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1 Inledning 

Siggaboda naturreservat är en naturskog som ligger i Älmhults kommun i södra Småland. 

Delar av skogen, cirka 5 hektar, avsattes redan 1940 som reservat av det dåvarande 

Domänverket. 1995 fattade Länsstyrelsen i Kronoberg beslut om en reservatsbildning som 

omfattar 71 hektar (Björkman 1998). 

 

Reservatet består av blandskog som till största delen utgörs av gran och bok. De båda 

trädslagen möts här i utkanterna av sina respektive naturliga utbredningsområden och 

konkurrerar om utrymmet. Boken anlände till området söderifrån efter en skogsbrand för cirka 

950 år sedan och granen i sin tur anlände norrifrån för omkring 200 år sedan (Björkman 

1996). Siggaboda utgör tillsammans med bland annat Kvalsmö i Blekinge skärgård en av de 

sydligaste spontana förekomsterna av gran i Sverige (Länsstyrelsen Blekinge län 1986). Gran 

och bok är båda relativt nya inslag i de svenska skogarna och båda är mycket 

konkurrenskraftiga vilket leder till intensiv konkurrens när de båda trädslagen möts. 

Utkomsten av denna konkurrens är ännu oviss eftersom träden ännu inte har vuxit tillräckligt 

länge tillsammans för att några slutsatser ska kunna dras. I Siggaboda har de vuxit 

tillsammans i över 200 år vilket gör det till en av de nutida lokaler där konkurrensen är som 

mest intensiv (Björkman 1996). 

 

Skogen i Siggaboda har en kontinuitet som sträcker sig minst cirka 2800 år tillbaka 

(Björkman 1996). Det tillsammans med ett bokbestånd som har tillåtits att stå relativt ostörd 

under lång tid har gett upphov till en rik flora och fauna med en mängd arter som är unika för 

länet och sällsynta i landet (Länsstyrelsen 1995). Den stora mängden död ved och lågor är 

betydelsefull för många sårbara och hotade insektsarter, bland annat den starkt hotade 

svartoxen Ceruchus chrysomelinus (Naturvårdsverket 2009). På grund av sin långa skogliga 

kontinuitet och mötet mellan den sydliga boken och den nordliga granen utgör Siggaboda ett 

intressant område för studier inom skogsdynamik och skogshistoria.  

 

Idag slås man av den stora mängden döda granar i området, men detta innebär även att det 

finns en möjlighet att genomföra en större dendrokronologisk studie med sågprover utan att 

åsamka reservatet någon skada. På grund av röta är det viktigt att studier av denna typ 

genomförs innan det tillgängliga materialet förfaller och blir allt för nedbrutet för att kunna 

studeras.  
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Denna studie går ut på att med hjälp av dendrokronologisk provtagning och uppmätning av 

sågprover datera och åldersbestämma döda granar inom reservatet för att därigenom få fram 

resultat om granarnas etablerings- och dödsår samt tillväxtmönster, vars orsaker diskuteras. 

Förhoppningen var även att kunna hitta granar ur den första generation som etablerade sig i 

området.  

 

1.1 Syfte och avgränsningar 

Genom åldersbestämning av döda granar i Siggaboda naturreservat upprättades en lokal 

historik där trädens etablerings- och dödsår kunde fastställas och jämföras med historiskt 

kartmaterial. En avgränsning har gjorts till döda granar då naturreservatsföreskrifter gäller 

inom området och den dispens som har givits av Länsstyrelsen endast avser dessa träd. 

Naturreservatet har därtill delats in i tre områden. Område A = södra reservatet, område B = 

det ursprungliga reservatsområde som avsattes 1940 samt område C = västra reservatet. Det 

sistnämnda området ligger i anslutning till område B men utanför det ursprungliga 

reservatsområdet (se karta sida 13). 

 

1.2 Frågeställning 

Hur ser granens historia i Siggaboda naturreservat ut? Går det att uttyda några generella 

mönster i etablerings- och dödsår? Går det att se någon skillnad i ålder mellan proverna som 

togs i de tre olika delområdena? Vilka orsaker finns det till den stora mängd döda granar som 

idag dominerar skogen i reservatet? 

 

1.3 Undersökningsområdet 

Siggaboda naturreservat ligger i Älmhults kommun i den sydostligaste delen av Småland, 

alldeles på gränsen till Blekinge och bara ett par kilometer från den skånska gränsen. 

Reservatets trädskikt domineras idag fullständigt av bok och gran, i såväl separerade som 

blandade bestånd. Klibbal Alnus glutinosa och glasbjörk Betula pubescens förekommer i 

anslutning till områdets våtmarker och skogen innehåller även ett mindre bestånd av tall Pinus 

sylvestris, asp Populus tremula, rönn Sorbus aucuparia och ask Fraxinus excelsior (Björkman 

1998). Det ursprungliga reservatsområdet, som omfattar cirka 5 hektar, utgörs beräknat på 

stambas av 60% bok och 40% gran och de äldsta individerna av respektive art är runt 250 år 

gamla (Niklasson et al. 2002).  
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Fig. 1. Siggaboda naturreservats geografiska läge (röd cirkel). Utsnitt från GSD-översiktskartan 

(Lantmäteriet 2013). Infälld karta: Sverige underlagskarta (Lantmäteriet 2013). 

 
Berggrunden i Siggaboda utgörs av granit som bildades för mellan 910 och 1740 miljoner år 
sedan. Jordarten inom området domineras av en blockrik morän som är mycket kuperad och 
innehåller stora block. Torvmark förekommer i de mest låglänta partierna och i områdets 
södra del går berg i dagen (Sveriges geologiska undersökning 2013). Den kuperade terrängen 
ger upphov till öppningar i lövverket vilket skapar gynnsamma mikroklimat för många 
evertebrater och lavar (Niklasson et al 2002). Lokalen hyser en rik mossflora (Nicklasson 
1994) medan örtskiktet domineras av blåbär Vaccinium myrtillus. Flera hotade arter som är 
beroende av stora, gamla eller döda bokar förekommer inom det ursprungliga 
reservatsområdet (Niklasson et al. 2002). 
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Fig. 2. Jordartskarta över Siggaboda naturreservat med omnejd. Blått = morän, brunt = torv, rött = 

berg. De mörkblå polygonerna indikerar storblockig yta (SGU 2013). Kartan är rektifierad i ArcGIS och 

reservatsgränsen markerad med grönt. Uppförstorat utsnitt. Originalskala 1: 50 000. 

 

Årsmedeltemperaturen ligger på ungefär 5º och genomsnittstemperaturen för juli månad 

varierar mellan 15 och 16º. Årsmedelnederbörden varierar mellan 600 och 700 mm 

(Björkman 1998). 

 

2 Bakgrund 

Eftersom skogen i Siggaboda omfattas av reservatsföreskrifter har man inte kunnat genomföra 

några större dendrokronologiska studier i området. Till följd av stormarna 2005 och 2007 och 

de barkborrsangrepp som följde därefter står en majoritet av områdets granar idag döda.  

Eftersom flera döda granar har kapats längs med den väg som leder genom Siggaboda 

naturreservat presenterades en möjlighet att utföra en dendrokronologisk studie med 

sågprover som undersökningsmaterial istället för borrprover. Borrprover visade sig även ge 

praktiska problem med de oftast rötangripna granstammarna. Sågprover är även att föredra 

framför borrprover eftersom det är mer flexibelt och ger större material. Det blir till exempel 
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möjligt att arbeta med flera linjer (från märg till ytterkant) på varje prov när man daterar 

proverna i laboratoriet. Detta gör det möjligt att slå samman mätningar från samma prov och 

på så vis skapa en generaliserad kronologi för trädet. Man kan även undvika att mäta skadade 

områden som ger en missvisande bild av trädets tillväxt. Syftet med studien är att med hjälp 

av sågprover bredda kunskapen om granarnas historik i Siggaboda naturreservat. Detta görs 

genom att upprätta kronologier över de undersökta träden samt en generaliserad tillväxtserie 

för området.   

 

2.1 Tidigare studier i området 

På grund av att Siggaboda är en relativt orörd skog med urskogskaraktär i Sydsverige har 

lokalen varit föremål för ett antal tidigare studier. En pollenanalys utfördes 1996 av Leif 

Björkman och Richard Bradshaw. Vid denna studie provtogs en torvmark relativt centralt 

beläget i reservatet och ett pollendiagram som sträcker sig 2800 år tillbaka i tiden kunde 

upprättas (Björkman & Bradshaw 1996). 

 

En paleoekologisk studie som inkluderar både pollenanalys och utökad dendrokronologisk 

analys har utförts av Gina E. Hannon, Mats Niklasson, Jörg Brunet, Per Eliasson och Matts 

Lindbladh (Hannon et al. 2010). Vid denna studie provtogs tre torvmarker i reservatet, varav 

den ena är lokaliserad inne i det ursprungliga reservat som avsattes 1940 och i studien 

refereras till som en biologisk hotspot. 11 prover på gran togs i det ursprungliga 

reservatsområdet, medan studiens resterande 32 granar provtogs i yngre bestånd i 

angränsande områden. Även tall och bok undersöktes. Resultatet av den dendrokronologiska 

studien visade att den första generation granar inom hotspoten etablerades under 1760-talet 

och under slutet av 1800-talet i resterande delar av lokalen. Denna studie omfattade även 

analys av makrofossil och kolpartiklar, vilket har lett till att man har kunnat kartlägga 

bränderna på lokalen (Hannon et al. 2010). En dendroklimatologisk undersökning från tre 

lokaler, bland annat Siggaboda, med totalt borrprover från 50 bokar och 63 granar har utförts 

av Britt Maria Grundmann, Andreas Bolte, Stephan Bonn och Andreas Roloff. Den äldsta bok 

som hittades i Siggaboda daterades till 1737 medan den äldsta granen daterades till 1877 

(Grundmann et al. 2011). En dendrokronologisk studie av gran, bok, tall och ek har utförts av 

Mats Niklasson, Matts Lindbladh och Leif Björkman (Niklasson et al. 2002). I denna studie 

inventerades även stubbar och brandskador. Dessa resultat jämförs även mot pollendiagram 

och forskarna drar slutsatsen att bränder blir ett allt ovanligare inslag under 1700-talet för att 
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efter 1750-talet upphöra helt, vilket har gynnat gran och bok i området. Samma studie menar 

även att bok och gran fick möjlighet att etablera sig inom det ursprungliga reservatsområdet 

på 1880-talet till följd av avverkning som kan vara kopplad till svedjebruk (Niklasson et al. 

2002). Ingen av dessa studier har dock presenterat någon tillväxtkurva. 

 

Vidare har mossfloran inför reservatsbildningen inventerats av Allan Nicklasson som fann 

145 arter (Nicklasson 1994). Bland arterna som är representerade på lokalen återfinns bland 

annat aspfjädermossan Neckera pennata - en indikatorart för lång skoglig kontinuitet som 

idag bara finns kvar på ett fåtal lokaler i södra Sverige. Vid en inventering av lavbeståndet 

1993 fann man 20 arter som indikerar den långa skogliga kontinuiteten (Länsstyrelsen 

Kronoberg 1995).  

 

2.2 Granens invandring till södra Sverige 

Enligt pollenanalyser från sjöar och mossar kom granen till norra Götaland för cirka 2000 år 

sedan (Lindbladh 2004). Granen kom från norr har fortsatt sin spridning söderut. De sista 

områden som granen, naturligt, tog i besittning var gränstrakterna mellan Småland, Blekinge, 

Halland och Skåne. Gran i en del naturskogar i detta område, som den i Siggaboda 

naturreservat, kan idag ge intryck av en lång skoglig kontinuitet men de äldsta individerna 

tillhör i själva verket den generation som först etablerades i området (Björkman & Bradshaw 

1996). Granen nådde nordöstra Småland för cirka 1000 år sedan och kom till södra Småland 

för cirka 250 år sedan (Lindbladh 2005). 

 

 
Fig. 3. Illustration över granens historiska utbredning i södra Sverige. De två första kartorna baseras 

på pollenanalyser medan den nutida baseras på riksskogstaxeringens data. Kartorna är framställda av 

Björse och Bradshaw (1998) och publicerad i Sveriges Nationalatlas, bandet "Växter och djur". Bild 

hämtad från Lindbladh (2004). 
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Det finns ett antal teorier kring varför granen har expanderat. En orsak anses vara klimatet. 

Granen är ett av få trädslag som har lyckats uthärda de senaste 2,5 miljoner åren 

(kvartärtiden) av stora klimatsvängningar. För cirka 6000 år sedan sjönk temperaturen i 

Sverige och för 2500 år sedan sjönk den ytterligare. I samband med den sistnämnda 

temperatursänkningen ökade även nederbörden. Den lägre temperaturen har för de andra 

trädslagen bland annat inneburit att lindens värmekrävande fröer har haft svårare att gro. 

Dessa förändringar anses ha legat till grund för granens expansion i sydlig och västlig riktning 

(Lindbladh 2004) och granen har under de senaste 2000 åren expanderat söderut med en 

genomsnittlig hastighet på 200 meter per år (Lindbladh 2005). 

 

Vidare har granen en stor konkurrenskraft då de börjar att producera frön vid den relativt låga 

åldern 30-40 år. Detta ger granen en fördel gentemot bland annat bok och ek. Unga granar är 

därtill mycket skuggtåliga och kan överleva lång tid under slutna krontak (Lindbladh 2004). 

Tidigare studier har visat att gran först etablerades på utmark. På inägorna motarbetades gran 

av människor dels på grund av att deras barr orsakar försurning men även på grund av det låga 

näringsvärdet för betesdjuren (Lindbladh & Bradshaw 1998). Skogsbete på utmarker kan 

däremot ha påverkat granen positivt då många betesdjur undviker att äta gran och istället äter 

unga lövträdsplantor (Lindbladh 2004). 

 

2.3 Bokens invandring till södra Sverige 

Bokens spridning har inte skett med granens förhållandevis jämna expansion på 200 meter per 

år. Boken kom söderifrån för cirka 2000 - 3000 år sedan och har haft en betydligt mer ryckvis 

expansion. Troligen har mänskliga aktiviteter haft stor betydelse för bokens möjlighet att 

etablera sig i Sverige (Lindbladh 2005). Bok etablerar sig i regel när ett befintligt 

skogsbestånd drabbas av en störning. Dessa störningar kan vara bränder, stormar eller bero på 

mänskliga aktiviteter. När boken anlände till Sverige var stora delar av skogarna i södra 

Sverige redan påverkade av människor och i synnerhet gav de halvöppna kulturlandskapen 

bokarna en möjlighet att etablera sig. Historiskt har man också kunnat se att perioder med 

minskad intensitet i markanvändningen har sammanfallit med perioder med snabb expansion 

bland bokträd (Björkman 1996). 
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2.4 Bränders inverkan på gran och bok 

Bokens etablering i ett område föregås ofta av brand. Pollen- och kolanalys visar att boken 

först dyker upp i Siggaboda efter en brand som ägde rum för cirka 1000 år sedan (Niklasson 

et al. 2002). Efter en brand under 1500-talet kom boken att öka i antal på bekostnad av bland 

annat ek och lind (Niklasson et al. 2002). Undersökning av tallstubbar visar att 11 bränder av 

varierande storlek ägde rum mellan 1555 och 1748 (Hannon et al. 2010). Under 1700-talet 

blir bränder ett allt mer ovanligt inslag för att mot slutet av 1800-talet upphöra nästan helt, 

vilket främst har sin grund i en allt mer effektiv brandbekämpning. Gran har mycket låg 

motståndskraft när det kommer till bränder vilket innebär att trädslaget måste ha gynnats av 

brändernas upphörande, på bekostnad av härdigare trädslag såsom tall (Lindbladh 2005). Bok 

har klarat sig inom det ursprungliga reservatsområdet på grund av att den storblockiga 

terrängen försvårat brandspridningen (Niklasson et al. 2002). 

 

Vilken effekt svedjebruk har haft på granarna är oklart (Lindbladh 2004) men svedjebruket 

var vanligt förekommande i sydöstra Småland och norra Blekinge fram till början av 1900-

talet (Kardell 2010). 

 

2.5 Lokal skogssuccession 

 
Fig. 4. Pollendiagram baserat på provtagning i en torvmark i reservatets centrala del. Diagrammet 

omfattar 2800 år. Noterbart är bland annat att tall och ek minskar i samband med granens invandring. 

Eken minskade dock redan innan granens ankomst till lokalen. Mängden bokpollen var som störst för 
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omkring 100 år sen medan granen däremot har fortsatt sin expansion fram tills dess att diagrammet 

upprättades (Björkman 1998). 

 

Utifrån den pollenanalys som genomfördes i Siggaboda av Björkman och Bradshaw har 

lokalens skogliga historia kunnat delas in i fyra perioder. 

 

Period A, 2800-950 BP: Blandskog med ek, lind och hassel. Under denna relativt stabila 

period dominerade ek och lind trädskiktet medan hassel var vanligt förekommande i 

buskskiktet. Den låga förekomsten av lind i pollendiagrammet förklaras med att lind till stor 

del är insektspollinerad och därför producerar förhållandevis lite pollen. Skogen var under den 

period troligen inte särskilt påverkad av mänskliga aktiviteter och är representativ för den typ 

av skog som dominerade på väldränerade marken i Sydsverige innan bok och gran gjorde sin 

intåg (Björkma 1998).  

 

Period B, 950 - 350 BP: Svagt betad blandskog med ek och bok. Efter att en brand drabbat 

lokalen runt 1100 förändrades den växtliga sammansättningen i Siggaboda och boken fick en 

möjlighet att etablera sig. Ek och bok kom att dominera trädskiktet medan lind och hassel 

minskade i antal. Den ökade mängden örtpollen, främst gräs- och ljungpollen, tyder på att 

skogen inte längre var lika tät som tidigare och det är möjligt att betesdjur vistades på lokalen 

(Björkman 1998). 

 

Period C, 350 - 175 BP: Svagt betad blandskog med bok, ek och tall. Efter att en brand ägt 

rum runt 1600 gynnades bok, ek och tall. Dessa tre trädslag kom att dominera krontaket fram 

till cirka 1800 då eken började att minska drastiskt för att till slut försvinna helt från lokalen. 

Orsaken till försvinnandet kan vara en konsekvens av att stora mängder ek gick åt till 

skeppsbygge under den här tiden. I slutet av perioden etablerar granen sig i området. 

Frekvensen av granpollen ökar dock inte markant förrän under nästa period, något som kan 

bero på att granen i normala fall inte börja blomma och producera pollen i täta skogsbestånd 

förrän den har nått en ålder av 30 år (Björkman 1998). 

 

Period D, 175 BP -nutid. Bok- och granblandskog. Den nutida trädsammansättningen i 

Siggaboda sträcker sig alltså närmre 200 år tillbaka. Enligt pollendiagrammet så når boken sitt 

maximum runt 1900 varefter den har fortsatt att minska till fördel för den ökande mängden 

granpollen (Björkman 1998). Enligt Björkman kan orsaken vara att granen antingen har 
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expanderat på bokens bekostnad eller att den har etablerat sig på den torvmark som proverna 

är hämtade från och där konkurrerat ut al och björk (Björkman & Bradshaw 1996). 

 

3 Material och metod 

 

3.1 Arbetsgång 

Arbetet har bestått av tre delmoment. 1. Materialinsamling. Detta moment ägde rum under en 

dag i april och en dag i september. Vid dessa tillfällen borrades 3 kärnor och 39 sågtrissor 

samlades ihop. Urvalet var begränsat till redan döda och kapade träd (högstubbar) varför 

provtagningarna inte alltid kunde ske nära groningspunkten. 2. Laboratoriearbete och analys 

för åldersbestämning av prover och sammanställning av data. 3. Litteratursökning och 

undersökning av historiskt kartmaterial. 

 

3.2 Provtagning 

Tre träd borrades med en 5 mm tillväxtborr med målet att nå in till trädets märg. 39 träd 

provtogs med hjälp av motorsåg. Dessa prover hade en genomsnittlig tjocklek på cirka ett par 

cm och tejpades för att hålla ihop under transport. Provtagningens höjd över rotbasen mättes i 

de fall det var möjligt. När provtagning skedde på fallna exemplar lokaliserades 

groningspunkten och provtagningshöjden uppskattades till närmsta meter. Trädens diameter 

mättes i brösthöjd. Koordinater noterades för varje provtaget träd med hjälp av GPS (Garmin 

GPS 62S). Totalt undersöktes 42 träd (41 granar och 1 tall). På två av borrproverna och två av 

sågproverna saknades märg, varför dessa träds fullständiga ålder inte har uppskattats. Några 

större höjdskillnader mellan de träd som har undersökts i denna studie förekom ej. Samtliga 

träd växte på en höjd mellan 146 och 156 meter. I område C växte samtliga träd 148 meter 

över havet. 
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Fig. 5. Provtagna träd inom Siggaboda naturreservat. Röda punkter = provtagna träd. Grön linje = 
nuvarande naturreservatsområde (Lantmäteriets fastighetskarta). Gul linje = ursprungligt 
reservatsområde, avsatt 1940 (rektifierat utifrån Ekonomiska kartan 1949). Det isolerade 
reservatsområdet längst söderut är den del av reservatet, även kallat Siggaboda södra, som ligger i 
Blekinge län och tillkom 2004 med det primära syftet att utgöra en buffertzon till den del av reservatet 
som ligger inom Kronobergs län. (Länsstyrelsen Blekinge län). (GSD-ortofoto25, Lantmäteriet 2013 
diarienummer 2012/892 för Högskolan Kristianstad).  
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3.3 Dendrokronologi 

Dendrokronologi är en metod för att datera träd och trä med hjälp av deras årsringar. Trädets 

diametertillväxt sker enbart mellan barken och veden och i tempererade delar av världen sker 

tillväxten enbart under den varma delen av året. Under högsommar är tillväxten som högst 

vilket resulterar i ljus ved. Under sensommar är tillväxten långsammare och vilket gör att brun 

ved bildas. På grund av detta tillväxtmönster bildas varje år en ring i trädets ved. Under 

gynnsamma år med mycket regn bildar trädet mer ved än under ovanligt kalla eller 

nederbördsfattiga år (Linderson 1992). Det mönster som bildas delas av flera träd av samma 

art som har vuxit i ett område med samma klimatförhållanden. Eftersom årsringarnas 

utformning är kopplad till klimatet så går det med hjälp av dendrokronologi bland annat att 

utläsa forna tiders väder och klimat. Om en årsring som har daterats till ett specifikt år är 

mycket bred så kan man dra slutsatsen att det var ett år med gynnsam temperatur och 

nederbörd. Även faktorer som vindstyrka, snödjup under vintern och ljusförhållanden 

avspeglas i årsringarna (Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi 2008). 

För att undvika individuella skillnader i årsringstillväxt är det brukligt att man konstruerar en 

kronologi, en generaliserad årsringsserie, utifrån ett flertal prover från samma geografiska 

område. Dendrokronologi ger mycket tillförlitlig information (Hughes 2002) och eftersom 

träd kan bli flera tusen år gamla så kan de förse forskare med klimatdata som sträcker sig 

betydligt längre bak i tiden än de meteorologiska institutens mätningar (Schweingruber 1988, 

sid. 26).  

 

Den dominerande metoden för att datera ett trädprov med okända levnadsår är korsdatering. 

Denna metod går ut på att man jämför det nya materialet med ett material med kända 

levnadsår. Detta kan vara ett prov från ett ännu levande träd eller en tidigare referensserie. 

Om man vid en korsdatering upptäcker att ett mönster återfinns i bägge proverna kan döds- 

eller groddår fastställas för det tidigare odaterade provet.  
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Fig. 6. Korsdatering i tre steg. Ett prov från ett växande träd används som referens för att utreda 

åldern på ett prov från ett gammalt hus. Mellan dessa två prover finns ingen överlappning, därför 

inkluderas även ett prov från ett yngre hus. (Bild hämtad från http://www.geol.lu.se/dendro/) 

 

3.4 Datering av prover 

Laboratoriearbetet ägde rum på Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi 

vid Lunds Universitet med Hans Linderson som handledare. För att ge sågproverna en ren och 

slät yta med tydligare gränser mellan årsringarna skars minst två radier per prov fram med 

rakblad. I den mån det var möjligt skars linjerna fram med minst 90º vinkel från varandra.  

Detta gjordes för att få med den variation som finns inom varje individuellt prov. Sådana 

variationer beror på den miljö trädet har vuxit i, till exempel om trädet har stått i lutning eller 

om ena sidan har varit skuggad. Störningar som inte beror på klimatförhållanden utan på till 

exempel kvistar eller insektsangrepp undveks. Mätlinjerna behöver inte nödvändigtvis vara 

alldeles raka linjer. För att undvika mindre skador kan en mätlinje gå fram till en viss årsring 

som man sedan följer åt sidan till en del av provet som är mer lämpat att mäta. Genom att 

följa en viss årsring i sidled kan man dela upp en mätlinje i flera delar i de fall det visar sig 

vara nödvändigt för att få fram en lämplig linje. 

 

Efter att mätlinjer skurits fram mättes och sammanställdes årsringarna med hjälp av 

specialanpassat mikroskop (LINTAB) och DOS-programvaran CATRAS (Computer Aided 

Tree-Ring Analysis System, Aniol 1983). Årsringsbredden mättes med en noggrannhet på 
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0,01 mm. För de mest tätvuxna årsringssekvenserna användes talk längs med radierna för att 

få fram än skarpare gränser mellan årsringarna.   

 

När samtliga prover var uppmätta och registrerade i CATRAS jämfördes alla prover mot 

varandra i en så kallad korsdatering för att undersöka korrelationen mellan dem. Vid denna 

analys användes två olika värden för att få en uppfattning om korrelationen mellan två olika 

prover. Det ena värdet får man fram i ett så kallat T-test. T-värdet beräknas för samtliga 

överlappande positioner och om det resulterande värdet är större än 3 antar man att likheten 

mellan de två jämförda kurvorna beror på andra faktorer än slumpen. Den andra värdet som 

användes vid analysen kallas för Gleichläufigkeit (medlöparvärde). Det är en metod som 

jämför hur mycket två träd följer varandra i tillväxt under en överlappande period. Om de två 

jämförda träden båda växer mer under ett år än under föregående så resulterar detta i ett högre 

värde. Om däremot det ena trädet växer mer och det andra mindre än under föregående år så 

blir värdet lägre (Schweingruber 1988, sid. 83). Genom att plotta tidsserier för träden och 

jämföra dem med hjälp av T-värde och Gleichläufigkeit kan man se vilka årsringar som har 

högst korrelation med varandra och alltså motsvarar samma år.  

 

Eftersom de individuella dödsåren var okända för träden i denna studie jämfördes de med en 

äldre årsringsserie från en skog i Nyteboda, cirka 15 km söder om Siggaboda, som är 

upprättad av Hans Linderson. Serien från Nyteboda har kända dödsår varför den i en 

jämförelse med träden från denna studie kan ge svar på vilka år vissa årsringar korrelerar 

med. Principen är den samma som vid jämförelsen av kurvor från olika träd, men ger i detta 

fall ytterligare information. Om till exempel årsring 114 på ett prov från denna studie har 

mycket hög överensstämmelse med en årsring från Nyteboda som har daterats till 1988 kan 

man anta att årsring 114 bildades under 1988. För att detta ska kunna styrkas gäller förstås att 

mer än en årsring får ett högt värde.  

 

De träd som under denna studie fick tillräckligt höga värden i både T-test och Gleichläufigkeit 

kombinerades därefter för att ge en generaliserad serie av tillväxten i Siggaboda, en serie som 

i sin helhet sträcker sig från 1779 till 2011. Tre prover exkluderades i denna serie. Prov 

nummer 26 exkluderades eftersom det hämtades från en tall medan 39 och 41 exkluderades på 

grund av att deras värden var för låga. De låga värdena hade i fallet med prov nummer 39 och 

41 att göra med det dåliga skick som proverna befann sig i på grund av rötskador, något som 

försvårade dateringsarbetet. 
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Den generaliserade serien som upprättades, årsringsmedelkurvan, verifierades därefter genom 

att i CATRAS jämföras med årsringsserien från Nyteboda. Vid jämförelsen fanns en hög 

korrelation mellan de två områdenas årsringstillväxt. 

 

3.5 Skattning av missade årsringar från gronings- till provtagningshöjd 

Eftersom sågprover endast kunde tas från redan döda och kapade träd togs proverna på höjder 

mellan 0.5 till 6 meter. För att uppskatta trädens groning har följande modell använts: första 

metern = 8 ringar, därefter 1 ring per 30 cm (Hans Linderson, muntligt). Detta innebär att ett 

träd med 100 ringar där provet har tagits på 1,90 meters höjd har uppskattats till att ha 

ytterligare 11 ringar utöver de som syntes i provet. Borrprovernas groddår har ej uppskattats 

då dessa prover var i tämligen dåligt skick och mätningarna inte fick tillräckligt höga värden i 

den statistiska analysen. 

 

3.6 Geografiska informationssystem (GIS) 

För kartanalyser har programvaran ArcGIS 10 (Esri) använts. Eftersom det äldre 

kartmaterialet som har hämtats från Lantmäteriets digitala tjänst för historiska kartor har 

tillhandahållits i form av bildfiler, har dessa behövts rektifieras för att kunna jämföras med 

den nuvarande reservatsgränsen. På grund av att många hus har försvunnit och sjöar har 

sjunkit och ändrat form sedan 1800-talet har huvudsakligen vägar (främst korsningar) och 

broar använts som referenspunkter vid rektifieringen. Utsnitt ur Översiktskartan nedladdad 

från Lantmäteriets karttjänst användes som referensmaterial vid rektifieringen.   
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4 Resultat 

 

 
Fig. 7. Generaliserad tillväxtkurva för årsringar på de undersökta träden (exklusive träd nummer 26, 39 

och 41). Diagrammet visar på en ökande tillväxt under 1800-talets sista kvartal. Tillväxten var som 

störst från slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. 

 

Det äldsta uppmätta trädet hade 1771 som groningsår och det yngsta 1927.  
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Fig. 8. De provtagna trädens levnadsår, med kumulativa groddår som utgångspunkt. De tre 

borrproverna är exkluderade.  

 

Föryngringen är sparsam från 1770 till 1860 med totalt sex grodda träd under denna period 

(samtliga grodde under olika decennium). Föryngringen accelererar under 1860-talet för att nå 

en topp under 1870-talet. Därefter minskar föryngringen fram till 1910-talet. Föryngringen 

avstannar efter 1920-talet, vilket delvis har sin förklaring i att unga granar ej har kapats och 

därför ej heller har kunnat undersökas.  
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Fig. 9. Antal grodda träd per decennium. 1870-talet är anmärkningsvärt då flest träd grodde under 

detta decennium. Borrprover (tre stycken) exkluderade då groningsår ej kunde uppskattas. 

 

Samtliga undersökta träd förutom tre har dött under 2000-talet. Majoriteten av dessa har dött 

under perioden 2005-2008. Som mest dog 9 träd under samma år, vilket inträffade både 2006 

och 2008. 

 
Fig. 10. Trädens dödsår. Utmärkande är 2006 och 2008 då flest träd dog. Ett borrprov där dödsår ej 

med säkerhet kunde fastställas är exkluderat. 
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4.1 Skillnader mellan undersökta områden 

En viss skillnad syns när man delar in proverna i sina respektive områden (se karta sida 13). 

När det gäller groningsdecennium kan man notera område B, som utgörs av det ursprungliga 

reservatet, är det område som hyser de fem äldsta träden som har provtagits. Detta område har 

också en jämnare etablering över årtiondena än de andra områdena. Område A, den södra 

delen av reservatet, har en tydlig dominans av träd som etablerades under 1870-talet. Område 

C, västra delen av reservatet, hyser det äldsta trädet som har provtagits utanför det 

ursprungliga reservatet men domineras i övrigt av träd med groning under 1910-talet. För 

området A är det genomsnittliga groddåret 1877, för område B 1858 och för område C 1897. 

 
Fig. 11. Antal grodda träd per decennium. De provtagna trädens groningsdecennier är indelade efter 

sina respektive område. Anmärkningsvärt är område B som hyser de fem äldsta träden samt 

toppnoteringen för område A under 1870-talet med det högsta antalet grodda träd. 

 

Även vid en jämförelse av dödsåren finns skillnader. I område A är medelvärdet för dödsår 

2005, i område B är det 2007 och i område C 2006. De respektive årens toppnoteringar i antal 

döda träd varierar också. 
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Fig. 12. Antal döda träd per år. De provtagna träden är indelade efter sina respektive områden. En 

majoritet av träden dog mellan 2005 och 2008. I område A dog flest träd 2008, i område B 2005 och i 

område C 2006. Inget av träden dog under 2009. 

 

4.2 Historiskt kartmaterial 

Siggaboda förekommer sparsamt i det historiska kartmaterialet, vilket kan ha sin förklaring i 

att den storblockiga och svårbrukade marken inte har varit särskilt attraktiv för den 

jordbrukande befolkningen. Siggaboda dyker upp i en handling från 1865 med titeln Karta 

öfver alla ägorna till Trumpetare Bostället Siggaboda, Kronobergs län, Allbo härad och 

Härlunda socken (Lantmäterimyndigheternas arkiv 1865), vilket också är den äldsta 

tillgängliga detaljkarteringen över området. Det framgår av denna karta att det vid den här 

tiden förekommit ett visst åker- och ängsbruk inom det nutida reservatsområdet. Åkerbruket 

är främst koncentrerat till torpet Stensjönäs som ligger strax utanför området men både äng 

och åker finns representerad strax norr om Svarta gyl. I den nordligaste delen av området har 

även torpet Ellabro bedrivit ängsbruk. Samma mönster går även igen i en kartering  över 

Siggaboda som utfördes 1924 (Lantmäterimyndigheternas arkiv 1865). Även på den 

ekonomiska kartan över Farabol (Rikets allmänna kartverks arkiv 1949) från 1949 finns 

åkermark precis norr om Svarta gyl. 
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Fig. 13. Utsnitt ur karta Karta öfver alla ägorna till Trumpetare Bostället Siggaboda, Kronobergs län, 

Allbo härad och Härlunda socken (Lantmäterimyndigheternas arkiv 1865). Grön gräns representerar 

det nuvarande reservatsområdet, gul gräns representerar det ursprungliga reservatets utsträckning, 

röda prickar representerar provtagna studiens provtagna träd. Grönt fält på kartan visar äng och 

mörkare beige åker. Merparten av Siggaboda har karterats som utmark (ljusare beige) vilket även 

omfattar skog, men både ängs- och åkerbruk har förekommit inom de nuvarande reservatsgränserna. 
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Till kartan från 1865 ingår en beskrivning över de uppmätta ägorna inom Siggaboda. 

Siggaboda omfattar i detta fall ett område kring byn Siggaboda, cirka 2 km öster om 

reservatet, där även det nuvarande reservatsområdet förekommer. I detta dokument framgår 

det att större delen av det nuvarande reservatet har "begagnats till bete af 7 torp" 

(Lantmäterimyndigheternas arkiv 1865). Förutom att visa vilken mark som tillhör vilka 

markägare, så har även vissa beskrivningar av ägorna noterats. På den del av det ursprungliga 

reservatet som 1865 var ängsmark är bokbestånden noterade. Den största delen av det 

nuvarande reservatsområdet var dock tidigare utmark. Till en av de största ägorna inom detta 

område, 1064, kan man läsa att detta är betesmark som utgörs backig terräng med gran och 

fur. Även flera grankärr är noterade, bland annat på 1062. 

 

Generalstabskartorna från Huseby och Karlshamn bidrar till att öka kunskapen om lokalens 

skogliga sammansättning under 1800-talet. Siggaboda har återigen i egenskap av gränstrakt 

hamnat mellan två kartblad. 
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Fig. 14. Utsnitt ur skannad version av Generalstabskartan över Vislanda från 1869. Den nuvarande 

reservatsgränsen är markerad med grön linje. Streckade områden indikerar höjdskillnader, 

stjärnformade symboler är barrskog och runda symboler lövskog. Kartan visar att lövskog upptar 

västra delen av det nuvarande reservatet medan barrskog dominerar det övriga området. I 

omgivningarna utanför reservatet förekommer så väl barrskog som lövskog och blandskog. 
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Fig. 15. Utsnitt ur skannad version av Generalstabskartan över Karlshamn från 1870. Endast den allra 

nordligaste delen av det nuvarande reservatet finns representerat på denna kartdel. Här finns enbart 

barrskog återgiven inom reservatet. 

 

Det äldsta kartmaterial som beskriver åldern på trädbeståndet i Siggaboda är en 

skogsinventering från 1909 utförd av Domänverket som har renritats och använts av Hannon 

et al. 2010, se figur 16. 
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Fig. 16. Domänverkets skogsinventering från 1909 (hämtad från Hannon et al. 2010). Kartan visar på 

en dominans av gran Picea, men även bok Fagus, tall Pinus och björk Betula har noterats.  

 

5. Diskussion 

Den mänskliga påverkan på skogen i Siggaboda har sannolikt varit ringa. Under medeltiden 

och fram till freden i Roskilde 1658 då Skåne och Blekinge tillföll Sverige utgjorde lokalen 

ett otillgängligt gränsområde mellan Sverige och Danmark. Siggaboda har förmodligen inte 

lämpat sig för jordbruk på grund av den storblockiga markytan. Intensivt svedjebruk har 

bedrivits i regionen men även vid sådant bruk undveks blockrika områden och sankmark. På 

lokalen förekommer varken odlingsrösen eller några andra former av fossil åkermark 

(Björkman 1998). Stubbar (äldre än de som har kapats under senare år) förekommer 

huvudsakligen i reservatets kantzon. I byn Siggaboda har det funnits ett sågverk och närheten 

till torpet Stensjönäs kan innebära att plockhuggning har förekommit på lokalen. Skogsbete är 

troligt med tanke på närheten till gården Stensjönäs (Björkman 1998). Det förekommer inga 
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fornlämningar inom den småländska delen av reservatet. I den blekingska delen är två 

naturföremål med tradition, två husgrunder och resterna av linberedningsproduktion 

registrerade av Riksantikvarieämbetet. Reservatet omges av ett flertal tjärrännor 

(Riksantikvarieämbetet 2013).  

 

5.1 Etablering 

De två äldsta träden i denna studie grodde under 1770- respektive 1780-talet. Tidpunkten för 

dessa två granars etablering i Siggaboda överensstämmer med granens generella 

spridningstakt och -mönster i Sverige. Tidigare studier har visat att granen når södra Småland 

för 250 år sedan (Lindbladh 2005). 

 

Etableringen av gran är sparsam fram till 1860-talet. Under 1870-talet noteras det högsta 

antalet nyetablerade granar i Siggaboda. Det finns förmodligen flera orsaker till denna 

expansion. Dels har den första generationen granar i området börjat producera fröer och gett 

upphov till en andra produktiv generation vilket har bidragit till en successiv utökning av 

antalet granar. Granar kan utan problem stå som underståndare i många år och kan därmed 

konkurrera ut mer ljuskrävande arter som ek, lind och tall. Liksom boken fick en chans att 

konkurrera ut bland annat ek efter bränderna i Siggaboda, kan granens underståndare haft ett 

försprång mot andra trädslag i Siggaboda efter till exempel vindfällningar. En störning som 

kan ha gett både gran och bok en möjlighet att ta över som dominerande trädslag i området är 

den storm som drabbade Östersjö-området i mitten av november 1872 och även bidrog till en 

kraftig höjning av havsnivåerna. Sverige skulle inte drabbas av en lika allvarlig storm igen 

förrän julen 1902 (SMHI 2011). I denna undersökning har 10 träd beräknats grott under 1870-

talet. Ett av träden har beräknats ha 1872 som groddår, men resterande 9 har grott senare 

under decenniet. Det är därför en möjlighet att novemberstormen 1872 kan ha gett upphov till 

en ökad andel gran. Om äldre, tidigare dominerande, träd har blåst omkull kan detta ha lett till 

att underståndare av gran har kunnat växa till sig och att nya granplantor har kunnat gro där 

det tidigare stod andra trädslag. 

 

Granen etablerades först och främst på utmark i södra Sverige då den motarbetades på 

inägorna (Lindbladh 2004). Merparten av det nuvarande reservatsområdet utgjordes av 

utmark 1865 (se karta sida 23) vilket kan ha bidragit till att granen lättare fick fäste i området. 

Enligt handlingarna tillhörande samma karta står det att denna mark delades som betesmark 

 28



av sju torp. Några andra belägg för skogsbete har inte hittats, men närheten till gården 

Stensjönäs innebär att det kan ha förekommit. Om så är fallet kan skogsbetet ha gynnat 

granarna då betesdjuren i regel undviker dessa, men äter andra trädplantor. Enligt samma 

handlingar kan man även läsa att gran finns i området och alltså är ett etablerat trädslag i 

området 1865.  

 

Bränder kan också ha påverkat granens möjligheter att etablera sig i Siggaboda. Bok gynnas 

av skogsbränder och fram till mitten av 1700-talet var bränder ett vanligt inslag i området 

(Hannon et al. 2010). Granen har sämre motståndskraft mot brand än exempelvis bok och tall 

och bör därför ha gynnats av brändernas upphörande. De första granarna etableras i samband 

med att bränderna blir ett allt ovanligare inslag. Utgången i konkurrensen mellan bok och gran 

är oviss, men enligt Niklasson et al. 2002 så har boken kunnat fortsätta att dominera inom det 

ursprungliga reservatsområdet eftersom den storblockiga terrängen har förhindrat 

brandspridningen. Enligt tidigare forskning har inga ekar och endast få tallar etablerats i 

Siggaboda sedan runt 1800 och inga individer av dessa trädslag har etablerats i det 

ursprungliga reservatsområdet sedan 1748 (Niklasson et al. 2002). Samma studie drar 

slutsatsen att majoriteten av bränderna i Siggaboda anlades av människor och att det 

nuvarande skogsbeståndet har påverkats mer av mänskliga aktiviteter än av 

klimatförändringar samt att gran och bok gavs en möjlighet att expandera inom det 

ursprungliga reservatsområdet runt 1880 till följd av avverkning som möjligen är kopplad till 

svedjebruk. 

  

Stubbar av tall och ek har vid tidigare undersökningar påträffats i området (Lindbladh 2005). 

Enligt samma studie sammmanfaller dödsåren för dessa avverkade träd med granens 

invandring till Siggaboda. Det är således möjligt att granen har gynnats av den sparsamma 

blädning som har ägt rum inom området (Lindbladh 2005). Björkmans pollendiagram visar att 

eken försvinner under samma period som granen etableras i Siggaboda, men att minskningen 

börjar ungefär 50 år tidigare. Enligt samma diagram ökar bok och tall i samband med att eken 

minskar för att därefter minska i takt med att granen ökar. Det är dock värt att nämna att olika 

trädslag generar olika mängder pollen. Ek ger dubbelt så mycket pollen som bok och 

producerar även mer pollen än gran (Broström et al. 2008). Detta innebär att samma mängd 

pollen från bok och ek tyder på att bok var dubbelt så vanlig som ek vid tillfället.  
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Det är troligt att ekens försvinnande beror på mänskliga aktiviteter. Ekvirke var mycket 

eftertraktat i det krigsförande Sverige då virket användes till skeppsbyggnader, men det 

användes också av bönder för bland annat husbyggen. 1558 hade Gustav Vasa beslutat att alla 

ekar tillhörde kronan för att trygga tillgången till gott virke åt rikets flotta. Under en lång 

period tilläts bönder alltså inte fälla ekar, trots att de ansåg att ekarna försämrade jordbrukets 

avkastning. Däremot förekom det att grenar kapades för att minska lövverkets skuggning av 

marken men också i hopp om att ekarna skulle angripas av sjukdomar och dö. För varje ek 

som fälldes var man tvungen att plantera två nya, men dessa plantor sattes ofta i alltför dålig 

mark för att de skulle kunna överleva. Under 1830-talet tilläts en del markägare att fritt 

disponera över sitt ekbestånd, vilket ledde till en ökad avverkning. Kombinationen av flottans 

avverkning, böndernas sabotage och den tillkomna möjligheten att köpa sig rätten att avverka 

ekar bidrog till att kraftigt minska andelen ek i landskapet (Naturvårdsverket 2006). Det är 

således tänkbart att granen gynnades av denna avverkning. I området kring reservatet har man 

också funnit ett flertal tjärrännor vilket visar att avverkning av tall har förekommit i trakten, 

vilket granen kan ha gynnats ytterligare av. 

 

5.2 Årlig tillväxt 

Den årliga tillväxten är låg hos granarna i Siggaboda fram till 1880-talet. Även detta bör ha 

sin förklaring i granarna har stått som undervegetation i en skog där krontaket har dominerats 

av andra trädslag som bok, ek och tall. Enligt denna studie etablerades flest träd under 1870-

talet och den kraftiga tillväxten hos granarna inleds under 1880-talet. Mellan år 1800 och 

1879 ligger den genomsnittliga årstillväxten på 74 mm. Under 1880-talet ökar den årliga 

tillväxten till 125 mm. 1890 är tillväxten 219 mm och en nedgång kommer att märkas först 

under 1950-talet. En möjlig orsak till detta mönster skulle kunna vara de orkanvindar som 

drabbade södra Sverige 1902. Såväl byggnader som träd skadades under denna storm och från 

Ljungby, cirka 55 km nordväst om Siggaboda, rapporterades det att "efter stormen natten den 

25-26 [december] såg skogarna ut som ett rågfält, där lien gått fram. Flera mindre ladugårdar 

nedblåste och några kreatur ihjälslogs" (SMHI 2011). En storm med sådana konsekvenser för 

skogsbeståndet skulle kunna leda till uppluckring av det dominerande krontaket vilket skulle 

ge underståndare av gran en möjlighet till snabbare tillväxt, samt nyetablering av granplantor. 

Det är också troligt att den ökade tillväxttakten hör samman med de förändringar som 

inträffade runt 1880 och som enligt Niklasson et al. 2002 kan bero på att svedjebruk bedrevs i 

området vid tiden. 
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Utöver teorin om att den låga tillväxthastigheten fram till 1880-talet beror på att granarna stod 

som underståndare finns det ytterligare en möjlig orsak. Tidigare studier har påpekat att det 

generellt främst är initialt långsamt växande granar som når en hög ålder (Castagneri et al. 

2013). Detta kan innebära att de träd som etablerades i Siggaboda under 1700-talet och 1800-

talets första hälft har nått sin höga ålder på grund av den inledningsvis långsamma tillväxten, 

medan mer snabbväxande individer har haft en sämre överlevnadsförmåga. Enligt 

pollendiagrammet från Siggaboda framgår det dock att ek och tall minskar efter granens 

etablering och rimligtvis bör gran ha stått som underståndare till de i krontaket dominerande 

trädslagen. 

 

En minskning i tillväxthastighet kan noteras under 1950-talet och framåt även om den 

genomsnittliga tillväxten fortsätter att vara högre än under 1800-talet. Den minskade årliga 

tillväxten kan bero på att de undersökta träden har nått en ålder eller höjd då tillväxten 

minskar. Detta styrks av bland annat av Ryan et al. 1997 och Bollandsås & Næsset 2009, men 

enligt en studie utförd i Norge av Castagneri et al. 2013 går det dock inte att dra några sådana 

generella slutsatser utan att beakta andra faktorer än ålder. I den sistnämnda studien 

undersöktes 12 granar äldre än 400 år och av dessa visade endast fyra stycken på en minskad 

tillväxt med åldern.  

 

5.3 Dödsår 

En majoritet av de provtagna träden dog under 2000-talet (39 stycken) och endast tre dog 

under 1990-talet. Att resultatet ser ut på det viset beror delvis på att träd som dog längre 

tillbaks i tiden har nått så pass långt i förruttnelseprocessen att dateringsarbetet skulle ha 

försvårats avsevärt och en annan avgörande faktor är att studiens urval har begränsats till 

redan kapade träd. Den stora mängden stående döda granar i Siggaboda naturreservat, samt 

resultatet av denna studie, indikerar dock att ett stort antal träd har dött under 2000-talet. 

Under denna tidsperiod har  huvudsakligen tre händelser haft ett betydande inflytande över 

skogsdynamiken i Siggaboda: januaristormen 2005 (känd som Gudrun), torrperioderna under 

sommaren 2006 och våren 2007 samt etableringen av granbarkborre. 
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5.4 Stormar och dödsår 

Totalt dog 7 av de provtagna träden mellan åren 1992 och 2004. 2005 ökar antalet döda träd 

och mellan 2005 och 2008 dör 28 (68%) av de provtagna träd där dödsår kunde fastställas.. 

Ökningen i antalet döda träd korrelerar med januaristormen 2005, känd som Gudrun, då 250 

miljoner träd föll i Sverige. Det är en siffra som motsvarar nästan alla träd som stormfälldes 

under hela 1900-talet (SMHI 2005). I Siggaboda var skadorna efter stormen inte lika 

allvarliga som på andra lokaler i Småland. 7% av det totala trädbeståndet i Siggaboda föll 

men det medförde ingen förändring av skogens struktur (Bolte et al. 2010). Statistik fattas 

dock för döda men stående träd. Anledningen till att skogen i Siggaboda klarade sig bättre 

undan stormen än skogar på många andra platser i Småland tros bero på att det är en 

blandskog med många gamla träd (Bolte et al. 2010). Den biotop som drabbades värst under 

"Gudrun" var monokulturskogar av gran. Inslag av lövträd i en granskog ökar 

motståndskraften hos beståndet under stormar (Skogsstyrelsen 2006) och de många, grova 

stenblocken i Siggaboda ökade därtill motståndskraften hos granarnas rotsystem (Bolte et al 

2010).  

 

Efter januaristormen 2005 har ytterligare ett antal stormar dragit in över södra Sverige. Under 

januari 2007 drog stormen "Per" in över Sverige och nådde i vindbyar upp i orkanstyrka. 

Denna storm hade inte lika förödande konsekvenser som januaristormen 2005, men fällde 

likväl stora mängder skog. Januaristormen 2007 är den fjärde största trädfällaren som 

uppmätts sedan 1930-talet då Skogsstyrelsen började föra statistik över stormskador (SMHI 

2007). I början av augusti 2008 drabbades södra Götaland av ett av de värsta sommarovädren 

som har uppmätts. Utöver stormstyrkan så innebar ovädret även stora mängder nederbörd 

(SMHI 2011b). Det är möjligt att även dessa stormar har påverkat trädbeståndet i Siggaboda.  

 

Merparten av träden i denna studie har dött stående och fortsatte att stå fram tills dess att de 

kapades under 2013. 

 

5.5 Torrperioder 

Under högsommaren 2006 drabbades den berörda delen av Sverige av en svår torka, vilket 

upprepades våren 2007 (Bolte et al 2010). Torkan 2006 kan ha gått hårt åt skogen i Siggaboda 

då 9 av de provtagna träden dog detta år. Det är möjligt att torkan främst kan ha inneburit en 

god grund för de angrepp av granbarkborre som drabbade reservatet under samma år. Det är 
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troligt att träden inte dog av torkan utan snarare på grund av de granbarkborrar som gynnades 

av den. 

 

5.6 Granbarkborre 

Granbarkborre Ips typographus är en 4-5 mm lång skalbagge som förekommer i hela landet. 

Under maj-juni inleds svärmningen då granbarkborren söker efter lämpliga material att 

fortplanta sig i. De bäst lämpade träden för granbarkborrar är fortfarande gröna, vindfällda 

träd liksom andra kvarlämnade träd där virket ännu inte har hunnit torka, samt träd som är 

försvagade och utsatta för stress, till exempel torka. Om granbarkborrarna blir tillräckligt 

många kan de sprida sig till och angripa även friska träd (Skogsstyrelsen 2013).  

 

Hur lång tid det tar för granbarkborre att döda ett träd beror på hur friskt trädet är, hur mycket 

motståndskraft det har samt hur många granbarkborrar som angriper det. Granbarkborren 

behöver död ved för att ett friskt träds försvarsmekanismer, bland annat kåda, annars skulle 

döda artens vedlevande larver. Till sin hjälp har granbarkborren arter av symbiotiska 

blånadssvampar som den sprider i sina gångar och dessa svampar bidrar till att döda 

värdträdet (Paine et al. 1997). De angripa träd som inte klarar angreppen från granbarkborre 

dör inom loppet av ett par månader (Hedgren 2004). Särskilt utsatta är solbelysta och redan 

försvagade träd i enhetliga bestånd, medan träd med en stamdiameter på under 15 cm eller 

som växer i täta, skuggiga bestånd nästan aldrig angrips (Hedgren 2003). Detta skulle kunna 

innebära att färre granar i det ursprungliga reservatsområdet har angripits. 

 

2003 publicerade Sveriges Lantbruksuniversitet en rapport om kopplingen mellan stormfällda 

träd och granbarkborre. Efter en storm i november 1995 undersöktes sex reservat, i varierande 

storlek (från 2 till 31 hektar), belägna i Småland och Västergötland där de vindfällda träden 

hade låtits ligga kvar. Under den första sommaren efter vindfällningen koloniserade och 

förökade granbarkborrar sig i de fällda träden. Under den andra sommaren angreps de fällda 

träd som hade blivit över föregående år och under den tredje sommaren fanns inga lämpliga 

vindfällen kvar. Under den första sommaren efter stormen så angreps inga stående träd. Under 

den andra sommaren, när de flesta vindfällda träd hade koloniserats, ökade mängden angripna 

stående träd markant för att kulminera under den tredje sommaren. Under den fjärde och 

femte sommaren minskade antalet föryngringar bland granbarkborrar. Studien visade att för 

vart tionde vindfälle som koloniserades av granbarkborrar dödades nio träd under de första 
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fyra somrarna efter stormen. I tidigare studier av större stormdrabbade skogsbestånd (53 till 

356 hektar) blev motsvarande siffra 50 döda träd per 10 vindfällen. Förutom storleken på den 

stormdrabbade skogsbeståndet har även vädret en tydlig inverkan på konsekvenserna av 

granbarkborrarnas etablering i ett område och skadorna blir särskilt svåra om de somrar som 

följer efter stormfällningen  blir varma och torra (Lindelöw & Schroeder 2003). 

 

Stormarna 2005 och 2007 gav upphov till en stor mängd fällda träd i Siggaboda. Detta i 

kombination med den varma och torra sommaren 2006 och torkan under våren 2007 innebar 

en mycket god möjlighet för granbarkborrar att etablera sig inom naturreservatet. 

Granbarkborrebeståndet växte sig därefter tillräckligt stort för att även sprida sig till stående 

träd (SMHI 2007). Siggaboda klarade sig relativt väl undan januaristormen 2005, men 

torrperioderna 2006 och 2007 hade tillsammans med granbarkborrarnas etablering en markant 

påverkan på områdets trädbestånd. Under dessa två år dog 19% av områdets äldre granar, 

enligt en tidigare inventering, vilket även resulterade i en ökad tillväxt för Siggabodas bokar 

(Bolte et al 2010).  

 

2008 är tillsammans med 2006 det år som har flest antal döda träd i denna studie (9 stycken 

vardera), vilket stämmer väl överens med Lindelöw och Schröders resultat om att 

granbarkborrarnas spridning når sin kulmen 2 eller 3 år efter stormfällning. 

 

Förekomsten av granbarkborrar har varit fortsatt hög i Sverige sedan 2005 vilket innebär att 

januaristormen 2005 försåg granbarkborrar med en möjlighet att etablera sig på nya lokaler 

samt att vädret under de följande somrarna har varit gynnsamt för arten. 
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Fig. 17. Medelfångst av granbarkborrar i feromonfällor mellan åren 2005 och 2011. Gudrun-området 

består av lokaler i Göteborg, Ljungby, Halland, Tingsryd, Vetlanda och Åtvidaberg. Med utanför 

Gudrun-området avses Arvika, Vansbro och Sundsvall. Figuren visar en kraftig ökning av antalet 

infångade granbarkborrar efter 2005 och en toppnotering nås under 2008. Under de tre följande åren 

har antalet granbarkborrar varit fortsatt högt (Skogsstyrelsen 2011). 

 

5.7 Diskussion om skillnader mellan delområden 

En viss skillnad kan noteras mellan de olika delområden som har undersökts. Det 

ursprungliga reservatsområdet (område B) hyste de fem äldsta träden. Här grodde den äldsta 

provtagna granen redan under 1770-talet medan de äldsta granarna i de två andra områdena 

grodde först under 1860-talet. En sådan skillnad hade kunnat bero på att gran i första hand tog 

utmark, ett begrepp som även innefattar skog och skogsbetesmark, i anspråk när den 

etablerade sig i Småland (Lindbladh 2004) men i denna studie stod alla träd utom två (prov 

nummer 40 och 41) på utmark enligt karteringen från 1865. De två granar som provtogs inom 

den före detta ängsmarken tillhörde de yngre träden i denna studie med 1918 och 1912 som 

sina respektive groddår. Tillgång till än äldre kartmaterial hade möjligen kunnat ge 

förklaringar till varför det ursprungliga reservatsområdet hyser markant äldre träd. Detta 

område har även den största spridningen när det kommer till groddår, medan alla träd utom ett 

i område A grodde mellan 1864 och 1885. Denna hastiga etablering skulle kunna bero på 

naturliga faktorer som vindfällning av det tidigare dominerande trädskiktet. 

 

Förutom tre döda träd som dog under 1990-talet i område A har samtliga provtagna träd dött 

mellan 2002 och 2011. De genomsnittliga dödsåren skiljer sig bara ett år mellan de olika 
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områdena. Snittet för område A dras ner av de tre träd som dog under 1990-talet. Utan dessa 

prover skulle det genomsnittliga dödsåret för området bli 2007, det vill säga samma som för 

område B. 

 

Det område som drabbas hårdast under 2005 är det ursprungliga reservatsområdet. Granarna 

som dör här under året grodde 1813, 1861 och 1876 vilket strider mot det generella mönstret 

med att det först och främst var yngre granar i monokulturskogar som fälldes i stormen. 

Överlag klarade sig Siggaboda relativt väl undan januaristormen 2005 medan efterdyningarna 

blev svårare. Under 2006 dör flera träd i område C i västra delen av reservatet (hälften av de 

sex träd som dog detta år grodde under 1900-talet). Detta kan bero på torrperioden 2006 i sig 

men det är också möjligt att träd som skadats under Gudrun klarade sig under det följande 

året. En annan möjlighet är att granbarkborrarna som etablerats i det intilliggande område B 

efter januaristormen 2005 börjat sprida sig till stående träd: så väl försvagade som friska. 

 

Under 2007 och 2008 är det istället område A (södra reservatet) som har flest antal döda 

granar. Det kan ha sin förklaring i den torrperiod och storm som drabbade denna del av landet 

under året, men kanske troligare är den fortsatta spridningen av granbarkborre. Område A 

ligger avsides från de två andra områdena och det är möjligt att spridningen av barkborre 

därför inträffade något senare. 

 

2010 och 2011 var antalet döda granar relativt jämt och lågt även om det ursprungliga 

reservatet har flest döda träd. De fyra träd som dör i ursprungsreservatet under dessa år har 

stor spridning i groddår. Ett av träden, som saknade märg och därför inte kunde dateras 

fullständigt, grodde före 1862 medan de tre andra grodde 1783, 1916 och 1927. Spridningen 

gör det svårare att dra en generell slutsats, men en möjlighet är att det finns en större 

motståndskraft mot granbarkborre inom det ursprungliga reservatsområdet där den biologiska 

mångfalden är som störst och granarna växer i direkt anslutning till bokträd. I de andra två 

delområdena är gran det dominerande trädslaget vilket kan ha underlättat granbarkborrarnas 

expansion. 
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5.8 Diskussion om historiskt kartmaterial 

Det historiska kartmaterialet har visat att granar fanns inom det nuvarande reservatsområdet 

1865. 1909 utförde Domänverket en inventering av skogsbeståndet och uppskattade att de 

äldsta granarna var cirka 150 år gamla. Detta skulle innebära groddår runt 1759. Det är en 

uppskattning som stämmer relativt väl överens med denna studie där det äldsta trädet hade 

1771 som beräknat groddår. Enligt Domänverket ska granar av samma höga ålder ha 

förekommit både i det ursprungliga reservatsområdet och i ett stort område norr om detta. I 

resten av reservatet ska granarna ha varit yngre. Detta skulle kunna indikera en nordlig till 

sydlig expansion för gran på lokalen. 

 

Den rumsliga distributionen av trädslagen i Siggaboda är i stora drag de samma idag som när 

Generalstabskartorna framställdes, med huvudsaklig dominans av bok i den västra delen av 

reservatet och barrskog i övriga delar. 

 

6 Slutsatser 

Studien har visat att det äldsta fyndet av gran korrelerar med den pollenanalys som tidigare 

har utförts i området (Björkman & Bradshaw 1996). Detta resultat överensstämmer därtill 

med granens generella spridningstakt och den når även andra lokaler i södra Småland vid 

samma tid (Lindbladh 2005). Siggaboda naturreservat hyser en kontinuerlig succession av 

gran som sträcker sig tillbaks till minst 1771. En markant ökning av antalet etablerade granar 

sker under mitten av 1800-talet på bekostnad av andra trädslag (främst ek och tall). Granens 

förekomst noterades i karthandlingar från 1865 samt på Generalstabskartorna som upprättades 

1869 och 1870. Domänverkets uppskattning av granarnas ålder från en inventering 1909 

stämmer överens med studiens resultatet (Hannon et al. 2010). Både gran och bok, som är de 

dominerande trädslagen i Siggaboda idag, har gynnats av mänskliga aktiviteter och bränder 

när de konkurrerade ut ek och tall i området (Niklasson et al. 2002). 

 

De fem äldsta granarna växte samtliga i det ursprungliga reservatsområdet (område B) och har 

sannolikt etablerats här tidigare än i de två andra undersökta delområdena. Det är möjligt att 

granar med samma höga ålder växer i andra delar av reservatet där undersökningar inte har 

genomförts. Det är också en möjlighet att gran kunde expandera i området på grund av att 

mänskliga aktiviteter såsom betesdrift och avverkning minskade konkurrenskraften hos andra 

trädslag som ek och tall som före granens invandring var vanligt förekommande. Troligen har 
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även skogsbrändernas upphörande haft en positiv inverkan på granens konkurrenskraft och 

stormar som de 1872 och 1902 kan ha bidragit till att ge granen en chans att sprida sig till 

områden där andra trädslag tidigare dominerade. 

 

Granarnas tillväxt ökar kraftigt från och med 1880-talet och en minskning syns först under 

1950-talet. Detta beror troligen på att gran stått som underståndare till tidigare dominerande 

trädslag, men tidigare studier har även visat att det är initialt långsamt växande granar som når 

en högre ålder (Castagneri et al. 2013). 

 

En majoritet (68%) av de undersökta träden dör mellan åren 2005 och 2008. Under dessa år 

drabbas Siggaboda naturreservat av såväl stormar som torka. Det stora antalet döda träd under 

2008 stämmer överens med tidigare forskning som visar att granbarkborrar börjar expandera 

till levande träd 2-3 år efter vindfällning (Lindelöw & Schröder 2003). Den katalyserande 

händelsen är i detta fall januaristormen 2005, en storm som Siggaboda i övrigt klarar sig 

relativt lindrigt undan (Bolte et al. 2010). Torrperioderna 2006 och 2007 bidrog till att 

försvaga träden. 

 

När det gäller dödsår är skillnaderna mellan de tre delområdena marginella och skulle kunna 

bero på slumpen. Ett större urval av prover hade kunnat styrka tendenserna hos de olika 

områdena. Under 2005 dog flest träd i område B. Det är möjligt att detta område drabbades 

hårdast av januaristormen det året och att det är i detta område som granbarkborren först 

etableras för att därefter börja sprida sig till stående träd i resten av reservatet under de 

kommande åren. 

 

7 Felkällor 

Den främsta felkällan torde vara det låga antalet prover. Detta har störst påverkan på de 

resultat som är kopplade till de tre provtagningsområden som reservatet delades in i. De 

marginella skillnaderna i genomsnittligt dödsår skulle kunna bero på slumpen och fler prover 

hade kunnat ge en större statistisk säkerhet kring detta. Studien har troligen även påverkats av 

att urvalet begränsades till redan kapade träd. 

 

En annan felkälla kan vara missade eller missbedömda årsringar under det 

dendrokronologiska laboratoriearbetet. Dessa fel bör dock vara marginella då samtliga träd 
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korrelerades både mot varandra och en årsringsserie från Nyteboda. De träd som fick för låga 

resultat i korrelationen togs ej med i den generaliserade årsringsserien för Siggaboda. För de 

träd som inte inkluderades i den generella serien kan avvikelserna bero på missbedömda 

årsringar men även på lokala biotiska eller abiotiska faktorer som har lett till en mer eller 

mindre gynnsam tillväxt. 

 

8 Framtida studier 

Framtida studier skulle med fördel kunna undersöka bokbeståndets historik i området med 

hjälp av dendrokronologi. Hur har bokbeståndet påverkats av de senaste 10 årens stormar och 

torrperioder och hur gynnas eller missgynnas arten av granbarkborrens framfart? Gynnas den 

kontinentala boken av klimatförändringarna och hur påverkar det den idag så höga biologiska 

mångfalden i reservatet? 

 

Det vore även intressant att följa upp denna studie i framtiden för att undersöka om granen har 

återhämtat sig eller om bok har tagit över som det dominerande trädslaget i Siggaboda 

naturreservat. Kanske kan granbarkborren kompensera för frånvaron av bränder i dagens 

skogslandskap och bidra till att fler trädslag kan etablera sig i Siggaboda.  

 

Vidare bör framtida dendrokronologiska studier på det historiska granbeståndet i Siggaboda 

helst genomföras inom de närmaste åren. En risk är att samtliga äldre döda granar har ruttnat 

till den grad att de blir mycket svåra eller rentav omöjliga att studera inom en snar framtid.  

 

Tack till 

Nils-Olof Svensson för handledning och mästerligt motorsågande. Hans Linderson för 

handledning och tålamod med den dendrokronologiska analysen. Ingvar Nilsson för att han 

delade med sig av sin stora kunskap om Siggaboda. 
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