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Svensk skogsforskning 100 år
1902-2002

I Skogshistoriska Sällskapet har vi anled-
ning att uppmärksamma skogsforskning-
ens hundraåriga verksamhet. Det följan-
de är en kort bakgrundsbeskrivning över
dess tillkomst.

vetenskapligt arbete under 1800-talets
senare del, hörde Carl Magnus Sjögreen,
Thorsten Örtenblad, C. G. Holmerz, Al-
bert Nilsson och Fredrik Lovén.

Skogsinstitutet hade ursprungligen
inget forskningsuppdrag. Inte förrän
1886 stadgades att institutet skulle ut-
veckla skogsvetenskapen. Någon forsk-
ning i nämnvärd omfattning kom dock
inte till stånd, sannolikt beroende på
bristande resurser. Det innebar dock inte
att det inte skedde någon kunskapsut-
veckling vid Skogsinstitutet utöver un-
dervisningen. Direktören skulle enligt
stadgarna bedriva allmän kunskapsför-
medling till skogsbruket genom publi-
cering av ” tjänliga skrifter” samt följa
skogshushållningens framsteg i Sverige
och utomlands. Mycket riktigt hörde
också direktörerna Israel af Ström (1822,

1846), Gustaf Segerdahl (1852) och C.

Den organiserade skogsforskningen i
Sverige inleddes 1902, då den Forstliga
försöksanstalten började sin verksam-
het. Den skogsforskning som dittills
förekommit hade bedrivits av några få
personer, främst tjänstemän på uppdrag
av Domänverket eller på eget initiativ.
Det vetenskapliga underlaget för prak-
tiskt handlande i skogsbruket och för
undervisning blev därför allmä nt otill-
räckligt. Särskilt besvärande var detta
för den drygt tvååriga högre undervis-
ningen, som bedrevs vid Skogsinstitutet
sedan 1828.

Till de enskilda personer, som utförde
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G. Holmerz (1877, 1886 ) till den krets av
betydelsefulla författare av skogliga läro-
böcker och uppsatser under 1800-talet
(utgivningså r inom parentes).

Det var så ledes ett fåtal personer som
forskade eller sammanfattade befintlig
kunskap i läroböcker m.m. Deras insat-
ser var dä rtill utspridda under en lång
tid. Forskningen blev därför fragmenta-
risk både ämnesmässigt och geografiskt.
Läroboksförfattandet var i det avseendet
mer täckande. Det var ett viktigt led i
det successiva kunskapsbyggandet ge-
nom författarnas synteser vid olika tid-
punkter av inhemsk och utländsk erfa-
renhet och forskning.

Det tyska skogsbruket var en före-
bild för det svenska under hela 1800-
talet. Så gott som samtliga av de ovan-
nämnda direktörerna vid Skogsinstitutet
och forskarna hade gjort studieresor till
Tyskland eller studerat vid någon forsta-
kademi där. Redan i början av 1800-ta-
let bedrevs nämligen den högre skogsut-
bildningen på universitetsnivå vid dessa
akademier. Tyska läroböcker samt svens-
ka böcker med bidrag av tyska forskare
anvä ndes vid skogsskolorna och Skogsin-
stitutet, exempelvis Hartig (1860) respek-
tive Holmerz (1879).

Kunskaper kom in i landet även via
tyska jägmästare, som redan under
1800-talets första hälft började anställas
vid bruk och gods i Bergslagen och an-
gränsande län, t.ex. Lesjöfors, Färna, Ud-
deholm och Hällefors samt på slott och
gods i Skåne. Vid de senare anstä lldes
förutom tyska även danska skogvaktare
och jägmästare.

Betydelse för kunskapsutvecklingen

Inventering av ett gallringsförsök, yta 632, i
Munksunds skogar i Norrbotten, augusti 1924.

Det var en av omkring 700 fasta försöksytor som
Schotte lät anlägga. Foto Cunnar Schotte.

under 1800-talet hade också de tyska
skogsmän, som bedrev undervisning i
Sverige. Särskilt bör Carl Ludvig Ob-
barius nämnas. Han förestod Bruksso-
cietetens förvaltare- och skogvaktareut-
bildningar i Västmanlands lä n, som an-
ordnades under tiden 1839-1860. Obba-
rius var också lä roboksförfattare.

Det tog tid med överföring av utländ-
ska kunskaper i skogliga ämnen. Först
måste kunskaperna ha prövats i försök,
eventuellt anpassats och accepterats, in-
nan de kunde komma till mer generell
tillämpning. Sverige behövde också av
detta skäl ha en egen systematisk skogs-
forskning.
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ren för anstalten, Alexander Maas, expert
på skogsuppskattning, botanisten Gun-
nar Andersson, ekologen Henrik Hessel-
man och produktionsforskaren Gunnar
Schottc. En särskild Norrlandsavdelning
inrättades 1916 med Edvard Wibeck som
chef.

När verksamheten startade 1902 var de
flesta områden outforskade. Man börja-
de brett med att utreda de vetenskapli-
ga grundvalarna för skogsproduktionen
och att anlägga praktiska skogsodlings-,
proveniens- och gallringsförsök med re-
lativt enkla försöksmetoder. Undersök-
ningsmetodiken genomgick emellertid
en betydelsefull utveckling med använd-

matematisk-statistiska meto-ningen av
der under Henrik Petterssons ledning.
Det medförde bland annat att riksskogs-
taxeringarna kunde starta på 1920-talet,
och att skogsproduktionsforskningen vid
samma tid fick en modern inriktning.

För att grundligare sätta sig in i skogs-

Edvard Wibeck bedrev föryngrings- och
proveniensforskning i övre Norrland under
skogsförsöksanstaltens tre första årtionden.

forskningens utveckling kan man stude-
ra bland annat följande litteratur:
Skogshögskolan 150 å r. Allmä nna skrifter nr 2.
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. 1978.
Statens skogsforskningsinstitut 1902-1952.
Meddelande fran Statens skogsforskningsinstitut.
Band 42. Nr 1.
Artikelförfattaren har i två rapporter frå n
Institutionen för skogsskötsel vid SLU i Umeå, nr
46 och 48, och i en kommande rapport å r 2003,

beskrivit skogsforskningens utveckling 1850-2000.

Forstliga försöksanstalten ställdes vid
starten under Domänstyrelsens led-
ning. Namnet ändrades 1905 till Statens
skogsförsöksanstalt. År 1913 ställdes den
direkt under jordbruksdepartementet,
och en gemensam styrelse för Skogsför-
söksanstalten och Skogsinstitutet tillsat-
tes. Å r 1945 ändrades namnet till Statens
skogsforskningsinstitut, och 1962 sam-
manslogs Skogsforskningsinstitutet och
Skogshögsskolan till en gemensam orga-
nisation med namnet Skogshögskolan.

Försöksanstalten hade till en början
fyra forskare, som också kom att repre-
sentera forskningens fyra huvudområden
de första femtio å ren. Det var förestånda-

Skogsfakulteten vid SFU kommer att
uppmärksamma skogsforskningens 100-
årsjubileum genom ett internationellt
symposium ”200 years — past and future
research" i Uppsala och Mora, 11-13 juni
2003.
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