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Isällskapets årsskrifter 2005 och 2006 finns 
uppsatser om ekologi, skog och miljö under 

1700- och 1800-talen med titlarna Ekologi och 
skogsanvändning under Linnés århundrade 
respektive Ekologi, naturskydd och skogsbruk 
under Darwins århundrade. Denna uppsats 
skildrar översiktligt skogsekologins utveckling 
från år1900 till 2010. Det har varit spännande 
och intressant att sätta sig in i denna utveck-
ling med ständigt nya upptäckter som gradvis 
förändrat synen på skog och miljö. Det gäller 
bland annat beskrivningen av skogsbruk som en 
avvägning mellan det ekologiskt angelägna och 
det tekniskt och ekonomiskt rimliga.  Måste inte 
det ekologiskt angelägna få en större tyngd än 
tidigare på grund av en väsentlig ökning av eko-
logiska insikter?  Under senare tid har forskarna 
bland annat identifierat ett framtida hot mot 
skogsproduktion och biologisk mångfald, som 
har att göra med markens försurning och nä-
ringsbalans. Är det inte ekologiskt nödvändigt 
att försöka motverka detta hot? 

Ekologiforskning bedrivs vid de flesta univer-
sitet och högskolor i Sverige. Forskningen vid 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har natur-
ligt varit inriktad på studier av skog, skogsmark 
och jordbruksmark. Det har också delar av den 
forskning som andra universitet bedriver inom 
t.ex. ämnesområdena ekologi och miljöveten-
skap, där ekosystem, populationsekologi, luft-
föroreningar, markkemi, markförsurning m.m. 
studerats.  Det har därför varit ganska svårt att 
välja ut den forskning som skall behandlas. Sär-
skilt för tiden efter 1960 då en kraftig expan-
sion av ekologiforskningen ägde rum, måste jag 
därför begränsa framställningen till att endast 
ge exempel på betydelsefull internationell och 
svensk forskning. 

Resumé
De klassifikations- och namnsystem på latin, 
som Carl von Linnés införde och spred över 
världen, var till ovärderlig nytta för ekologins 
utveckling. Vetenskapsmännen fick ett gemen-
samt internationellt språk samt ett verktyg för 
klassificering av nyupptäckta växter och djur. 
Linné planterade också några fördarwinistiska 
idéer när han skriver 1760: ”---helt olika väx-
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ter i fullständig oordning som utsattes för den 
jämmerligsta behandlingen av maskar, insekter, 
fåglar och däggdjur. Man kan se att dessa var-
elser också utövar ett häpnadsväckande tyranni 
mot varandra. Det råder kort sagt ett oavbrutet 
allas krig mot alla”.  Han exemplifierar med en 
omfattande ekologisk detaljkunskap om hur 
detta äger rum i näringskedjorna inom växt- 
och djurvärlden.

Under 1800-talet utvecklades botaniken till 
växtekologi av bland andra växtgeograferna 
Alexander von Humboldt (1769–1859) och 
svensken Göran Wahlenberg (1780–1841), 
vilka under 1800–talets första hälft studerade 
markens och klimatets inflytande på växterna. 
Framstegen inom kemin var en viktig förutsätt-
ning för växtfysiologins utveckling. Geologiska 
upptäckter banade väg för Charles Darwins 
(1809–1882) evolutionslära, som helt föränd-
rade förutsättningarna för ekologin. Darwins 
huvudtes var ju att växter och djur utvecklas 
ständigt i ett komplicerat samspel med varan-
dra och med den omgivande naturen.

Den internationella
 ekologiska scenen 1900 – 2010
Genombrott för nya idéer och trender inom 
den internationella ekologiforskningen får bilda 
bakgrund till den svenska ekologihistorien. 
Den ledande ekologen i USA vid 1900-talets 
början var Fredric Clements (1874–1945). Hans 
stora verk Plant succession 1914 baserades på 
studier av växtsamhällen och de miljöfakto-
rer som påverkade dessa, såsom mark, fuktig-
het, klimat. Det var systematisk och noggrann 
kartläggning som berörde en gigantisk areal i 
den västra delen av USA, och en betydelsefull 
grundforskning inom växtekologin. 

Av data från undersökningarna drog Cle-
ments slutsatser om dynamiken i växtsamhäl-
lenas successioner, och fann att dessa alltid hade 
en bestämd riktning. Växtsamhällen är dyna-
miska och förekommer i olika stadier, men förr 
eller senare bildar de ett klimaxsamhälle, som 
kan vara stabilt under mycket lång tid, kanske 
tusentals år. Det var hans grundläggande lära. 

Klimaxsamhället är också likartat inom varje 
större klimatregion på jorden, t.ex. prärien som 
var en del av det väldiga område han undersök-
te.  Clements använder även termen superorga-
nism om klimaxsamhället och antyder att det 
har ett eget liv. Höggräsprärien i Nebraska, som 
omfattade hundratusentals kvadratkilometer, 
var ett sådant. Han betonade att man måste 
vara aktsam om dessa växtsamhällen, eftersom 
de var stabila och livskraftiga, och representera-
de en naturlig modell. Den ekologiska balansen 
fick inte rubbas (Worster 1996). 

Begreppet ekosystem styrde in 
ekologin i nya banor
Arthur Tansley (1871–1955) deltog i bildandet 
av The British Ecological Society 1913, världens 
första i sitt slag, och blev även dess förste pre-
sident. Tansley lanserade begreppet ekosystem 
1935. De studier av växtsamhällen, som varit 
de vanligaste dittills, måste enligt Tansley vidgas 
och omfatta alla levande organismer inklusive 
bakterier, svampar, maskar och insekter.  Att in-
troducera detta nya begrepp i forskningen var 
oerhört viktigt, eftersom det kom att styra både 
tanke och handling i forskningen . 

Varför tog utvecklingen från växtekologi till 
ekosystemekologi så lång tid? Begreppet ekosys-
tem togs t.ex. inte i bruk förrän under 1950-talet. 
Förklaringen torde vara att det låg ett världskrig 
emellan, då det var brist på både forskare och 
resurser. 

Tansley var mycket kritisk mot Clements  
idéer om superorganismer och bestämda kli-
maxstadier i växtsamhällenas utveckling. I en 
skarp uppsats kritiserar han Clements och hans 
efterföljares teorier. Han har enligt Tansley lagt 
en grund för den moderna växtforskningen, 
men han har passerat den vetenskapliga grän-
sen för sina teorier om att ett växtsamhälle är en 
organism: ”Den benämningen kan en modern 
biolog endast använda om en individuell växt 
eller ett djur”. Tanken leder fel när man använ-
der termen organism utanför denna begräns-
ning (Tansley 1935). 

Trots Tansleys starka kritik lever teorierna om 
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klimaxstadier och superorganismer fortfarande 
kvar hos vissa forskare på grund av Clements 
dominanta ställning som ekolog. Clements fick 
också en inflytelserik efterföljare i landsman-
nen Eugene Odum (1913–2002). 

Eugene Odum–en föregångare 
inom den nya ekologin
Odum konkretiserade Tansleys idé om en ny 
inriktning av ekologin. Han var den förste i 
USA som samlade forskning och utbildning till 
en disciplin, vilket gjorde det möjligt att inte-
grera ekologins olika delämnen. 

Boken Fundamentals of Ecology, utgiven 
1953 tillsammans med brodern Howard Odum, 
var ett pionjärverk, som på 1960-talet blev en 
standardlärobok i ekologi också vid de svenska 
universiteten. Den har haft en erkänt stor be-
tydelse för att förstå energiflöden och materia-
strömmar i ekosystem. Odum konstaterar att 
energiutnyttjandet kopplat till ämneskretslopp 
är den gemensamma nämnaren för alla eko-
system, vare sig de är naturliga eller påverkade 
av människan. Han erhöll Crafoordpriset 1987 
med motiveringen att han fäst vikten vid stu-

dier av helheten och dynamiken i ekosystemen.  
Eugene Odum talar liksom Clements om 

successioner enligt ”naturens lag” som leder till 
stabila ekosystem i balans, så kallade klimax-
stadier. Det som kan störa denna ordning i na-
turen är människan.  Det senare uppfattas av 
många som en moralisk dimension, och något 
som gett miljörörelserna i USA en vetenskaplig 
grund för uttrycket: Stör inte balansen i natu-
ren! 

Liksom Clements har också Odum mött kri-
tik från många forskare för sina teorier. Det är 
troligt att de finner hans teser om ekosystemens 
utveckling alltför ensidiga och stereotypa.  En 
vanlig uppfattning bland ekologer idag är, att 
ekosystemen karakteriseras av förändringar och 
störningar, eventuellt med perioder av balans. 
Det är emellertid svårt att i samtal med ekolo-
ger eller i litteraturen finna någon gemensam 
ståndpunkt i frågan.

 Det blev också naturligt för Odum att intres-
sera sig för britten James Lovelock, FD i medi-
cin, som 1969 lade fram sin Gaiahypotes – en 
idé som ligger närmare naturfilosofi än veten-
skap. Lovelock var för övrigt en framstående 

Eugene Odum (1913–2002) 
introducerade på 1950-talet 

en ny typ av ekologiska studier, 
nämligen undersökningar av 

hela ekosystem.
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forskare i ozonkemi och konstruerade instru-
ment till rymdskeppet Viking.

Moder Jord 
Gaia var det antika Greklands ”Moder Jord”. 
Hypotesen innebär att organismer, särskilt mik-
roorganismer, har i samspel med den fysiska 
miljön skapat en livsuppehållande miljö för sig 
själva och för nya organismer (Odum & Barrett 
2005). Detta kontrolleras av Gaia! Som exempel 
anger Lovelock, att mikroorganismer produce-
rar stora mängder ammoniak vilket skapar ett 
pH som är gynnsamt för en mängd livsformer. 
Om detta inte ägde rum skulle vatten och jordar 
vara så sura, att endast ett fåtal nu levande orga-
nismer skulle klara sig i den miljön. 

Även om Odum sympatiserar med Lovelocks 
Gaiahypotes uttalar han – märk väl – att den 
”för många vetenskapsmän bara är en metafor 
och att det återstår mycket, innan hypotesen 
kan bli vetenskapligt verifierad". Man ifrågasät-
ter bland annat att det skulle finnas ett medvetet 
övergripande organ för allt levande som styr ut-
vecklingen i en vissriktning.

Ytterligare en invändning mot Gaia är att 

evolutionen saknas i resonemanget, nämligen 
att den biologiska utvecklingen av arter sker 
genom urval av de bäst lämpade individerna 
under successiv anpassning till miljön. Love-
lock menar tvärtom att organismerna ”aktivt 
skapar” en livsduglig miljö för sig själva och nya 
organismer, och att de kan ”kontrollera” denna 
miljö. 

Odum har också studerat människans in-
flytande på och integration med naturliga 
ekosystem och kallar detta för humanekologi. 
Bland annat undersökte han flödet av energi 
och materia i biosfären (den del av klotet där 
liv förekommer), en process i vilken männis-
kans behov av återanvändning av vatten, metall, 
papper och andra material blivit alltmer tving-
ande. I sin sista bok, som kom ut efter hans död, 
skriver Odum att han fäster ännu större vikt 
vid humanekologin än i tidigare publikationer. 
Han ser på städer som parasiter i biosfären när 
han betraktar våra gemensamma livsuppehål-
lande resurser, nämligen luft, vatten, bränsle 
och föda. Ju större och mer teknologiskt avan-
cerade städerna blir, desto mer kräver de av den 
omgivande landsbygdens naturliga kapital = 

James Lovelock (f. 1919), 
rymdforskare vid NASA m.m. 
Han var också upphovsman till 
den vetenskapligt kritiserade 
Gaiahypotesen, som han år 2010 
fortfarande vidhåller. Moder Jord 
i bakgrunden.
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ekosystem. Han låter oss inte heller glömma att 
landsbygden inte bara är en depå av resurser för 
stadsborna utan också ett hem för många, och 
en plats för rekreation (Odum & Barrett 2005).
Odums idéer om integrering av ”mänskliga” 
ekosystem och naturliga ekosystem kan vara 
svårsmält och utmanande. Man kan också se på 
hans humanekologi, att ekologins forsknings-
resultat länkas in i planeringen av s.k. hållbara 
samhällen där andra faktorer, inte bara strikt 
vetenskapliga ingår.
 
Inavelsdegeneration 
och utplåning av arter
Ekologerna Colin T. Townsend från Nya Zee-
land och engelsmännen Michael Begon och 
John L. Harper (2003) har långt ifrån samma 
fokus på ekosystem som Odum. De är mera 
populationsekologer. I verket Essentials of Eco-
logy diskuterar de den biologiska mångfalden, 
och uppehåller sig speciellt vid hur man skall 
förhålla sig till sällsynta växter och djur utifrån 
vetenskapliga rön. Det är särskilt utdöendet av 
små populationer som är ett hot mot mångfal-
den. Arter med ett fåtal individer kan nämligen 
råka ut för inavelsdegeneration med åtföljande 

lägre överlevnad och lägre fruktsamhet som 
följd. Populationerna kommer så småningom 
in i en ”utplåningsspiral”. Invandring eller in-
försel av en främmande art kan vara en annan 
orsak till utplåning av en population.

Miljö- och skogsvårdare måste känna till des-
sa mekanismer för att kunna minska riskerna 
för hotade arter. Det är bland annat viktigt att 
bevara en viss storlek på en population, och att 
inte splittra den i ett antal små biotoper utan 
kontakt med varandra. Det senare utgör en 
ökad risk för utplåning och därmed minskad 
mångfald. I grunden är det därför nödvändigt 
att försöka bestämma ”minsta livskraftiga po-
pulation”. Man kan hämta stöd för detta från 
långtidsstudier av växter och djur, och genom 
att utveckla modeller för simulering av vad som 
sker inom populationer med varierande storle-
kar vid olika störningar.

Näringsläckage från kalhyggen
Inom skogsskötseln och miljövården är utlak-
ningen via markvattnet vid olika åtgärder en 
huvudfråga. I boken Ecology av de amerikanska 
professorerna Robert Ricklefs och Gary Miller 
(2000)  rapporteras om ett pionjärarbete röran-
de näringsläckage efter kalavverkning, känt som 
Hubbard Brook-försöket. Det igångsattes 1963 
i White Mountains, New Hampshire, som ett 
storskaligt projekt i skogsterräng för att doku-
mentera riskerna med höga svavelnedfall som 
hotade skog, mark och vatten. På sex avgrän-
sade avvattningsområden mättes in- och ut-
flödet av olika joner och grundämnen. Inflödet 
mättes i ett nätverk av nederbördsuppsamlare 
och utflödet i det vattendrag till vilket området 
avvattnades.

För att utforska effekterna av kalavverkning, 
fälldes alla träd på ett av områdena. Fyra må-
nader senare hade utlakningen av frigjorda oor-
ganiska ämnen, uppmätt i vattendraget, ökat 
till tretton gånger den normala. Huvudorsa-
kerna angavs vara två. För det första ledde den 
”enorma” minskningen av den transpirerande 
blad- och barrytan på hygget till att 40 % mer 
av nederbörden passerade ned till grundvattnet 

Hubbard Brook-försöket påvisade bland annat nä-
ringsläckage från kalhyggen. Här syns den direkta 
effekten av kalhuggningen 1966. Townsend, Be-
gon and Harper 2003. 
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Skogsbryn kan innehålla 
värdefulla biotoper för väx-
ter och djur, eftersom de 
ofta lämnas till fri utveck-
ling. De kan bilda sprid-
ningskorridorer överallt i 
landskapet med stor bety-
delse för mångfaldsbeva-
randet.  Foto: Författaren

Kantzoner vid vattendrag 
har en speciell betydelse för 
vattnets ekologiska status.
 Foto: Författaren
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och ut i vattendraget medförande mineraläm-
nen och kväveföreningar. Den större vatten-
mängden ökade även vittringen i marken. Den 
andra orsaken var att förbindelsen mellan de 
näringsämnen som frigjordes vid förruttnelsen 
i marken och näringsupptagningen bröts, när 
träden höggs ner. Dessa ämnen blev därmed 
tillgängliga för utlakning.

Det behövdes därefter två decenniers mät-
ningar av det strömmande vatten som kom från 
de orörda försöksytorna, innan man med statis-
tisk säkerhet kunde fastslå, att koncentrationen 
av NO3-, SO42- och Ca2+ hade sjunkit. Orsaken 
antogs vara minskningen av den sura neder-
börden, som blev en följd av en ny lag om ren 
luft 1970. Hubbard Brook-studien inspirerade 
många ekologer till att bedriva experimentella 
studier, som rörde ämneskretslopp och energi-
flöden i skogsekosystemen.

Landskapsekologi
Även för Ricklefs och Miller är arters överlevnad 
och utdöende en viktig fråga. Många problem 
uppkommer vid fragmentering av växters och 
djurs biotoper. Begreppet metapopulationer har 
därför kommit att bli viktigt inom miljövården. 
En metapopulation utgörs av lokala populatio-
ner av växter och djur utspridda i ett antal bio-
toper, som kan ha genetisk förbindelse. Studiet 
av metapopulationer betonar dynamiken vid 
utdöende och återkolonisation av arter. Förfat-
tarna redovisar ekvationer med vilka man kan 
beräkna den tid dessa processer tar utifrån olika 
förutsättningar. Frågan om metapopulationer 
är nära förbunden med landskapsekologin, som 
bland annat handlar om hur landskapets karak-
tär påverkar de ekologiska processerna. 

Landskapsekologin innebär således en bredd-
ning av synen wpå populationsekologiska sam-
band. Det beror på insikten bland ekologer, att 
det förekommer betydande påverkan mellan 
olika ekosystem även inom stora områden,  
ibland tusentals hektar. Graden eller karaktären 
av denna påverkan beror på ekosystemens stor-
lek, avstånd mellan varandra och position inom 
området. En ”landskapsekolog” kan exempelvis 

ställa frågan: Hur stort behöver ett skogsbestånd 
vara för att behålla en population av en viss art? 
Han kan också fråga hur en korridorförbindelse 
mellan två skogsområden skall utformas för att 
ett genutbyte skall kunna äga rum mellan de 
populationer av hotade arter som finns i de två 
områdena.

En annan interaktion är den som äger rum 
i gränsområdet mellan två olika ekosystem. 
Dessa gränsområden, som i Sverige kallas kant-
zoner eller skogsbryn, är ofta betydelsefulla för 
bevarande av den biologiska mångfalden av 
både växter och djur, men också för landskaps-
bilden. Det gäller bland annat gränser mot åk-
rar, ängar, vattendrag och våtmarker. Det kan 
uppstå en ekologisk dynamik vid dessa gränser 
på grund av de stora miljöskillnader som före-
kommer. Det gäller inte minst kantzonerna vid 
vattendrag, där träd, buskar och annan växtlig-
het starkt påverkar vattnets ekologiska status, 
såsom pH, temperatur, näringsinnehåll m.m.
I det svenska jordbrukslandskapet finns dessut-
om skogsholmar, remsor av skog mellan fastig-
heter och mellan åkrar, som i stort sett har sam-
ma betydelse för mångfalden som skogsbrynen. 
När markanvändningen i jord- och skogsbruket 
ändras påverkar detta starkt processerna i de 
berörda ekosystemen.

Svensk ekologiforskning 
fram till 1950-talet.
De första ekologerna 
Eugenius Warming (1841–1924), professor vid 
Köpenhamns universitet, var en av de första 
forskare som tog intryck av Darwin, och ut-
vecklade sina växtsamhällsstudier till ekologi. 
Det gjorde han genom att studera hur växterna 
genom sin inre (anatomiska) och yttre (morfo-
logiska) byggnad var anpassade till olika mil-
jöer (Warming 1895). Insikten om detta fick 
han under vidsträckta resor runt om i världen. 
Warming var visserligen en internationell fors-
kare, men han var också professor i botanik i 
Stockholm några år på 1880-talet. På grund 
av sin ledande position inom ekologin – hans 
egen benämning– och hans sätt att utföra sina 
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studier, hade han stor påverkan på den svenska 
forskningen (Söderqvist 1986).   

Henrik Hesselman (1874–1943) var en av 
dem som lade grunden till den speciellt skogs-
ekologiska forskningen i Sverige.  Det började 
han med när han anställdes vid Forstliga för-
söksanstalten som startade 1902. Tidigare före-
kom ingen organiserad skogsforskning i Sverige 
inom något ämnesområde.

Mångsidighet var utmärkande för Hessel-
mans forskning. Han studerade skogssamhäl-
len, skogsträdens utbredning, skogsträdens 
”rasfråga” och förädling, fröspridning, humus 
och mykorrhizor. Genom jämförande fältstu-
dier (1917) och experimentella undersökningar 
(1927) påvisade han kvävets avgörande roll för 
föryngring och tillväxt. Experimenten, som ut-
fördes i form av odling av tall- och granplantor 
i olika slags humus, klargjorde hur betydelse-
full kvävemobiliseringen (=nitrifikationen) i 
humustäcket var för plantutvecklingen. Hu-
mustäckets kondition berodde i sin tur på be-
ståndshistoriken. Detta var ett stort problem i 
Norrland, där särskilt de gamla, successivt tim-
merblädade granskogarna led av inaktiva hu-
mustäcken. Elias Melin undersökte på samma 
material mykorrhizornas utveckling i olika 
humusformer. Det visade sig att även dessa ut-
vecklades bäst i aktiva humusformer.

Nitrifikation är en energigivande bakte-
riell process där ammoniumjoner oxideras 
först till nitrit och sedan till nitrat. Pro-
cessen äger främst rum i mark med god 
syretillförsel. Den har stor betydelse för 
markvegetation och skogsträd, eftersom 
kvävet överförs från den svårtillgängliga 
ammoniumjonen till den lättillgängliga 
nitratjonen. Den senare utlakas också lätt-
tare till grundvattnet.
Hesselman hade härigenom visat att föryng-

ringen av Norrlandsskogarna kunde förbättras 
dels genom beståndsvård som hindrar upp-
komsten av inaktiva humustäcken, dels genom 
hyggesupptagning och ”hyggesmognad” el-
ler hyggesbränning. Han kom härigenom att 
också stå för den grundläggande föryngrings-

forskningen. Den tillämpade forskningen om 
föryngring, som bedrevs vid försöksanstaltens 
skogsavdelning bidrog nämligen i mycket liten 
grad till kunskapsutveckling inom området på 
grund av brister i försöksuppläggning m.m. 
Hesselman blev professor 1913 och var chef för 
anstalten 1925–1939.

Uppsalaprofessorn Rutger Sernander (1866–
1944) hade nära kontakt med Hesselman. Dessa 
två tillhörde de första i landet som kallade sig 
själva för ekologer. Deras institutioner vid Upp-
sala universitet respektive Statens skogsförsöks-
anstalt i Stockholm kom att utgöra Sveriges 
två huvudcentra för ekologisk forskning under 
1900-talets första decennier. 

Sernander var växtgeograf och professor 
1908–1931, och en av de sista, stora allround-
botanisterna, som undersökte och skrev om 
det mesta; våtmarkernas vegetation, lavarnas 
biologi, lövförna, markprofiler och växtsamhäl-
len. Han var även en centralgestalt inom natur-
vården, bland annat som vice ordförande och 
ordförande i SNF 1909–1930. Hesselman hade 
samma uppgifter vid SNF 1932–1936. Det med-
förde att naturskyddsföreningen under en lång 
tid hade karaktären av en akademikerklubb.

Den svenska floran var välkänd sedan Linnés 
tid, men kunskaperna om växtsamhällen var 
begränsade. Sernander (1900) utförde grund-
liga studier av växtsamhällen inom olika växt-
lokaler, såsom våtmarker, skogar och berg. Det 
framgår av uppsatsen Sveriges växtvärld i nutid 
och forntid, där han även påvisar människans 
stora inflytande på växternas fördelning och ut-
vecklingshistoria. 

Sernander fann, liksom Oxfordprofessorn sir 
ArthurTansley (se nedan), att ”Växtsamhällen 
är inga beständiga företeelser, de utveckla sig 
alltjämt, nya former tillkomma och gamla dö ut, 
ända till dess den så kallade slutformationen är 
uppnådd. Denna kan genom yttre ingrepp lätt 
rivas upp och därmed leda utvecklingen in på 
nya vägar.”

Hur skall ekologiforskningen bedrivas?
Hesselman och Sernander  representerade två 



30

olika synsätt inom ekologin. Vissa talar om 
Stockholms- respektive Uppsalaskolan. Sernan-
der företrädde den senare, som var mera ut-
präglat teoretisk, och tillämpade en beskrivande 
och jämförande metod, samt föredrog exkursi-
oner framför laboratorier och experiment. Hes-
selman undersökte relationen växter-miljö med 
experimentella metoder i fält eller inomhus 
under noggrant kontrollerade förhållanden. 
Hesselman studerade också växternas liv direkt 
i naturen, och vann därigenom kunskaper om 
hur växlande yttre faktorer påverkade växternas 
fysiologi. 

Experiment på Hallands Väderö
Henrik Lundegårdh (1888–1969) tillämpade 
denna forskningsmetodik vid sin fältstation 
på Hallands Väderö. Hans metod var att kom-
binera växtgeografi och växtfysiologiska ex-
periment. Det gjorde även Gottfrid Stålfelt 
(1891–1968), som en tid arbetade tillsammans 
med Lundegårdh på fältstationen. När Lunde-
gårdh lämnade stationen 1930 övertog Stålfelt 
denna och drev verksamheten vidare till 1935.  
Han hade tidigare visat i sin avhandling Tallens 
och granens kolsyreassimilation och dess eko-
logiska betingelser (1924) dels att han använde 
experimentella metoder, dels att han gjorde an-
språk på att hans forskningsområde var ekologi. 
I boken Växtekologi summerar Stålfelt (1960) 
det växtekologiska kunnandet omkring 1960, 
då ekosystemforskningen stod inför sitt genom-
brott.

Einar Du Rietz (1895–1967) hörde till kretsen 
kring Sernander. Han gav växtekologin en del-
vis ny inriktning i Uppsala. I sin internationellt 
uppmärksammade avhandling Zur methodolo-
gischen Grundlage der modernen Pflanzensozi-
ologie 1921 införde han beteckningen växtsoci-
ologi för denna nya inriktning. Grundläggande 
för denna var noggranna analyser av olika växt-
arters förekomst och växtsamhällens samman-
sättning.  Du Rietz ansåg också att vegetationen 
var det primära undersökningsobjektet, medan 
växtplatsen var av underordnat intresse. Han 
övergav aldrig den ståndpunkten. Det var Hugo 

Sjörs (1915–2010) som på 1950-talet bröt med 
denna forskningstradition och försökte göra 
Uppsalaskolan mer uttalat ekologisk och beakta 
hela ekosystemet (Söderqvist 1986).

All den ovan nämnda ekologiska forskningen 
var betydelsefull för skogsekologin, men Hes-
selman och hans medarbetare, som anställdes 
på 1910-talet, Olof Tamm (1891–1973), Carl 
Malmström (1891–1971) och Lars Gunnar Ro-
mell (1891–1981), hade en mera direkt nytta 
också för skogsskötselns utveckling. 

I sin doktorsavhandling redovisade Tamm 
(1920) sina undersökningar i Norrland om 
podsoleringsprocessens kemi, dess hastighet 
och förekomst i olika växtsamhällen. Det var ett 
pionjärarbete, också internationellt sett. Tamm 
(1930) studerade också brunjordbildningen i 
landet och hur denna ägde rum med hänsyn till 
den mineralogiska sammansättningen. Malm-
ströms (1928) forskning handlade bland annat 
om klassificering av torvmarker ur diknings-

Mykorrhiza betyder svamprot på grekiska. Nam-
net mykorrhiza betecknar själva komplexet när en 
svamps hyfer/ mycel och växtrötter, t.ex. trädrötter,  
lever i symbios med varandra. Simon Egli. SWL. CH
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synpunkt, och hur skogstillväxten på torvmar-
ker var beroende av främst fosfor och kalium.
Ett av Romells fältexperiment gällde utbytet av 
syrgas och koldioxid mellan det översta mark-
skiktet och atmosfären. Prover ur markluften 
tog han upp med små kvicksilverstyrda sonder, 
och kunde sedan analysera dem på plats och be-
stämma provernas procentuella innehåll av O2 
och CO2. Hans huvudslutsats var att det aldrig 
förelåg risk för dålig markluftning, d.v.s. syre-
brist, i väldränerade skogsmarker på morän. 
Det gällde även om marken var täckt av tjocka 
råhumustäcken. Romell (1922)  förklarade att 
hans avhandling ”var skogligt-ekologiskt bety-
delsefull”. 

Markfaunans ekologi 
Tansley ansåg ju att ekologiforskningen skulle 
omfatta alla levande organismer inklusive bak-
terier, maskar, insekter och svampar. Redan på 
1910-talet hade Hesselman börjat undersöka 
mikroorganismernas betydelse i skogsmarken. 
Till mikrobiologin kan också Elias Melins (1921, 
1927, 1953) långvariga mykorrhizastudier hän-
föras. De kröntes med en uppsats i Nature. Han 
utförde den första studien av tallens och granens 
mykorrhizor, och kunde genom renkultur av ett 
antal hattsvampar syntetiskt framställa mykorr-
hizor. Han kunde dra slutsatser om vilka skogs-
svampar som bildade mykorrhizor på skogsträ-
dens rötter. Mykorrhizorna bildar gråvita tunna 
överdrag på de yttersta, fingrenade rötterna. 
Mykorrhizorna hjälper träden att ta upp näring 
och vatten, och får i gengäld socker från foto-
syntesen. I processen deltar också bakterier. 
Tidigare hade i stort sett endast daggmaskarnas 
betydelse för mark och växtlighet beaktats. Un-
der 1920-talet påbörjade Ivar Trädgårdh under-
sökningar av det lägre djurlivet i skogsmarken. 
Arbetet fortsattes av Karl-Herman Forsslund 
som 1944 redovisade resultatet i Studier över 
det lägre djurlivet i nordsvensk skogsmark. Stu-
dierna var begränsade till daggmaskar, sniglar 
och leddjur, vilka var observerbara utan mikro-
skop, och gav besked om antalet individer i oli-
ka skogs- och humustyper. Ekologiforskningen 

hade därigenom ytterligare vidgats något, även 
om endast en del av markfaunan belysts inom 
ett begränsat område i norra Sverige.

Ekologin i Sverige 
från 1950-talet till 2010
En av de första ekosystemstudierna i Sverige 
utfördes av Hugo Sjörs (1954–2010). Han stu-
derade slåtterängar i Grangärde Finnmark med 
hänsyn till vegetationens beroende av ljus och 
vatten, samt ängarnas produktion och närings-
balans. 

Flertalet forskare behandlade fram till 
1960-talet huvudsakligen delar av ett ekosys-
tem eller olika aspekter på dess funktion. Långt 
tidigare hade Hesselmans och Romells under-
sökningar legat ganska nära en helhetssyn på 
ståndorten eller växtplatsen. I förlängningen av 
deras experimentella ekologi låg projektet Barr-
skogslandskapets ekologi, som jag återkommer 
till. 

Nästa generation ekologer, bland dem pro-
fessor Carl Olof Tamm (1919–2007), fullföljde 
föregångarnas intentioner. Tamms ämnesom-
råde ändrades 1962 från beteckningen Botanik 
och markvetenskap till Skogsekologi, det första 
i Sverige med ekologisk beteckning. 

Carl Olof Tamms forskning var mångsidig 
och liknade mycket Hesselmans, d.v.s. ett brett 
arbetsfält som pendlade mellan grundforskning 
och tillämpad forskning, främst inom området 
näringstillstånd och näringscirkulation i skog-
liga ekosystem. I arbetet med sin avhandling 
inspirerades Tamm av en undersökning utförd 
av Romell tre årtionden tidigare och av Gott-
frid Stålfelts växtekologiska forskning. Tamm 
(1953) studerade ett växtsamhälle bestående av 
endast en art, skogsmossan Hylocomium splen-
dens (husmossa), ur olika aspekter. Han kombi-
nerade undersökningar av miljöfaktorerna och 
växtsamhällets struktur, mätningar av mossin-
dividernas tillväxt och storlek med fysiologiska 
analyser av mossans upptagning av näring. 

Ekologiforskningen ändrar fokus
Övergången från studier av växtsamhällen 
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till ekosystem inträffade dock mer tydligt på 
1960-talet. Ett exempel är Folke Andersson 
vid Lunds universitet. Han hade börjat med 
att förfina metoder för mätning av jordfuk-
tigheten, men ändrade inriktning under på-
gående forskning, och lade i en avhandling 
1970 fram den dittills mest kompletta eko-
systemstudien i Sverige. Studien gällde upp-
komst och omsättning av organiskt material i 
lövblandskog och fuktängar. 

Samma år presenterade även Bengt Nihlgård 
(1970) en avhandling vid Lunds universitet 
med jämförande studier av ekosystemprocesser 
i bok- och granbestånd. Den behandlade mark-
vegetation, mikroklimat, deposition, markför-
hållande, biomassor och förnafall i två skogsbe-
stånd samt deras produktivitet. För bestämning 
av depositionen utförde Nihlgård krondropps- 
och stamrinningsmätningar i bestånden, och 
var den förste som försökte uppskatta torrde-
positionens betydelse för svavelnedfallet. Sva-
velmängderna i granskogens krondropp var 
nämligen mycket hög. Undersökningen ba-
serades på intresset för försurningen av mark 
och vatten som Svante Odéns undersökningar 
åstadkom.

 Svante Odén, professor vid SLU, slog näm-
ligen larm 1967 i en tidningsartikel, där han 
redovisade att Sverige var utsatt för ett omfat-
tande nedfall av sura luftföroreningar i form 
av svaveldioxid och svavelsyra från andra län-
der. Det kunde Odén (1968) konstatera efter 
granskning av data från ett nät av mätstationer 
där nederbörden uppsamlades och analysera-
des. Nederbördens surhet och innehåll av sva-
velföreningar hade ökat år från år från mitten 
av 1950-talet. Genom Odéns iakttagelser hade 
ett för de flesta okänt hot mot miljön uppda-
gats. 

Luftföroreningarna fångade också Tamms 
intresse, men han var till en början skeptisk 
till att marken kunde påverkas av den sura ne-
derbörden (personlig kommentar 2006). Av en 
tillfällighet råkade han få syn på faderns pH-
mätningar i jord på Tönnersjöheden i Halland 
1927. Undersökningen upprepades 1985, och 

den visade hur försurningen drabbat de olika 
marklagren. 

Ett svenskt storprojekt – 
Barrskogslanskapets ekologi
Under 1960-talet introducerades som sagt en ny 
metod att bedriva ekologiska studier, nämligen 
att studera hela ekosystem. Den internationella 
inriktningen mot ekosystemstudier manifeste-
rades av International Biological Programme 
(IBP) under 1960-talet. År 1964 gick Sverige in 
som deltagare i programmet, och  Anderssons 
och Nihlgårds undersökningar kom att ingå 
här.

Det svenska exemplet på en sådan studie var 
projektet Barrskogslandskapets ekologi, som 
pågick 1972–1981 med deltagande av ett stort 
antal forskare från olika discipliner. Syftet var 
att studera energi-, närings- och vattenflöden 
och förändringarna i växternas biomassa över 
och under jord, samt att åstadkomma matema-
tiska simuleringsmodeller för de olika proces-
serna. Att man kunde ta sig an ett så omfattande 
projekt berodde på den gedigna grund, som 
tidigare ekologer skapat och användningen av 
datorer. Försöken utfördes vid Jädraås nordväst 
om Gävle och i Siljansfors nordväst om Falun. 
Barrskogslandskapet var det första, stora tvär-
vetenskapliga forskningsprojektet i Sverige. Det 
var därför viktigt att granska själva forskningen. 
Flera av forskarna upplevde modellerna som 
alltför abstrakta, och tillgången till de fakta 
som behövdes för en meningsfull användning 
av modellerna var alldeles för få. Förutsätt-
ningarna för modellarbetet varierade också 
mellan olika processer. Utgångsläget var bäst i 
de abiotiska (icke levande) delarna av ekosys-
temen, där modellerna kunde bygga på väl-
kända fysikaliska lagar beträffande vatten- och 
energiflöden. Modellarbetet var svårare när det 
handlade om biologiska problem, eftersom det 
fanns få grundläggande principer att utgå från. 
Man måste också beakta de stora tidsskillnader 
som förelåg mellan olika biologiska processer i 
ekosystemet, från enstaka dygn till en hel om-
loppstid för träden.

SKOGSEKOLOGI
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Helträdskammare i Australien. 
Flyttad från Flakaliden 2006.
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Under projektets gång bildades skola inom 
ekosystemforskningen, i den meningen många 
forskare från olika universitet och högskolor 
samarbetade. Det rörde sig om ett hundra- 
tal medverkande, vilket hade stort värde för den 
fortsatta forskningen vid respektive lärosäte och 
för forskningsutbytet mellan dessa. Omkring 
trettio doktorsavhandlingar och över 300 ve-
tenskapliga uppsatser producerades.

Fotosyntes och andning i 
storskaligt experiment 
En av dem som arbetade vidare inom sin specia-
litet när ”Barrskogslandskapet” upphörde 1981 
var professor Sune Linder. När han kom in i 
projektet hade han sin avhandling från 1972 om 
fotosyntes och respiration hos tall- och gran-
plantor som utgångspunkt för fortsatta studier 
inom området. Syftet med projektet var bland 

annat konstruktion av en modell för bestäm-
ning av volymproduktionen i talldominerade 
bestånd. För ändamålet behövdes bättre kun-
skaper om fotosyntesen och respirationen, de 
nyckelprocesser som styr tillväxten av biomassa 
i ett ekosystem. Under projektets gång utförde 
Linder ett flertal liknande, genuint grundläg-
gande ekosystemstudier, några av dem i samar-
bete med Erik Troeng och Torsten Ingestad. 

Gasutbytet som äger rum vid fotosyntes och 
andning mättes kontinuerligt under fyra år i 
små, cylindriska assimilationskammare som 
var fästade runt års- eller fjolårsskott. Mätning-
arna visade bland annat hur fotosyntesen och 
stamrespirationen varierade under året. De in-
dikerade också vilken betydelse barrens ålder 
och belägenhet i kronan hade för fotosyntesens 
effektivitet (Linder& Troeng 1980).

Effektiviteten i fotosyntesen påverkas också 
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Sune Linder och Sonja Keel kontrollerar 2008 ett nytt fältförsök i Vindeln. Kolets vandring i träd och 
mark spåras med hjälp av kolisotop C-13.
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av barrens närings- och vattenstatus. Den se-
nare har betydelse också för upptagning av CO2 
genom klyvöppningarna. Det ligger därför nära 
till hands att genom ändring av trädens nä-
rings- och vattentillgång påverka assimilationen  
och därmed trädens tillväxt. Under 1980-talets 
andra hälft startade en ny typ av sådana expe-
riment. I tidigare experiment med bevattning 
och gödsling hade man inte försökt behålla en 
optimal näringsbalans hos träden eller undvikit 
näringsläckage till grundvattnet. Syftet med de 
nya försöken, som påbörjades i Flakaliden, Väs-
terbottens län 1986 och i Asa, Kronobergs län 
1987, var att undvika sådana läckage och att eli-
minera mineralnäring och vatten som tillväxt-
begränsande faktorer (Bergh et al.1999). Med 
stöd av barranalyser beräknades lämplig sam-
mansättning av gödselgivorna. Korrigeringar av 
givorna efterföljande säsong kunde göras efter 
förnyade analyser av barren och markvattnet.

Bestånden i Flakaliden reagerade snabbt 
på gödslingen, och efter 14 års behandling, 
1987- 2001, var volymtillväxten ca 350 % hö-
gre i gödslade bestånd jämfört med ogödslade 
(Bergh et al. 2005). Någon signifikant effekt av 
bevattningen förekom inte. Även i Asa med dess 
högre bonitet reagerade bestånden på gödsling, 
dock långt ifrån så kraftigt som i Flakaliden. De 
gödslade bestånden hade omkring 100 % högre 
volym än de ogödslade. I Asa registrerades dock 
en signifikant effekt av bevattningen.

Med de successivt ökade insikterna om för-
höjda koldioxidhalter i atmosfären och teorierna 
om en allmän tendens till global uppvärmning 
vaknade även en oro och nyfikenhet om hur 
vegetationen skulle påverkas genom den beräk-
nade växthuseffekten. Otaliga undersökningar 
har genomförts ute i världen för att få svar på 
detta. I Flakaliden startade 1996 ett världsu-
nikt experiment med helträdskammare, i vilka 
man först under en treårsperiod mätte 40-åriga 
granars (Norway spruce) reaktioner på högre 
koldioxidhalt vid olika tillgång på näring. Un-
der en påföljande treårsperiod studerades sedan 
effekten av förhöjd koldioxidhalt i kombination 
med det temperaturklimat som förväntas vid 

nästa sekelskifte. Michelle Slaney (2006) redo-
visade i sin avhandling exempel på resultat från 
studierna i Flakaliden, vilka bekräftade tidigare 
forskningsrön under 1980- och 1990-talen.

Slutsatserna är att med ökad temperatur 
börjar årsskotten sin tillväxt 10–20 dagar ti-
digare än i dagens klimat, och att en förhöjd 
temperatur påskyndar ”fotosyntesapparatens” 
återhämtning efter vinterkylan. I ett varmare 
klimat avslutas dessutom växtsäsongen senare 
under hösten. Under dessa förutsättningar och 
en högre halt CO2 får de boreala granskogarna 
en större potential att fixera kol. Ett villkor är 
dock, att det ökade kolupptaget kan mötas med 
ett ökat kväveupptag, om kvävetillgång och inte 
kol utgör minimifaktorn, vilket ofta är fallet i 
dessa skogar.

Ett nytt fältförsök i Vindeln, denna gång med 
en flerträdskammare, startade 2006. Med hjälp 
av kolisotopen C-13 i stället för C-12 kan fors-
karna följa fotosyntesprodukternas väg genom 
ekosystemet. Man kan studera vad som går till 
tillväxt och andning ovan mark och hur mycket 
som går till rottillväxt, mykorrhizor och mark-
organismer.

Skogsdöden och försurningen
Under barrskogsprojektets gång hade luftföro-
reningar och försurning fått en något undan-
skymd plats både inom forskningen och i sam-
hällsdebatten.  Men frågorna blev brännande 
aktuella vid början av 1980-talet då det blev 
känt att man i Öst- och Västtyskland, Polen och 
Tjeckoslovakien hade observerat skogsskador 
och döende skog. Skadorna uppträdde särskilt 
på högt belägna platser och i den förhärskande 
vindriktningen från brunkolseldade kraftverk, 
där träden utsattes för extremt höga halter av 
främst svaveldioxid i luften och i den dimma 
som tidvis omgav bergen. 

Snart började man också i Sverige uppmärk-
samma kronskador på träd. Alla – skogsfolk, 
allmänhet, myndigheter och politiker – tittade 
upp mot trädkronorna. Det hade man inte gjort 
förut, och nu upptäcktes skador på de mest skil-
da ställen i Sverige. Till och med från fjälltrak-
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terna rapporterades kronskador, trots att det 
sannolikt var vanliga köldskador. De svenska 
miljöorganisationerna var också på sin vakt. De 
hade 1970-talets miljödebatt bakom sig och var 
erfarna kritiker, som ställde krav på motåtgär-
der. Politikerna var pressade och såg med oro 
på skogens framtid. Eftersom forskningsun-
derlaget avseende effekterna var svagt fick de 
dystraste slutsatserna om skogens utveckling 
ofta genomslag i medierna enligt professor Pe-
ter Högberg (2001) vid SLU. De internationella 
kraven på svavelreduktion ledde emellertid till 
att svavelnedfallet i Europa kunde halveras från 
1980, då det låg i topp, till år 2000, och minsk-
ningen fortsätter (IVL 2006). Även mängden 
försurande kväve har minskat men långt ifrån 
så mycket som svavlet. 

Förklaringen till skogsdöden i de hårdast 
belastade områdena i Centraleuropa vid 1980- 
talets början kan ha varit extrem klimatstress i 
form av torka som tillskott till den direkta ef-
fekten av svaveldioxid på skogsträdens barr 

och blad.  Även de svenska skogsskadorna, som 
huvudsakligen bestod och består av kronutgles-
ning, kan ha liknande orsaker. Den pågående 
markförsurningen är en annan stressfaktor 
för träden, liksom insekts- och svampskador. 
Träden blir också stressade av skogsskötselåt-
gärder som inte är ”naturliga” för växtplatsen, 
t.ex. val av felaktiga provenienser och olämpliga 
trädslag. Kommer man ihåg Darwin tes i inled-
ningen är detta ganska självklart. Man skall inte 
glömma att kronutglesning också är en följd av 
naturligt åldrande. År 2010 kan man fortfaran-
de inte peka ut någon specifik orsak, och inte se 
några tydliga trender i kronutglesningen (SKS, 
SÅ 2010). 

Tillväxten i de svenska skogarna har hittills 
blivit en annan än den man oroade sig för, och 
är för närvarande större än någonsin. En trolig 
förklaring är att de flesta skogsmarker har brist 
på kväve och att dagens nederbörd fortfarande 
innehåller överskott av kväve i form av ammo-
nium och nitrat. Betydelsefull verkar också den 
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trakten hösten 2010.  Foto: Örjan Carlström
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ökade koldioxidhalten och temperaturen vara. 
Barrträden och en stor del av barrskogarnas 
flora är visserligen anpassade till sur mark, men 
det finns också arter som tar skada av den sura 
nederbörden, såsom blåbär och lingon. Per-
sonligen såg Högberg ingen omedelbar fara för 
skogstillståndet och var något skeptisk till bland 
annat kalkning mot försurningen. 

Bengt Nihlgård, numera professor emeritus 
vid Lunds universitet, har med sin forskargrupp 
vid växtekologiska avdelningen sedan 1980-ta-
let bedrivit försurningsforskning i de skånska 
skogarna. De mätte bland annat försurningen i 
granbestånd mellan 1988 och 1999 med följan-
de resultat: pH-värdena hade sjunkit med 0,17 
enheter under de elva åren, och jordarna kunde 
betraktas som starkt försurade. Urlakningen 
av näringsämnen var hög och basmättnaden  
sjönk. Aluminiumhalterna var däremot höga 
och fortsatte att öka, vilket indikerade ett mark-
tillstånd som successivt försämrades, eftersom 
aluminiumjonerna hindrar upptag av nödvän-
diga näringsämnen. I stället för den kvävebrist 
som är vanlig i svenska skogar indikerade barr-
analyser sjunkande halter kalium och även fos-
for i de skånska skogarna. Det är ingen långsik-
tigt hållbar marksituation, och lundaforskarna 
förordar motåtgärder mot försurningen i form 
av kalkning och tillförsel av vedaska (Nihlgård 
et al. 2003). 

Försurningsproblem 2010
Naturliga försurningsprocesser i marken har 
pågått sedan istiden genom att baskatjoner (kal-
cium-, magnesium-, natrium- och kaliumjo-
ner) lakats ur marken, och genom att växterna 
tagit upp baskatjoner och ersatt dem med väte-
joner. Båda processerna orsakar sjunkande pH-
värde. I en naturlig förmultningsprocess, utan 
att biomassa förs bort, återförs baskatjonerna 
till marken. Faktorer som beror på människan 
är deposition av sura substanser och skörd av 
biomassa. Vid uttag av biomassa förs baskatjo-
ner bort, vilket kan innebära en bestående ökad 
försurning. 

Vi står därför inför ökande ekologiska pro-

blem när kraven på ökad tillväxt och större 
uttag skall tillgodoses. Behovet av råvara ökar 
nämligen, inte bara i skogsindustrin utan 
också i den expanderade biobränsleindustrin. 
Det är en av förutsättningarna i den nuvarande 
skogspolitiken. Att öka skogsproduktionen 
anses dessutom vara en viktig miljöinsats, ef-
tersom skogen dels kan vara en kolsänka, dels 
kan ge biobränsle som successivt ersätter fos-
sila bränslen. Detta måste vägas mot den bestå-
ende försurning som sker i marken, om ingen 
konstlad näringsåterföring sker. 

Den ökade skogsproduktionen skall åstad-
kommas med åtgärder som gödsling, dikning, 
beskogning av åkermark och plantering med 
utländska trädslag, som var och en får kon-
sekvenser för miljön. Det finns forskning och 
praktisk erfarenhet om hur åtgärderna påver-
kar själva skogsproduktionen, men med den 
starka fokuseringen på den biologiska mång-
falden måste konsekvenserna även för mång-
falden i och ovan marken klarläggas. 
                                                                                                                                                                                                                     
Livsviktiga mykorrhizasvampar
Mykorrhizorna har en viktig roll i markens nä-
ringsbalans och i ”försurningsproblematiken”. 
De tar upp mineralnäring och vatten genom 
sitt omfattande mycel, som levererar det vidare 
till träden.  Dessa förser i sin tur svamparnas 
vävnader med kolhydrater, vilka utgör en rela-
tivt stor andel av skogens kolcykel, enligt vissa 
beräkningar 10-50 %. Generellt gäller att ju nä-
ringsfattigare mark desto mer kol skickar trä-
den ner till svamparna så att de kan ta upp mer 
näring ur marken. Det är därför viktigt för den 
pågående forskningen att ta reda på hur detta 
flöde påverkas av miljöförändringar och olika 
skogsskötselstrategier (Wallander 2010).

Mykorrhizasvamparna spelar även en roll i 
skogsträdens kväveförsörjning. Att träden tar 
upp kväve via mykorrhizor fastställdes vid 
laboratorieexperiment på 1950-talet av Elias 
Melin med flera forskare (Melin & Nilsson 
1953). Det var en stor nyhet som publicera-
des i tidskriften Nature. År 1998 bekräftade ett 
svenskt forskarlag i samma tidskrift, att denna 

SKOGSEKOLOGI



38

näringsöverföring också ägde rum i naturlig 
miljö (Näsholm et al.). Efter isotopmärkning av 
kol- och kväveatomer i aminosyrornas moleky-
ler befanns att hela molekyler transporterades 
från svamphyferna in i trädrötterna. Det var en 
betydelsefull upptäckt, eftersom 95 % av skogs-
trädens rotspetsar är täckta av mykorrhiza, och 
den ger också en ytterligare förklaring till varför 
de boreala barrskogarna växer så bra, trots den 
ringa mängden mineraliserat kväve i marken.

Forskare har också funnit att en del mykorr-
hizasvampar kan producera antibiotika som 
hindrar patogener att angripa trädrötter. De 
skyddar därigenom symbiosen mellan svamp 
och träd.  Mykorrhiza kan också vara ett meka-
niskt skydd för rötterna. 

Vittringen är också en process som måste 
beaktas vid försurningsstudier. Vid processen 
frigörs baskatjoner, som neutraliserar marksy-

ran. Man antog tidigare att vittringen berodde 
enbart på markens kemiska och fysikaliska för-
hållanden. En helt ny upptäckt är att mykorr-
hizorna också utför en stor del av vittringen 
i marken. Det är alltså en kemisk– biologisk 
process. Mykorrhizasvamparnas hyfer, som 
omger trädrötterna, borrar sig nämligen in i 
de mikroskopiska porerna i markens mineral-
korn och frigör näringsämnen. Antagligen sker 
detta genom att citron- och oxalsyra utsöndras 
i hyfernas ändar, och att dessa syror löser upp 
mineralerna. Genom denna vittring får träden 
direkt tillgång till ett betydligt större förråd av 
näringsämnen. Upptäckten gjordes av den ne-
derländske professorn Nico van Bremen och 
hans medhjälpare (Lindström 2001). 

Som tidigare nämnts finns risker för ökad 
försurning i takt med att avverkningarna ökar. 
Om dessutom grenar, ris och toppar (GROT) 
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skördas som råvara till biobränsle, blir mäng-
den näring som förs bort 2-4 gånger större än 
om uttaget enbart består av stamvirke.  Kon-
sekvensen blir en ökad, relativ varaktig mark-
försurning, men också mindre kvävetillgång, 
skogsproduktion och kolförråd i marken (Hell-
sten et al. 2008). Återföring av vedaska diskute-
ras som en lösning, men ett centralt problem är 
varaktigheten av åtgärden.

En annan fråga är mykorrhizornas roll i 
sammanhanget. Det är bland annat viktigt att 
undersöka näringsflödet från askan till träden 
via olika arter av mykorrhizasvampar, och om 
svampmycelet kan hindra läckage av näring 
från marken, exempelvis N och K (Wallander 
personlig kommentar 2010). 

Det bör nämnas att mykorrhizor är livsvikti-
ga för nästan alla kärlväxter, och har därför stor 
betydelse också för den biologiska mångfalden. 

Diffusa mål och definitioner 
”ställer till det” i ekologin
Innan vi går vidare till SUFOR:s forskning om 
uthållighet skall vi syna några begrepp inom 
ekologin, som bör preciseras eller åtminstone 
förtydligas, om de skall kunna användas i kon-
struktivt syfte inom forskningen, i samtal och 
politiska debatter eller för att omsättas i prak-
tisk tillämpning.

 Redan ordet ekologi kan vålla missförstånd. 
Om det används enbart som en vetenskaplig 
term vore det inget större problem, men eko-
logi har i språkbruket fått betydelser utöver den 
vetenskapliga. Torbjörn Fagerström, professor 
emeritus i teoretisk ekologi, har tillsammans 
med idéhistorikern Nis Uddenberg och teolo-
gen och professorn Anders Jeffner i en stor en-
kätstudie och genom djupintervjuer fått svar på 
hur människor ser på naturen. Det är närmast 
en livsåskådning som träder fram från de sva-
rande. De förutsätter bland annat att naturen 
och därmed ekologin har en mening och ett syf-
te, vilket är en slags moralisk hållning till tesen 
”om naturen får sköta sig själv inträder en ba-
lans, som vi människor bör respektera.” Det är 
troligen därför som prefixet ”eko-” i många fö-

retags- och produktnamn mottas så positivt av 
allmänheten, men Fagerström (1999) menar att 
det som ligger bakom detta knappast kan härle-
das ur den pågående ekologiska forskningen. 

Det finns naturligtvis uppfattningar om 
ekologin som ligger mellan den strikta ekolo-
givetenskapen och ekologin som en livsåskåd-
ning. Ekologiskt lantbruk kan innebära att det 
bedrivs utan kemisk ogräsbekämpning och 
konstgödsel, med djur i det fria m.m. Bakom 
eko-beteckningarna ligger någon form av fakta 
om minskad belastning på miljön, ibland kom-
binerad med social rättvisa bland dem som ar-
betar med produkterna eller tjänsterna. Det kan 
vara till exempel bananodling och ekoturism. 
Livsåskådningar får man ha respekt för, men 
marknadsföring av produkter bör man granska 
kritiskt.

Hållbart och uthålligt är också ord som man 
bör vara på vakt mot. Ofta är det fråga om slag-
ord som ”hållbart samhälle”, ”hållbar utveck-
ling”, som sällan förklaras.  Det är lättare att 
handskas med begreppet ”uthålligt skogsbruk”. 
På grund av tidsfaktorn, d.v.s. omloppstidens 
längd, kan det för många vara motiverat att tala 
om uthållighet. Sett enbart till virkesproduktio-
nen fick uthålligheten i skogbruket ett genom-
brott 1948, då riksdagen i en ny skogspolitik 
bestämde, att skogsskötseln skulle bedrivas så 
att markens produktionsförmåga ”utnyttjades 
på ekonomiskt lämpligt sätt”. Jämn avkastning 
skulle eftersträvas med hänsyn till sociala in-
tressen, d.v.s. skogsindustrins råvarubehov och 
sysselsättningen. Miljöfrågorna fanns inte på 
dagordningen. 

Så länge uthålligheten gällde virkesproduk-
tionen var det således relativt okomplicerat att 
definiera och uppfylla kraven. Produktions-
forskningen vid SLU har nämligen försett 
skogsbruket med modeller, med vilka man kan 
göra prognoser över skogens tillväxt vid olika 
skötselprogram. 

När uthållighetsbegreppet vidgades 1993 till 
att också gälla bevarandet av den biologiska 
mångfalden blev det svårare. Här finns inga 
prognosinstrument för utvecklingen liknande 
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dem som gäller skogsproduktionen. Mångfald 
är också ett begrepp som är svårt att defi niera, 
och man kan därför lättvindigt använda det 
som slagord i politiska och andra debatter. 

Hittills har myndigheterna nöjt sig med en in-
direkt defi nition av begreppet biologisk mång-
fald genom bestämmelser om hur mångfalden 
skall skyddas vid skogsskötseln; exempelvis var-
samhet med hotade, sällsynta eller hänsynskrä-
vande växt- och djurarter, att spara högstubbar 
och bärande träd. Avsättning av nyckelbiotoper, 
reservat och liknande bidrar också till defi nitio-
nen av den mångfald som skall behållas. Också 
certifi eringsreglerna bidrar till detta.

Mångfalden har dessutom fl era värden, 
och det gäller att defi niera vilka värden 
man talar:
Överlevnadsvärden. Mångfald som bevarar 
egenskaper och processer i atmosfär, jordmån, kli-
mat m.m. 
Praktiska värden. Såsom föda, medicin, bygg-
nadsmaterial, färgämnen, vegetabiliska oljor 
m.m. m.m. Linné hade till uppgift att inventera 

sådana nyttigheter under landskapsresorna, och 
det görs ständigt nya upptäckter.
Estetiska värden. Hit hör exempelvis mångfald 
som ger upplevelser och främjar välbefi nnande 
och hälsa.
Etiska värden. Som symbol för dessa värden kan 
nämnas elfenbenslaven, en starkt hotad art som 
är funnen på endast tio platser i Sverige. Ytterst få 
personer har sett den. Naturvårdsverket satsar 1,2 
miljoner kronor på räddningsåtgärder.

Hållbarhetsstudier
Det är forskarna som måste ge de olika begrep-
pen en tydligare innebörd. Framför allt gäller 
det markförhållanden, eftersom marktillståndet 
är den fundamentala faktorn för både uthållig 
skogsproduktion och uthållig biologisk mång-
fald. Med en bibehållen markstatus kan skogs-
produktionen upprätthållas, och om mångfal-
den minskat på grund av bristande hänsyn, kan 
den på sikt i många fall återskapas. 
Forskningsprogrammet SUFOR– Sustainable 
Forestry in Southern Sweden – som pågick 
mellan 1997 och 2004, var särskilt ägnat åt 
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hållbarhetsaspekterna i skogsbruket, nämligen 
näringsbalansen i marken, mångfalden, vissa 
sociala värden samt ekonomin inklusive skogs-
produktionen. Över femtio forskare, de flesta 
från SLU och Lunds Universitet medverkade i 
programmet. 

Det var framför allt markstudier som SU-
FOR-forskarna ägnade sig åt. De utarbetade en 
grundläggande dynamisk modell (ForSAFE) 
för beräkning av en långsiktig näringsbalans 
i marken under inverkan av skogsproduktion 
och tillförsel av ämnen genom nederbörd eller 
gödsling. I modellen tas hänsyn till bland annat 
vittring, utlakning, anrikning av lösta ämnen, 
markens egenskaper, klimatfaktorer, deposition 
m.m. Modellen i vidareutvecklat skick och kom-
pletterad med en vegetationsmodell används nu 
även internationellt i USA, Frankrike, Schweiz 
m.fl. Det har också framställts material för råd-
givning direkt till privatskogsägare, som själva 
kan planera avverkningar, eventuellt trädslags-
byte m.m. för att upprätthålla näringsbalansen.

Vilken tidshorisont kan vi ha för marktillstån-
dets varaktighet? I ett av SUFORS forsknings-
program räknar Harald Sverdrup och hans kol-
leger (1998) med att markens status ”skall vara 
uthållig så länge Sverige är beboligt, kanske fram 
till nästa istid?” Vem kan säga emot det? 
Mångfaldens varaktighet har forskarna bedömt 
empiriskt, eftersom det saknats modeller för 
detta. I en särskild rapport konstaterar forskar-
na att det inte finns någon universell lösning för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. Åt-
gärderna måste vara flexibla och tillåta modifie-
ringar, eftersom det finns stora kunskapsluckor 
om bland annat arters spridning och utdöende 
(Niklasson et al.2005). 

Ekologisk landskapsplanering 
– forskning
Enligt den senaste trenden i ekologiforskningen 
har skogsekologen Peter Ask och professor Sven 
G. Nilsson (2005) använt de nämnda model-
lerna för en SUFOR-studie på landskapsnivå, 
närmare bestämt ett 5 200 hektar stort område 
i Stenbrohult i Småland. Området är uppdelat 

på ett 90-tal fastigheter. Forskarna studerade 
fem skötselprogram över en 300 år lång period. 
Resultaten visade bl.a. att hållbarheten kunde 
upprätthållas i de tre nämnda aspekterna, bio-
logisk mångfald, marknäring och ekonomi, om 
det avsattes så stora områden som 30% av to-
talarealen för naturvård. Övriga områden skulle 
skötas med bästa ekonomi, vilket innebar rena 
granskogar. Skötseln av dessa orsakade ett ut-
tag av baskatjoner, som kompenserades genom 
askåterföring eller annan näringstillförsel. I 
andra program simulerades en näringsbalans 
i marken, utan tillförsel av näring och med bi-
behållen biologisk mångfald, vilket orsakade ett 
sämre ekonomiskt resultat.

Ekologisk landskapsplanering 
i praktiken
Vi går in i en tid när många betraktar skogs-
skötsel som tillämpad ekologi. Det är snarare ett 
antal skogsekosystem än bestånd som vi vårdar. 
Miljöarbetet måste därför i många fall få annan 
karaktär än om man utgår från ett givet bestånd. 
De amerikanska ekologerna Ricklefs och Miller 
har ju visat, att när biotoper fragmenteras, vilket 
ofta sker i det moderna skogsbruket, minskar 
möjligheterna för spridning av många växt- och 
djurpopulationer och ökar riskerna för utdöen-
de. Motåtgärden är bland annat att skapa meta-
populationer, som består av lokala populationer 
utspridda i ett antal biotoper, mellan vilka gene-
tisk förbindelse finns. Eftersom miljövården till 
stor del går ut på att bevara eller återställa den 
biologiska mångfalden behövs stora områden 
för att kunna bemästra dessa ekologiska hän-
synskrav. Storskogsbrukets strategi är därför en 
ekologisk landskapsplanering. 

Exempelvis Bergvik Skog och SCA Skog 
började med ekologisk landskapsplane-
ring på 1990-talet och har planer för hela sitt 
skogsinnehav.”Landskapen” omfattar 5 000 – 25 
000 hektar. Planeringens syfte är att identifiera 
och undanta nyckelbiotoper, urskogsartade 
bestånd och lokaler för utrotningshotade väx-
ter och djur. Spridningsmöjligheter för hotade 
arter skall skapas och äldre successionsskogar 
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sparas. Den ekologiska planen används sedan 
för utformning av strategier för bevarande el-
ler rekonstruktion av den biologiska mångfal-
den. Därefter kan den sedvanliga skogsvården, 
avverkningen och den vardagliga naturvården 
planeras med hänsyn till de ekologiska förhål-
landen som kartlagts. Ungefär samma upplägg-
ning har övriga skogsbolag.
Det finns skäl för att också privatskogsägarna 
behöver en liknande ekologisk planering, men 
det förekommer ingen sådan annat än som pi-
lotprojekt med extra resurser och ett stort antal 
markägare inblandade. Projekten har också ofta 
omfattat mer än bara en ekologisk planering, 
vilket medfört att myndigheter och andra in-
tressenter involverats. Hela förfarandet måste 
därför förenklas så långt som är möjligt, om 
det skall kunna användas generellt inom pri-
vatskogsbruket. Det bör begränsas till att gälla 
en ekologisk analys och efterföljande ekologiska 
plan för mindre områden än skogsbolagens 
landskap, exempelvis en by. 
Principiellt ger en ekologisk landskapsplan en 
idealisk möjlighet att tillämpa de senaste forsk-

ningsrönen inom skogsekologin, en slags sum-
mering av skogsekologiforskningen. Att döma 
av själva målsättningarna för landskapsplaner-
na verkar företagen också ha den ambitionen. 
Resultatet är dock för tidigt att uttala sig om. 
Det kan emellertid vara dags att också beakta 
markens status i de ekologiska planerna. Som 
tidigare nämnts har en uthållig näringsbalans 
en avgörande betydelse för den uthålliga skogs-
produktionen och mångfalden. 

Erkännande
En del avsnitt i uppsatsen är baserade på ma-
terial som använts i boken Ekologi, skog och 
miljö, och har diskuterats och granskats av pro-
fessorerna Carl Olof Tamm, Folke Andersson 
och Sune Linder. Tamm, som jag hade många 
telefonsamtal med, kunde överblicka ekolo-
giforskningens utveckling under nästan hela 
1900-talet. Andersson och Linder har läst och 
kommenterat den text som handlar om tiden 
efter 1950, vilket även professor Bengt Nihlgård 
gjort i denna version. 
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