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Sammanfattning 

År 1923 påbörjades något så unikt som en rikstäckande taxering av svensk skog (SOU, 1932). 
För några år sedan digitaliserades den första taxeringens rådata och dessa är nu tillgängliga 
för bland annat forskning. Detta öppnade för en möjlighet att göra en uppföljande 
inventering med samma metodik. 

Eken har länge ansetts vara ett extra värdefullt träd och omnämns redan i de medeltida 
landskapslagarna. Den har haft skydd genom århundranden på grund av sin betydelse för 
lokalsamhället som foder för djuren (ekollon var en viktig födokälla för svinen) och för 
centralmakten som råvara till framför allt skeppsbyggnad. Söder om Linköping, i ett område 
dominerat av tre stora gods, skapades under seklens förlopp ett landskap med stor täthet av 
stora ekar, numera kallat Eklandskapet. 

Östergötland inventerades inom den första Riksskogstaxeringen år 1927, och genom att 
återupprepa de delar av den inventeringen som gick genom Eklandskapet ville vi svara på ett 
antal frågor. Hur har markanvändningen och trädslagsblandning förändrats? Har 
storleksfördelningen, mätt som stamdiameter i brösthöjd, förändrats? 

Markanvändningen har förändrats och av de dominerande markanvändningsslagen finns 
idag 36 % mer skogsmark och 27 % mindre jordbruksmark än för 86 år sedan. Hagmarken 
har i princip försvunnit och mer mark utnyttjas idag till vägar, järnvägar, kraftledningar etc. 
Förvånansvärt är att andelen löv har ökat samtidigt som den mer förväntade ökningen av 
den totala mängden träd skett. Gran har passerat tall som dominerande trädslag, det kan 
bero avsaknad av skogsbränder och på en anpassning i skötsel av markägarna till det stora 
antalet älg och andra betande djur. Vad gäller storleksfördelningen har antalet träd ökat i 
framför allt de grövre klasserna och det gäller för alla trädslag utom björk. Det 
anmärkningsvärda här är minskningen av antalet klenare tallar och den stora ökningen av 
andra lövträd än björk i praktiskt taget alla storlekar.  

 



 Foto a: Taxerare syftar gångriktningen.

  
Foto b: Klavning pågår längs taxeringslinjen (markerat med vit tvättlina). Foto Johan Lundin 



 

Foto c: Klavning av tall. Foto Johan Lundin 

 

Foto d: Taxeringslinjen går genom landskapet. Foto Jesper Karlsson 

 



 

Foto e: Taxeringslinjen genom lövskog. Foto Jesper Karlsson 

 

 


