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Kristoffer Sivertsson ä r född 1975 och har lä st biologi och skogs
historia vid Umeå universitet och SLU i Umeå. Arbetar idag som
naturvårdshandläggare vid Lä nstyrelsen i J ä mtlands lä n.

Till synes orörd skog
- naturvä rden och kulturhistoria i en fjä llnära skog
N

aturvå rd har lä nge grundats på uppfattningen att områden med höga naturvä rden haft lå g grad av mä nsklig på verkan . I Sverige
har detta bl . a. fatt till följd att arbetet med att
bibehå lla skogars naturvä rden inriktats mot att
skydda dem frå n m ä nskligt inflytande Detta
kan tyckas lite m ä rkligt eftersom det samtidigt ä r
kä nt att t. ex historisk markanvä ndning m å nga
gå nger bidragit till att skapa olika typer av na turvä rden som fortfarande prä glar vå ra skogar.
Fjä lln ä ra skogar ä r bra exempel på områ den som
l ä nge betraktas som opå verkade av m ä nniskan,
men d ä r t.ex. skogshistorisk forskning på senare
tid visat på motsatsen.

.

Här nedan följer en kortare sammanfattning
av en skogshistorisk studie i ett fjä lln ä ra skogsområde, Rekdalen , som ligger i vä stra J ä mtland.
Området har dokumenterade naturvä rden och
ingå r i Vålådalens naturreservat. Jag ville med
studien ta reda på hur m ä nniskan på olika sä tt
anvä nt sig av skogens resurser under de senaste
400 å ren , inventera fö rekomsten av s.k. kulturspå r i träd ( t. ex. bleckor i träd fö r att markera
stigar ) och sedan tolka hur detta nyttjande suc86

cessivt på verkat skogens utveckling. För att ge nomfö ra detta anvä nde jag en fä lt inventering,
historiska källmaterial och dendrokronologi
( analys av trä dens å rsringar med hjä lp av borr prover ).

Resultaten visar att både jordbrukarbefolkning och samer på ett variationsrikt sä tt anvä nt
naturresurser i Rekdalen under lå ng tid. Å tminstone sedan 1600- talet har fiske och slå tter på gå tt
i n ä rområdet. Under 1800- talets första h ä lft
etablerades flera nybyggen i n ä rheten , vilket in tensifierade skogsnyttjandet i form av vedfå ngst ,
höslå tter och skogsbete av tamboskap ä ven i
sjä lva dalgå ngen . Frå n och med mitten på 1800talet och fram till 1930- talet fanns t. ex. flera
fä bodvallar i drift iRekdalen. Samernas naturresursnyttjande ä r mer komplicerat att beskriva
och tolka. Det finns gott om arkeologiskt fynd material som styrker samernas lå ngvariga n ä rvaro i trakten. Det kä llmaterial jag har undersö kt
visar att fjällsamer så sent som under början på
1900- talet bedrev renskötsel i Rekdalen. I början
på 1900- talet anlades ä ven ett samiskt å ret - runt viste i dalgå ngens södra delar.

ORÖRD SKOG

Frå n och med sekelskifte 1900 började emellertid dessa fö rindustriella och lå gintensiva
brukningsformer av skogen allt mer ersättas av
mer storskalig på verkan frå n skogsavverkningar.
Dessa pågick under en kort , men intensiv, period
fram till n ågon gå ng vid skiftet mellan 1950- och
1960- talen. Inventeringen av kulturspå r i träd
visar att de idag finns mycket få spå r kvar som
ä r förknippade med traditionellt skogsnyttjande,
t. ex. stigbleckor. Det finns ett samband mellan
att de delar av Rekdalen som haft en lä gre grad
av på verkan fr å n skogsavverkningar idag har
fler kulturspå r i träd. De omfattande skogsav verkningarna ä r ä ven en bidragande orsak till att
mä ngden träd ä ldre ä n 250 å r idag ä r begrä nsad.
Virkesfö rr ådet har under det senaste seklet ö kat
dramatiskt, sä rskilt under de senaste 40 å ren nä r
såväl traditionellt skogsnyttjande som skogsavverkningar upph ö rt . Detta har bl. a. medfö rt att
skogen i dag ä r betydligt mer sluten , t ä tare, ä n
för bara 100 å r sedan.

Rekdalen är ur flera aspekter en mycket
intressant och vä rdefull del av Vå lådalens naturreservat. Även om kulturpåverkan ä r ovä ntade

inslag i ett naturreservat beh över det inte betyda
att naturvä rdena ä r lå ga. Skogshistorisk kunskap
kan öka vå r insikt om att skogar fö rutom h öga
naturvä rden ofta också innehå ller en bå de rik
och spä nnande kulturhistoria. Dessutom ger
kunskap om tidigare markanvä ndning tydliga
motiv fö r att bedriva en mer aktiv förvaltning
av t.ex. naturreservat. Ett exempel ä r att utfö ra
skötselå tgä rder i dessa fö r att gynna störningsberoende naturtyper och tillhö rande arter. Jag
anser att kulturpå verkan oftast ska ses som en
tillgå ng i skyddade områ den , snarare ä n n å got
oönskat, eftersom attraktionskraften ökar fö r
skogar som även ä r kulturhistoriskt vä rdefulla.
Jag tycker också att Rekdalen ä r ett bra exempel
på hur både biologiska och kulturhistoriska vä rden tillsammans kan först ä rka ett naturområdes
betydelse och jag kan varmt rekommendera ett
besök hit!
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