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en skogliga forskningen i Sverige 
startade på allvar i början av förra 
sekelskiftet då den Forstliga försöks-

anstalten inrättades 1902. Bara tre år senare 
ombildades den till Statens skogsförsöksanstalt 
som organiserades i en skogsavdelning och 
en skogsbiologisk avdelning. Uppgiften var 
att bedriva forskning inom följande områ-
den: utvecklingen i ”normalskogen”, gallring, 
förband, proveniens, trädslag, försumpning, 
bonitet och nedlavning. För flertalet av frå-
geställningarna anlades försök i landets olika 
delar. Resultaten publicerades i Meddelanden 
från Statens skogsförsöksanstalt och Skogsvårds-
föreningens Tidskrift. 

Den forskande personalen vid Skogsför-
söksanstalten bestod 1912 av bara fyra perso-
ner: professor Gunnar Schotte, fil. dr Henrik 
Hesselman, fil. kand. Edward Wibeck och fil. 
dr Torsten Lagerberg. 

I 1912 års upplaga av Meddelande från 
Statens Skogsförsöksanstalt skriver samtliga dessa 
om de frågor som de arbetat med under året.

Gallring
Gunnar Schotte, som var Skogsförsöksanstal-
tens föreståndare det aktuella året, beskriver 
gemensamma angelägenheter under 1909–11 
och ger förslag på verksamhet för kommande 
treårsperiod. Den budgeterade kostnaden 
var strax under 20 000 kronor. Hans förslag 
rörde främst anläggning av nya gallrings- och 
produktionsförsök. 

Det var förståeligt, eftersom ju skogsav-
delningen inledningsvis främst arbetade med 
utsättning och revidering av fasta försöksytor 
i bestånd av olika ålder. Det aktuella året hade 
skogsavdelningen 187 utlagda provytor, där 
mer än hälften avsåg rena tallskogar. 

Intresset för gallring var stort, varför Schot-
tes redovisning av ytorna mest gjordes för att 
entusiasmera gallringsintresserade att upprätta 
egna försök. 

Teorierna kring gallringens utförande var, 
så här i början av 1900-talet, helt baserade på 
resultat från tyska studier. Dessa hade redan 
ett sekel tidigare redovisats av Georg Ludwig 
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Hartig (1764–1837), en av skogsforskningens 
mest namnkunniga pionjärer. 

Schotte rekommenderade uteslutande 
borttagande av undertryckta stammar när 
bestånden rensat sig, med andra ord endast 
låggallring. De rekommenderade gallringarna 
skulle utföras vart 20:e till vart 30:e år och 
de skulle inte vara så hårda att slutenheten 
äventyrades. 

En annan inspirationskälla var Hartigs 
likaledes tyske generationskamrat, Heinrich 
Cotta (1766-1844), vars teorier om gallring 
nådde Sverige först åren kring 1912. Cotta 
förordade tidigare, och mer frekventa gallring-
ar än vad Hartig gjorde, så att stammar inte 
skulle blir undertryckta. 

TIDIGT, OFTA OCH MÅTTLIGT VAR för flera av de 
tyska pionjärforskarna grundbulten för hur 
gallringar skulle utföras. Det talades också 
om att gallringen inte endast syftade till att 
avverka undertryckta stammar, utan även 
gynna kronans utveckling och tillväxten hos 
de kvarstående stammarna. De försök som 
lades ut var därför viktiga för att utreda hur 
gallringen bör utföras och hur de enskilda 
träden och beståndet utvecklas under svenska 
förhållanden. Försöken anlades i tall, gran, 
ek, bok och björkbestånd, i både trädslagsrena 
och blandade bestånd, dock endast i yngre 
likåldriga bestånd.    

SKOGSFORSKNINGEN I SVERIGE FÖR HUNDRA ÅR SEDAN

Jägmästare Edvard Wibeck och kronojägare A. Fjellström vid sitt läger natten mellan den 16 till 17 juni 
1923. Gammal granskog på en holme i myren norr om sjön Nietsak i Gällivare socken, Norrbottens  
lappmark, (söder om sjön Torislompolo). Foto: E. Rådberg. Skogsbiblioteket, SLU.
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Snö och vindskador
Henrik Hesselman beskriver de omfattande 
snöbrott som under vintern 1910-1911 drab-
bade norra Sverige. Han anger sambandet 
mellan hög nederbörd och otjälad mark som 
bidragande orsaker till varför skadorna upp-
stod. Vidare skriver han att de flesta iakttagare 
ansåg att de ogallrade bestånden drabbats värst 
av skador och att slutna bestånd hade mer 
skador är glesa. 

Svampskador
Torsten Lagerberg arbetade med studier över 
den norrländska tallens sjukdomar, särskilt de 
som förekom i anslutning till dess föryngring. 
Han konstaterar att granen är förskonad från 
svamp- och insektsskador under de första åren. 
Tallen däremot har, som han skriver, en stor 
mängd ”fiender”. Studierna var förlagda till 

Norrland framför allt för att det fanns stora 
arealer tallföryngring där, vilka utsattes för 
större risker än de i sydligare delar av landet 
som hade bättre livsvillkor. De svampskador 
som beskrevs 1912 var bland annat norrländsk 
tallkräfta, snöskytte och tallens grentorka.

Proveniens
Edward Wibeck presenterade analyser kring 
proveniensfrågan, det vill säga hur fröets 
härstamning och hemort påverkar det blivande 
trädets egenskaper. En central fråga var hur 
tall och gran av sydlig härkomst tillväxer i 
Sverige. För att svara på detta lades försök ut 
i olika delar av landet. Den så kallade tysktal-
len hade mycket dåligt rykte och flera av de 
planteringar som utförts med denna typ av 
material gav bevisligen undermålig kvalitet 
(bild 4). Det ansågs inte möjligt att bara skylla 
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Försöksfältet. Arbetslaget i juli-augusti 1913. Från vänster: Torsten Lagerberg, Henrik Hesselman,  
J. Wallmark, C. Malmström, Olsson, okänd, kronojägare Malm, skogselev Malm, okänd, Lindgren.  
Skogsbiblioteket, SLU.
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de dåliga egenskaperna på ståndorten utan här 
ansågs även att fröet var i ”disharmoni” med 
omgivningen. Den mängd frö som inhämtats 
från Tyskland var under de första tio åren på 
1900-talet i medeltal, 520 kg tall- och 759 kg 
granfrö per år, vilket var en klar minskning 
mot de mer än 4 200 kg tall- och granfrö som 
i medeltal importerades 10 år tidigare. Den 
nordförflyttade granen drabbades av yttre 
skadeverkningar, till exempel stamsprickor 

orsakad av vinterköld, topptorka. Det var 
bland annat sådana frågeställningar de utlagda 
försöken avsågs ge svar på.

Skogsproduktion
Det här året skrev också Olof Eneroth i Skogs-
vårdsföreningens Tidskrift om de ”normala” 
tallbeståndens avkastningsförmåga. Han pe-
kade på vikten av att via beståndsvårdande åt-
gärder försöka åstadkomma bättre diameterök-
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Professor Gunnar Schotte och kronojägare Mellström intar sitt middagsmål i en 20-årig tallsådd.   
Skogsbiblioteket, SLU.
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ning och därmed grövre dimensioner. Detta 
utan förlängning av omloppstiden för att öka 
beståndens värde. Han stämmer därmed in i 
vikten av att gallringsförsök utläggs. 

I samma nummer av tidningen redovisar 
Tor Jonsson undersökningar om skogsträdens 
form. Han arbetade med att uppskatta trädens 
längd och formkvoter för att på ett säkrare sätt 
än tidigare kunna uppskatta stående volymför-
råd och hållfasthet hos träd med olika form. 

DAGENS FORSKNING UTNYTTJAR fortfarande de 
försöksytor som lades ut i början av 1900-ta-
let. Den skogliga forskningen, som startades av 
Statens Skogsförsöksanstalt 1902, gick under 
1950-talet upp i Skogshögskolan. Denna blev 
1977 i sin tur en av de högskolor som tillsam-
mans bildade Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU). 

Mycket av dagens skogsforskning sker idag 
inom ett flertal svenska universitet, men försö-
ken som anlades av Statens Skogsförsöksanstalt 
utnyttjas idag främst av forskare inom SLU. 
Som kan ses av ovanstående historiebeskriv-
ning så förekommer liknande forskning även 
nu, hundra år senare. Utvärdering av senare 
tids kalamiteter med snö-, vind-, och insekts-
skador är ständigt på tapeten liksom analyser 
av effekter på enskilda träd och bestånd av 
olika skötselbehandling. 

Vi kan idag utnyttja en del av de pro-
veniens-, trädslags- och gallringsförsök som 

etablerades vid Statens Skogsförsöksanstalt för 
100 år sedan för att svara på dagens frågor. Sett 
ur ett internationellt perspektiv är det ytterst 
sällsynt att så gamla försök underhållits under 
så lång tid. Med försökens hjälp kan vi faktiskt 
utvärdera vad som hänt under en hel om-
loppstid. Som skogsforskare bör vi därför rikta 
en tacksamhetens tanke till de forskare som 
för 100 år sedan etablerade dessa så kallade 
långsiktiga försök.

Vi stöder
Skogshistoriska 

Sällskapets
verksamhet
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1912 stod det helt klart att det tallfrö som  
tidigare importerats från Tyskland gav under-
måliga skogar. Skogsbiblioteket, SLU.




