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Människan i urskogen -
vegetationshistoria i Hamra
nationalpark under 2.500 år

Resultat och tolkning
Del av uppsatsen

Pollenanalys av torvlagerföljden
Pollendiagrammet från myren i Hamra
nationalpark täcker vegetationsutveck-
lingen under de senaste cirka 2.500 åren.
Utifrån förändringar i pollensamman-
sättningen har diagrammet delats in i
fyra perioder (A-D) vilka representerar
viktigare förändringar i vegetationen (fi-
gur 4).

Diagrammets nedre del sammanfaller
med granens etablering som beståndsbil-
dande trädslag i området och kan därför
indirekt dateras till 700-300 f.Kr. ge-
nom tidigare dateringar av granens in-
vandring i regionen (Engelmark 1978;
Karlsson 2001). Tre 14C-dateringarna av
torvlagerföljden (tabell 1) togs ut för att

åldersbestämma nivåer dä r diagrammet
visar på större förändringar i vegetatio-
nen; gränserna mellan period A och B
(68 cm), mellan period B och C (46 cm)
samt även nivån 36 cm. Den översta ni-
vån, 36 cm, som togs ut för datering var
dock för ung för att dateras med 14C-me-
toden. Tidsspannet för dateringen av ni-
vån 46 cm är stort och sträcker sig in på
1900-talet. För att begränsa daterings-
intervallet något konstruerades ett tid-
djup-diagram utifrån de tre kända da-
teringarna; granens invandring (700-
300 f.Kr.), 14C-dateringen av nivån 68
cm (1210-1400 e.Kr.) samt ytan (nutid).
Tid-djup-diagrammet visar att en date-
ring till 1600-1700-tal är mest sannolik.
Gränsen mellan de två sista perioderna,
C och D, går inte att datera med 14C-

135

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2003, s 135-141



B. Skogsbete cirka 1300 e. Kr. - 1600 e. Kr.

Under 1200-1300-talen förändrades
vegetationen på ett sätt som tyder på
mänsklig påverkan. Trädpollenkurvan
börjar gå ned, vilket främst beror på att
granen minskade. Tallen blev det helt do-
minerande trädslaget och skogen blev nå-
got öppnare. Att enen blev vanligare lik-
som att gräspollenkurvan ökar och pol-
len från syror uppträder under perioden
tyder på skogsbete, eftersom dessa arter
gynnas av ökat ljusinsläpp och störning
av marken (Behre 1981; Vorren 1986).

I pollendiagram är spåren av mänsk-
lig aktivitet i den boreala skogen ofta
vaga och otydliga på grund av att tall
och björk producerar stora mängder pol-
len och överskuggar andra pollentyper
(Hicks 1988). Det kan också vara svårt
att bestämma vilken typ av aktivitet det
rör sig om, särskilt med tanke på att man
inte har säkra kunskaper om hur växt-
samhällen på odlad mark samt på be-
tes- och slåttermark såg ut förr. Må nga
apofyter kan förekomma i olika typer av
växtsamhällen, exempelvis bergsyra som

metoden eftersom materialet är för ungt
för metoden. Åldern har därför utifrån
torvtillväxten uppskattats till omkring
år 1900.

A. Naturskog cirka 300 f.Kr. - 1300 e. Kr.

Skogen var sluten och dominerades av
tall och gran med inslag av lövträd som
björk och al kanske främst i de fuktiga-
re partierna. Förekomsten av pollen från
apofyter är liten och utgörs till största
delen av gräspollen. Enpollen förekom-
mer bara på några få nivåer. Mä nskliga
aktiviteter tycks inte ha influerat vege-
tationen under denna period. Den vik-
tigaste faktorn som påverkat skogen är
troligen brand, den naturliga störnings-
faktorn i boreal zon (Zackrisson 1977).
Förekomst av kolpartiklar visar att det
brunnit i området nära myren ( jfr. Tin-
ner m.fl. 1998; Pitkänen m.fl. 1999; Ohl-
son & Tryterud 2000). Fluktuationer i
tall-, gran- och björkpollenkurvorna kan
vara resultatet av brandens påverkan på
trädskiktets sammansättning, särskilt lo-
kalt runt myren.

Tabell 1. Resultatet av M C-dateringarna med. kalibrerade värden. De kalibrerade åld-
rarna anges inom parentes med maximi- och minimivärden vid standardavvikelsen 1(5
(68,2g % sannolikhet) respektive 2(5 (95,45 % sannolikhet).

Nivå, cm Labnummer uC-ålder, BP
(BP = före 1950)

Kalibrerad ålder
vid 1G, e. Kr.

Kalibrerad ålder
vid 2G, e. Kr.

recent material
225 ± 60
710 ± 60

Ua-17876
Ua-17877
Ua-17466

36
1641 (1661) 1946' 1517 (1661) 19502
1268 (1287) 1379 1217 (1287) 1396

46
68

' Sannolikhetsfördelningen för dateringen ger vid la åldersintervallet 1634-1809 (relativ area = 0,817): Med utgångspunkt från ett tid-djup-diagram kan åldersintervallet uppskattas till cirka 1600— 1800
e. Kr.
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både förekommer som ogräs i odlingar
och på betad mark ( Behre 1981). Därför
räcker det inte att en enda indikatorart
ökar för att påvisa en viss aktivitet, utan
det krävs förändringar hos flera olika ar-
ter. Under denna period, B, ger kombina-
tionen av tidigare nämnda förändringar
av vegetationen tämligen säkra signaler
på skogsbete ( jfr. Hicks 1988).

I början av perioden sammanfaller
toppar för båda storleksklasserna av kol-
partiklar. Särskilt förekomsten av större
kolpartiklar (>150 pm) tyder på att det
har brunnit i anslutning till myren (Tin-
ner m.fl. 1998; Pitkä nen m.fl. 1999 ; Ohl-
son A Tryterud 2000). Branden kanske
var naturlig men kan även ha varit av-
siktligt anlagd, till exempel för att för-
bättra betet (Levander 1943; Segerström
m.fl. 1996).

Pollen från sädesslag förekommer både
i början och i slutet av perioden. Före-
komsten av rågpollen i periodens början
sammanfaller med toppar i kurvorna för
båda storleksklasserna av kol och Gela-
sinospora, en svampart som lever på kol
(typ 1, van Geel 1978). Detta tyder på
svedjeodling: skogen höggs ned och fick
torka över en eller ett par somrar; ytan
brändes sedan; man sådde svedjeråg i as-
kan utan markberedning så snart mar-
ken svalnat och rågen skördades somma-
ren därpå (Lööw 1985; Bladh 1995). För-
modligen odlade man bara ett eller två
å r på en svedja och lät den sedan växa
igen. Ofta uppstå r ett kraftigt lövuppslag
på sådana ytor, vilket är en tä nkbar för-
klaring till den topp i björkpollenkurvan
som sammanfaller med topparna av råg-
pollen och kolpartiklar.

Förekomsten av pollen från sädessla-
gen råg och vete i periodens slut (nivåer-
na 16 respektive 11 cm) är svårare att tol-
ka. För det första kan inte nivåerna 14C-
dateras eftersom materialet är för ungt (se
ovan). Dessutom är det svårt att exakt
uppskatta torvtillväxten, och därmed ål-
dern, i material som ligger så nära ytan.
Troligtvis ligger pollenkornen mycket
sent i tiden. Om en svedja anlagts i slu-
tet av 1800-talet borde den ha omskrivits
till exempel vid nationalparkens bildan-
de eller upptäckts vid kartläggningen av
nationalparkens vegetation år 1926 (An-
drén 1927) i form av en yta med ung skog,
kanske med högre lövandel. Avsaknaden
av sådana uppgifter utesluter emellertid
inte möjligheten att man odlat i natio-
nalparken. Den troligaste förklaringen
är dock en odlad yta i närheten utanför

C. Svedjeodling och
skogsbete cirka 1600 e.Kr. — 1900 e.Kr.
Vegetationen förändrades ytterligare och
den mänskliga påverkan blev mer påtag-
lig. Trädpollenkurvan går ned ytterligare
och fluktuerar mer än tidigare. Skogen
blev förmodligen ä nnu något glesare än
tidigare. Inslaget av pollen frå n gräs och
syror ökar samt pollen från en rad andra
apofyter uppträder i små mängder, till
exempel korgblommiga växter, hampa/
humle, mållor och måror. Förekomsten
av kovall (Melampyrum sylvaticum/M
pratense), som anses vara betesgynnad
( Behre 1981), ökar kraftigt under perio-
den. Dessa vegetationsförändringar tol-
kas därför som att skogsbetet ökade i
omfattning under denna period jämfört

med tidigare.
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Figur 4. Pollendiagram från den lilla myren 8o m NV om Näckrostjärnen i Hamra nationalpark. Från vänster visas kalibrerade l4C-dateringar (angivna
med standardavvikelsen 2c), därefter en djupskala i cm följd av andelen kolpartklar samt de olika spor- och pollentypernas andel av totala antalet

pollen för varje nivå. Andelen pollen, sporer och kolpartiklar anges i procentvärden (svart) och promillevärden (grått). Längst till höger i diagrammet
finns beteckningarna för perioderna som texten hänvisar till.



nationalparken. Visserligen förekommer
mindre kolpartiklar (>50, <150 (tm) på
nivåerna, men trädpollenkurvorna visar
inte samma tydliga förändring i träd-
slagssammansättning som på nivåerna
46 och 41 cm. Den närmsta fäbodvallen,
Siderbergsvallen, ä r belägen på en höjd
cirka 1 km irån provtagningsmyren. Vid
inventeringen inför laga skifte i Fågelsjö,
som genomfördes 1875-76, fanns å ker på
Siderbergsvallen (Björn Petterson, muntl.
uppg.) och förekomsten av pallen från sä-
desslag i torvlagerföljden kan möjligen
förklaras med aktiviteter som har med
den fäbodvallen att göra ( jfr. Emanuels-
son m.fl. 2000).

desslag varierade mellan 0,2 och 0,8 %
av den totala pollensumman. Variationen
saknar i det har fallet betydelse; det är
närvaron av pallen från sädesslag som är
viktig. Ett eller två rågpollen i ett mark-
prov kan tyckas vara ganska svaga bevis
för odling på platsen. Provet som analy-
seras omfattar dock ackumuleringen un-
der en lång period och därmed kommer
trädpollen, som ackumulerats kontinuer-
ligt, att dominera kraftigt över pollenty-
per som härrör från en kortvarig, tillfäl-
lig händelse. Om det rör sig om svedjeod-
lingar i skogen, med odling under ett el-
ler två år, är alltså närvaron av rågpollen
trots allt betydelsefull (Segerström 1991;
Segerström 1995).

Fynden av pallen från sädesslag i mark-
proverna visar på tre tänkbara platser för
svedjor inom nationalparken (figur 2).
Samtliga ligger på frisk till fuktig mark i
närheten av myrar. Den sydligaste plat-
sen domineras i dag av gran med inslag
av björk (figur 5), medan de andra två
platserna är något torrare och därför har
en högre andel tall (figur 6 och 7). Ve-
getationskartan från 1926 (Andrén 1927)
visar att andelen gran har ökat kraftigt
och kompletterar bilden av hur platserna
ser ut i dag. Lämplig svedjemark är enligt
den traditionella bilden näringsrik gran-
skog med blåbärsris i fältskiktet på mark
som inte ä r för blöt men inte heller för
torr för att rågen ska utvecklas väl (Lööw
1985; Bladh 1995). Under antagandet att
vegetation och hydrologi i dag inte skil-
jer sig alltför mycket från förhållandena
vid tiden för svedjandet passar alla de tre
möjliga svedjorna i nationalparken nå-
gorlunda in i den traditionella bilden av

D. Nationalpark cirka 1900 e. Kr. — nutid
Under denna period ökar andelen träd-
pollen i förhållande till andra pollen-
typer; skogen blev åter tätare. Andelen
apofyter är fortfarande ganska stor. Före-
komsten av gräs, en och syror tyder på att
skogsbetet fortsatt ända in i denna period.
Hamra nationalpark bildades 1909, i bör-
jan av perioden. En samtida källa (Lönn-
berg 1912) nämner att det vid den tiden
fortfarande förekom skogsbete i området.
Nationalparken inhägnades dock inte ef-
tersom den inte ansågs innehålla ”någon
växtlighet, som kan fördärfvas genom bet-
ning eller ens locka några kreatur dit, och
den sålunda är litet eller alls intet besökt af
sådana” (Lönnberg 1912).

Pollenanalys av markprover
Av de 14 markprover som analyserades
innehöll fem av proverna pollen från sä-
desslag (figur 2). Andelen pollen frå n sä-
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46 cm djup, är daterad till cirka 1600-
1700-talen (se resultatet av 14C-datering-
arna ovan). Den senare nivån, 41 cm, kan
utifrån torvtillväxten uppskattas till att
vara 50-100 år yngre.

Alla tre svedjor ligger inom 200 m
avstånd från provtagningsmyren, vilket
innebär att aktiviteter som avverkning
och svedjande påverkar den lokala pol-
lensammansättningen och därmed blir
synliga i pollendiagrammet (Jacobson
& Bradshaw 1981; Bradshaw 1988 ; Su-
gita 1994; Calcote 1995). Förändringarna
i trädpollenkurvorna i pollendiagrammet
på de två nivåerna kan därför användas i
ett försök att koppla ihop en viss svedja,
enligt analyserna av markproverna, med

Figur 5. Platsen för den sydligaste av de tänkbara
svedjorna domineras i dag av relativt tät
granskog. (Foto: Henrik von Stedingk).

vilka platser man valde. De två platserna
med högre andel tall verkar kanske inte
helt typiska, men de har lämpliga fuktig-
hetsförhållanden.

De tre svedjar som markproverna vi-
sar på kan kopplas i hop med den första
förekomsten av rågpollen i början av pe-
riod C i diagrammet (figur 4), eftersom
förekomsten i slutet av period C antas
härröra från en odlingsyta/odlingsytor
utanför nationalparken. Den första fö-
rekomsten består av rågpollen på två på
varandra följande nivåer, på 46 cm res-
pektive 41 cm djup. De två nivåerna re-
presenterar troligen svedjeodling vid två
olika tidpunkter. Den första nivån, på

Figur 6. På höjden ett tiotal meter öster om
provtagningsmyren finns en tänkbar svedja på en

plats som i dag är bevuxen med talldominerad
skog. (Foto:Eva-Maria Nordström)
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Figur 7 Den nordligaste platsen för en tänkbar svedja är belägen i ett talldominerat bestånd.
(Foto: Eva-Maria Nordström).

son & Bradshaw 1981; Hicks 1998). För-
ändringarna som syns i diagrammet kan
bero på ett sådant ingrepp. Vid det senare
tillfället, på nivå n 41 cm, skulle det kun-
na vara den grandominerade, sydligaste
platsen som svedjades, eftersom gran-
och björkpollenkurvorna minskar med-
an tallpollenkurvan i stället går upp.

Eftersom bara ett begränsat antal
markprover från området runt myren
analyserats ä r det möjligt att det finns
oupptäckta svedjor. Närvaron av fler
svedjor skulle förmodligen påverka tolk-
ningen av kopplingen mellan pollendia-
grammet och markproverna. Dessutom
har endast var femte centimeter analy-
serats i torvlagerföljden och det kan där-
för finnas ytterligare tillfällen av odling
som inte finns representerade i pollendiag-
rammet.

en nivå i diagrammet och därmed ålders-
bestämma svedjorna. Förutsättningen är
dock att dagens trädslagssammansätt-
ning på platserna ä r representativ för den
som fanns vid tiden för svedjandet. Vid
det första tillfället, på nivån 46 cm, finns
en tydlig nedgång i tallpollenkurvan, en
viss nedgå ng i granpollenkurvan och en
uppgång i björkpollenkurvan. Det skul-
le kunna vara tidpunkten då den sved-
jan nä rmast intill provtagningsmyren
och eventuellt också den andra platsen
med högre andel tall svedjades. Förlop-
pet skulle då ha varit att tall och gran
avverkades och svedjan sedan växte igen
med björk. Anläggandet av en svedja in-
till provtagningsmyren borde ha påver-
kat vegetationen mycket lokalt vid my-
ren och skulle därmed ha haft stor inver-
kan på pollensammansättningen (Jacob-
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