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id Statens Skogsförsöksanstalts 
skogsavdelning började man studera 
ljunghedarnas forna utbredning. Åter-

beskogning av hedarna var av stort nationellt 
intresse och stor möda lades ned på att kart-
lägga dem. På Tönnersjöhedens kronopark i 
Halland (sedermera en av SLU:s försöksparker) 
anlades fyra provytor för att utvärdera resultat 
av sådd, plantering och naturlig föryngring. 
Även ljunghedar i Bohuslän inventerades.  

Skogsavdelningen hade under året också 
studerat äldre återväxtförsök i övre Norrland. 
Och som dess chef, professor Gunnar Schotte 
skrev att man, ”i vanlig ordning” anlagt nya 
försöksytor och för tillväxtundersökningar eller 
gallringsstudier. 

Schotte redogjorde också för att två tall-
ytor, nio granytor, fem ytor i barrblandskogar, 
två björkytor, en lärk-, en bok- och en ekyta 
anlades under året från Västerbotten i norr till 
Halland i söder. Vidare att 27 äldre försöksytor 
i tallbestånd hade reviderats. 

Det pågick med andra ord ett intensivt 
arbete för att ge svar på de föryngrings- och 
produktionsfrågor som skogsbruket pockade 
på svar på från forskarna. 

Försök med främmande trädslag 
Man utredde också det lämpliga i att plantera 
främmande skogsträd. Bland annat uppmättes 
en yta för lärk vid Lesjöfors i Värmland och 
två för silvergran på Omberg. På Ollestads 
kronopark i Västergötland anlades trädslags-
försök där man planterade Kaskadgran (Abies 
nobilis), Sachalingran (A. sachaliensis), Nik-
kogran (A. umbilicata), Fujigran (A. veitchii), 
Svartgran (Picea nigra, numer P. mariana) och 
Kaukasusgran (P. orientalis). Denna kronopark 
i Herrljunga kommun blev senare Domänre-
servat och år 2009 avsattes det som ett natur-
reservat med höga naturvärden. 

Idag är det flera av dessa trädslag som 
överhuvudtaget aldrig övervägs vid återbeskog-
ning. Med stor sannolikhet beror det på att 

Intresset för skogsmarken och dess uthålliga nyttjande var stort och en 
fråga som behandlades utförligt i Skogsvårdsföreningens Tidskrift år 
1914. Denna skrift är för övrigt en fantastisk källa till kunskaper om den 
tid då forskningen om skogen ännu var i sin linda. Flera av de tankar 
som diskuterades då är intressanta också idag.   

V

Erik Valinger är professor i skogsskötsel  
vid institutionen för skogens ekologi och 
skötsel, SLU Umeå. Han är också vice  
ordförande i Skogshistoriska Sällskapet.

Trender och tankar  
i skogen för hundra år sedan

Nu var det 1914

TRENDER OCH TANKAR I SKOGEN FÖR HUNDRA ÅR SEDAN

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2014, sid 6-9



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

7

resultaten av dessa för hundra år sedan anlagda 
försöken var negativa. Framför allt gäller det 
för de trädslag som hämtats från Japan. 

Under året avslutade man också studier om 
självsådd och skogsodling på försöksytor i övre 
Norrland. Detta material skulle presenteras vid 
den Baltiska utställningen i Malmö, vilken på-
gick från den 15 maj till 30 september detta år.   

Försöksanstaltens skogsavdelning publice-
rade sex rapporter under året: Jägmästare Alex-
ander Maas skrev om avsmalningen i stam-
mens nedre delar hos tallen och granen och 
om trädhöjderna i normala bestånd. Professor 
Gunnar Schotte skrev om verksamheten under 
1912, om skogsträdens frösättning hösten 
1913 och om tre gallringsytor på Skagersholms 
kronopark som ett bidrag till kunskaper om 
barrblandskogen. Jägmästare Edward Wibeck 

skrev om självsådd och skogsodling i övre 
Norrland. 

Samtliga dessa arbeten publicerades i Med-
delanden från statens skogsförsöksanstalt 1914. 
Av detta kan utläsas att trädens morfologi, 
det vill säga trädens form och uppbyggnad, 
samt föryngring var av mycket stort intresse. 
Man ville fördjupa förståelsen av trädens och 
skogens utveckling efter olika åtgärder.

Stort intresse för bonitering   
Bland de ämnen som diskuterades flitigt det 
aktuella året var bonitering av skogsmark, det 
vill säga att fastställa markens förmåga att pro-
ducera virke uthålligt. Lektor Tor Jonsson, som 
året därpå utnämndes till professor, pekade 
på att intresset för bonitering är en följd av 
övergången från ett exploaterande skogsbruk 
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1909 års grankultur i Skarhults kronopark i Skåne. Kulturen är relativt misslyckad bland annat  
på grund av angrepp av snytbaggar. Återväxten kunde dock trots allt anses som säkrad.  
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till ett producerande. Han anför att vid köp, 
försäljning eller jorddelning inom lantmäteriet 
måste markens bördighet uppskattas och ligga 
till grund för värderingen. 

Tor Jonsson presenterar också sitt nya 
boniteringssystem som byggde på tidigare 
använda svenska (Maas) och tyska (Schwap-
pach). Hans system utnyttjades sedan inom 
det svensk skogsbruket ända fram till slutet av 
1970-talet då nuvarande boniteringssystem, 
Skogshögskolans, introducerades av Björn 
Hägglund och Jan-Erik Lundmark.

Flottningens negativa  
effekter på fisket
I Skogsvårdsföreningens Tidskrifts årsbok finns 
en artikel av Nils Ribbing som presenterar 
flottleder i södra och mellersta delarna av Sve-

rige. Den viktiga flottningen hade pågått mer 
eller mindre ostört fram till 1913, men då pu-
blicerades en uppsats av flottledningsingenjör 
J.A. Melkersson i Leksand som pekade på vilka 
skador som flottningen orsakade på fisket. 

Zoologen och fiskeriintendenten Gustaf 
Swenander uttryckte sin glädje över att en 
representant för flottningen tog initiativet till 
bevarandet av sötvattensfiskarna. Även han 
var orolig för fisket i de svenska flottlederna, 
då det konstaterats att vandringsleder och 
lekbottnar förstörs. Han diskuterade utifrån 
möjligheten att straffa dem som orsakar 
skadorna på fisket, men påpekar svårigheten 
med att lagföra rätt skadegörare. Osäkerheten 
kan även röra vem som drabbas av skadan. 
Då dessa förhållanden inte kan bestämmas så 
lätt ansåg han att det vore bättre att inrätta 
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Kungliga Skogshögskolan vid  
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fiskodlingsanstalter, vilka borde finansieras av 
dem som utnyttjar vattendraget för flottning. 
Han föreslog att detta kunde ske genom att en 
avgift per framflottad virkesmängd infördes. 

J.A. Melkersson, som fått kommentera 
artikeln, var positiv till att göra försök inom  
ett vattendrag utifrån dessa idéer. Diskussionen 
visar att det redan vid denna tid uppstår tankar 
om huruvida utnyttjandet av naturens resurser 
är uthålligt på det sätt den brukas.

Skogshögskolan blir till
Den 5 december 1914 fattades beslut om att 
ombilda Skogsinstitutet till Skogshögskolan 
och Statens skogsförsöksanstalt samt att flytta 
verksamheten till nya lokaler vid Frescati 
hage inom Norra Djurgården. Detta skedde 

år 1915. I och med flytten blev både lokaler 
och styrelse gemensamma för Skogshögskolan 
och den 1902 bildade Statens skogsförsöksan-
stalt, senare Statens skogsforskningsinstitut. 
De båda byggnaderna, var arkitekten Charles 
Lindholms största verk i Stockholm. Rek-
tor vid starten av Skogshögskolan 1915 var 
Anders Wahlgren som år 1914 även gav ut ett 
standardverk inom svensk skogshushållning, 
”Skogsskötsel, handledning vid uppdragande, 
vård och föryngring af skog”. Under nästa år 
kommer säkert mer att berättas om Skogshög-
skolans 100-års jubileum och det inflytande 
på dagens skogsbruk deras utbildning och 
Wahlgrens lärobok haft för skötseln av den 
svenska skogen.
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