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Undersökning av trädåldrar

Mycket grov flerstammig klibbal i naturreservatet Näsnabben, Varbergs kommun. En av de tre
huvudstammarna, var och en 65-80 cm i diameter, borrades. Resultatet visade på ett ungefärligt
uppkomstår omkring 1863,dvs ca 140 år (jfr s. 28, yta 2 i rapporten). Foto: Örjan Fritz 1995.
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Skyddade områden i Hallands län

Sammanfattning*

I 32 områden i Hallands län har träd åldersbe-
stämts åren 2000-2002 (Fig. 1) . För ålders-
bestämning har prover tagits med tillväxtborr
(Haglöf) resp. med motorsåg. Trädborrningarna
har främst inriktat sig på att datera de äldsta
trädens ålder och inte på att erhålla en fullständig
bild över hela trädskiktets föryngringsdynamik
över tiden. Totalt har 475 prover insamlats, i
medeltal ger detta 14,8 prover per område.
Uppmätt maximal trädålder överstiger 300 år i 6
av områdena (19%), 250 år överstigs i hälften av
områdena (17 områden/ 53%) och 200 år över-
stigs i merparten eller 27 av de 32 undersökta
områdena (84%). Om Tönnersa och Ålgårda
utesluts är maximal uppmätt trädålder i samtliga
områden mer än 176 år. Ej provtagna/ålders-
bedömda gravt ihåliga och grova ekar med åldrar
överstigande 350 á 400 år torde med stor säker-
het finnas i flera områden bl a Tjolöholm, Hör-
dalen, Grytåsen, Ödegärdet.

Hos bok verkar trädåldrar överstigande 300 år
vara sällsynt förekommande. Dessa noteringar
överstigs dock med råge av den ca 400-årige
boken i Mårås. Detta torde vara Nordens äldsta
bok. I bokdominerade reservat verkar störningar
och mortalitet i huvudsak styras av fnösketicka,  i
kombination med vind och snö. Levande och
angripna träd ser ut att utstå fnösketickans attack i
cirka 2-10 år innan de vanligtvis bryts i en punkt
just under kronan 3-10 meter upp. Inte sällan
finns levande grenar kvar som kan förlänga livet
på det kraftigt stympade trädet, sedermera av
karaktären ”levande högstubbe”.

När det gäller ekskog är dessa av två huvudtyper:
Hedekskog (med dragning åt s k ”krattekskog”  i
vissa fall) och hagmarksekskog/trädbevuxen
betesmark på bättre mark, ofta finns båda typerna
i ett och samma område. I båda typerna får man
ett klarare intryck än hos bokskog av att de varit
öppna fram till för ungefär 100 år sedan. Hed-/
krattekskogarna har ofta ett omkring 100-årigt
trädskikt av klen ek, uppenbarligen en igenväx-
ning, och ett mindre antal grövre ekar av betydligt
högre ålder, tyvärr ofta ihåliga (Knaggared,
Gässlösa, Särö, Tjolöholm, Hördalen, Börsås,
Åkraberg etc), ofta hittar man här också enstaka

björk, tall och en vilka alla pekar på tidigare ljusa
förhållanden. Hagmarksekskog står på bättre
mark och är ofta under kraftig igenväxning (Tjolö-
holm, Hördalen, Särö, Ullarp). I denna skogstyp
är ekarna betydligt mer snabbvuxna och bred-
kroniga än ekar vuxna på svag mark av samma
ålder (Särö, Tjolöholm, Åkraberg m fl). I ek-
dominerade reservat verkar andra faktorer än
aggressiva tickor spela stor roll för mortaliteten,
man ser mer av döda stående men ej stambrutna
träd, till synes torkade i kronan. Årsringsutveck-
lingen i sådana träd visar ofta en kraftigt nedåt-
gående tillväxt från 1970/80-tal eller senare.
Ganska många äldre ekar har svagt utbildad
krona och är tydligt trängda av yngre ek eller
andra lövträd, t ex rönn (Särö, Hördalen).  Likaså
finns äldre ekar med frisk, oskadad krona och
hög tillväxt (t ex Tjolöholm) oftast då i öppna
förhållanden.

Ingen av de undersökta skogarna saknar spår av
mänsklig påverkan. Förutom huggningar torde de
allra flesta, om inte alla undersökta reservat,
utnyttjats till bete i det förflutna. Spår efter eld har
överraskande hittats i flera reservat, vilket i sig är
bevis att eld förekommit i andra biotoper än ren
ljunghed.

De allra flesta reservat har mycket höga natur-
värden, uttryckt i antal rödlistade arter. Med
denna mängd data verkar det svårt att bortför-
klara ålder i sig som en viktig delförklaring till hög
artdiversitet, även om få jämförande studier i
yngre bestånd utförts hittintills. I ett skogshistoriskt
perspektiv är det också intressant att det på
många platser trots allt existerar skog som bevis-
ligen överlevt den för Hallands skogar förödande
perioden under 17- och 1800-tal.

Den centrala frågan för framtiden är om dessa
mängder och arealer med gamla träd och skogar
är tillräckliga för de hotade arternas långsiktiga
överlevnad samt om de nu undersökta gammel-
träden kommer att efterträdas av nya gammelträd
i tillräcklig mängd innan de faller. Att gynna en
kontinuerlig framväxt av gammelträd jämte att
hålla redan gamla träd vid liv torde vara en av de
stora utmaningarna i framtida reservatsskötsel.

*Sammanfattningen har saxats från de inledande sidorna.
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Under 1998-99 utförde Nils Fahlvik från SLU,
Alnarp ett examensarbete i Biskopstorp i Halm-
stads kommun. Arbetet gick ut på att ålders-
bestämma ett antal bokar i vart och ett av  totalt
16 bokdominerade bestånd i Biskopstorp.
Åldersbestämningarna skulle sedan jämföras med
den inventerade och kända förekomsten av antalet
rödlistade lavar och mossor (Fahlvik 1999). Re-
sultatet av undersökningen var så intressant att
Länsstyrelsen Halland ville gå vidare med ett lik-
nande förfarande i ett antal andra områden i Hal-
lands län. Under vintern 2000 gavs därför upp-
drag åt förf att åldersbestämma de första tio om-
rådena. Den första omgången har följts av ytterli-
gare två. Totalt har därmed drygt 30 områden
undersökts översiktligt med exempel från alla lä-
nets kommuner. Valet av områden har i den abso-
luta merparten av fallen styrts till de mest intres-
santa naturskyddade områdena sett till biologisk
mångfald. De resultat som nu presenteras ger en

ny och tydlig bild av de gamla trädens roll för en
hel del rödlistade arter i ädellövskog. Vi har inte
bara fått en bättre uppfattning om trädåldrar utan
också om bland annat de enskilda trädens till-
växtmönster, som kan vara ett resultat av tidigare
mänsklig påverkan och ge oss antydningar om hur
skogen såg ut förr. I några fall har också brand-
påverkan på träd kunnat konstaterats – även det
en tämligen ny kunskap för oss på Västkusten.
Här finns stora möjligheter att gå vidare med mer
detaljerade studier i enskilda områden. Erhållna
kunskaper kommer att tillvaratas och omsättas i
vård och skötsel av värdefulla trädbärande mar-
ker.

Örjan Fritz, Länsstyrelsen Halland, har fungerat
som kontaktperson för förf under projektets gång.
Tack till Nils Fahlvik och Mayra Caldiz för hjälp i
några av reservaten.

Förord

Gran på inmarsch i gammalt sönderfallande bokbestånd i naturreservatet Bergs naturskog,
Falkenbergs kommun. Foto: Örjan Fritz 1993.
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Undersökningarna har pågått vinterhalvåren
1999-2002 av förf. Örjan Fritz, Länsstyrelsen
Hallands län har beställt undersökningen och i de
flesta fall även anvisat ungefärliga områden för
åldersundersökning.

Metodik
För åldersbestämning har prover tagits med
tillväxtborr (Haglöf) resp. med motorsåg.
Trädborrningarna har främst inriktat sig på att
datera de äldsta trädens ålder och inte på att
erhålla en fullständig bild över hela trädskiktets
föryngringsdynamik över tiden. Av den orsaken
ger diagrammen över föryngringstillfällen en något
felaktig bild av hur majoriteten av träd föryngrats,
särskilt för de yngre träden som i många reservat
dominerar ytmässigt. I många fall har jag valt att
ändå datera något/några av de yngre träden,
främst för att försöka få en inblick i reservatets
historia samt för att se om plötsliga tillväxtökningar
i äldre träd motsvarats av föryngringspulser i
beståndet. Så har nämligen ofta varit fallet i många
reservat, både hos ek och bok.

Tillväxtborr har använts för uttagning av prover i
ungefär 2/3 av provtagningen (ej sammanställt),
motorsåg i övrigt. Motorsågen användes nästan
undantagslöst för provtagning i döda träd, i några
fall togs dock prover ur levande tallar vilka utan
problem överlever detta ingrepp. Borrning (/
sågning) har skett så nära groningspunkten (mine-
raljordens yta) som möjligt. Endast prov med
märgträff eller märg bedömd inom 20-40 mm
(beroende på tillväxttakt i starten) har godkänts.
Detta har inneburit att upprepad borrning krävts i
många fall. På klenare träd (mindre än ungefär 40
cm i brösthöjd och träd med mjuk ved (tall, gran,
lind, asp) har borrning normalt skett mellan 10-50
cm ovan mineraljord. För grova träd, främst ek
och bok, har borrning undantagslöst skett omkring
100cm ovan mark. Detta pga vanligt förekomm-
ande fastborrning vid utborrning. Att borra inåt är
oftast problemfritt. Vid stamdiametrar över ca 100
cm hos ek, ask, alm och bok överskrider löper
man mycket stor risk att bryta borren vid

inborrning mer än ca 35-45 cm in i veden, liksom
fastborrning på vägen ut. Av den anledningen är
riktig ålder svår att datera hos riktigt grova träd.
Därför har döda träd i stor utsträckning nyttjats
för provtagning med stor motorsåg genom ut-
sågning av s k kil, eller partiellt tvärsnitt vilket även
givit avsevärda fördelar vid korsdatering, tolkning
och totalåldersbestämning då märg alltid kan
erhållas. Proverna har korsdaterats genom upp-
rättande av lokala pekarårskronologier som för
bok utgörs av plötsligt väldigt smala årsringar vilka
verkar följa efter torrsomrar och möjligen är
korrelerade till ollonår (t ex 1869-70, 1915,
1956, 1970, 1992-3). Eken har mer lokalt före-
kommande tillväxtnedgångar, delvis verkar torr-
somrar ha negativ inverkan på årsringsutveck-
lingen men det är troligt att också ollonår och
ekvecklarangrepp utvecklar de ofta förekomm-
ande plötsliga tillväxtsänkningarna.

För innanruttna träd har märgår bedömts utifrån
trädets grovlek, tillväxthastighet för den äldsta
bevarade delen och närstående, till utseendet
liknande, träds ålder. Vid extrem långsam tillväxt i
den äldsta delen har medeltillväxten för den
bevarade delen använts för skattning av märg-
ålder. Strävan har varit att vara konservativ i
tillägg, dvs göra systematiskt något lägre ålders-
skattningar än troligen är fallet. Detta gör att
åldersdiagrammen ofta ger intryck av att föryng-
ring pågått under längre tidsperioder än de faktiskt
gjort.

För borrprover med missad märg har tillägg
bedömts utifrån de äldsta ringarnas bredd och
med hjälp av rodoidskiva (genomskinlig plast med
koncentriska ringar). Även här har konservativ
skattning tillämpats vilken systematiskt kunnat
verifieras genom de fall då två kärnor, den ena
missad märg, den andra innehållande märg kunnat
dateras och jämföras. I samtliga fall skattades en
yngre ålder än den verkliga genom märg daterad.
Tillägg till borrningshöjd har i samtliga fall räknats
utifrån en höjdtillväxt på 15cm per år. Detta ger
vid 100cm en ålder på ca 7 år, en ålder som

En undersökning av trädåldrar i halländska skogsreservat
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endast i gynnsamma kulturer kan underskridas
med något år. Även denna skattning torde alltså
för de allra flesta träden vara konservativ.
Sammantaget betyder dessa olika faktorer att
åldrarna i de allra flesta fallen är underskattningar i
större eller mindre grad, gissningsvis i storleks-
ordningen 3-10 år för de flesta träden.

Resultat och diskussion
I 32 områden har träd åldersbestämts åren 2000-
2002. Totalt har 475 prover insamlats, i medeltal
ger detta 14,8 prover per område. Uppmätt
maximal trädålder överstiger 300 år i 6 av reser-
vaten (18,7%), 250 år överstigs i hälften av
områdena (17 områden/ 53%) och 200 år över-
stigs i merparten eller 27 av de 32 undersökta

områdena(84%). Om Tönnersa och Ålgårda
utesluts är maximal uppmätt trädålder i samtliga
reservat mer än 176 år. Endast två områden
understiger 150 års ålder: I Rågetaåsen har de
äldsta träden troligen förbigåtts, Tönnersa var på
förhand känt som en ung asp-alsuccession på
sandmark nära havet. Ej provtagna/åldersbe-
dömda gravt ihåliga och övergrova ekar med
åldrar överstigande 350 á 400 år torde med stor
säkerhet finnas i flera områden bl a Tjolöholm,
Hördalen, Grytåsen, Ödegärdet. I många om-
råden i övrigt undveks borrning av kraftigt ihåliga
träd, bokar såväl som ekar, som med säkerhet
tillhörde de allra äldsta träden att döma av bark-
kron- och grenkaraktärer. I de fall ihåliga träd
ingått i tabellen över maxåldrar nedan har alltid en
kraftigt konservativ skattning (= antaget en bred

11. Myskebackarna

20. Almeberget

12. Frodeparken

13. Ullarp

18. Getabäcken

9. Byaberget

31. Dömestorp

32. Vallåsen

22. Biskopstorp, Kalvaberg

24. Biskopstorp, Knaggaredsbergen

23. Biskopstorp, Grytåsen

29. Tönnersa
30. Blåalt

28. Hallaskår-Kvarnaber

27. Hyltan
26. Råmebo

25. Svarta Klippan

19. Skrockeberg

21. Rågetaåsen
17. Skubbhult

16. Ödegärdet

14. Hastaböke15. Mårås

10. Bergs naturskog

8. Näsnabben

7. Gässlösa

6. Åkraberg

5. Tjolöholm

2. Hördalen
1. Särö Västerskog

4. Ålgårda

3. Rossared, Börsås

Figur 1. Lokalisering av de 32 undersökta områdena i Hallands län 1999-2002.
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Område Antal prover Äldsta uppkomst* Trädart
Mårås 12 1604 Fagus
Hördalen 14 1623 Quercus
Hastaböke 17 1625 Pinus
Åkraberg 13 1642 Quercus
Rossared 5 1643 Quercus
Särö Västerskog 29 1684 Quercus
Svarta klippan 11 1707 Fagus
Råmebo 10 1713 Fagus
Getabäcken 11 1716 Fagus
Biskopstorp, Grytåsen 13 1723 Quercus
Gässlösa 27 1723 Quercus
Tjolöholm 23 1725 Quercus
Biskopstorp, Kalvaberg 15 1731 Quercus
Skubbhult 16 1734 Fagus
Biskopstorp, Knaggaredsbergen 11 1744 Quercus
Ramlaklitt 24 1745 Fagus
Ödegärdet 16 1749 Fagus
Blåalt 16 1753 Quercus
Hallaskår & Kvarnaberget 15 1753 Quercus
Myskebackarna 29 1754 Fagus
Vallåsen 9 1775 Fagus
Frodeparken 11 1785 Fagus
Skrockeberg 12 1785 Fagus
Näsnabben 13 1789 Fagus
Almeberget 11 1793 Fagus
Ullarp 9 1797 Quercus
Dömestorp 19 1800 Fagus
Hyltan 12 1804 Fagus
Ålgårda 4 1810 Quercus
Bergs naturskog 17 1826 Fagus
Rågetaåsen 16 1871 Fagus
Tönnersa 15 1874 Alnus

Tabell 1. Antal prover och äldsta funnet träd och trädslag per område.*Idag död eller levande.

årsringsbredd-snabb tillväxt i centrum) av saknad
mängd årsringar gjorts vid extrapolering.

Bokdominerade områden
Hos Fagus verkar trädåldrar överstigande 300 år
vara sällsynt förekommande. Fram till för två år
sedan var Holkåsen i Biskopstorpsområdet
förmodligen Sveriges äldsta kända bokskog (ca
310 år, Karlsson 1996). I fjol noterades 340-50
åriga bokar på svag sandmark på Hallands
Väderö (Niklasson opubl). Dessa noteringar
överstigs nu med råge av den 398-årige boken i
Mårås. Detta torde vara Nordens äldsta bok,
enligt muntlig uppgift av Peter Friis Möller, GEUS
Köpenhamn är Danmarks äldsta bok 370 år.

Information om Norges bokskogar är ej eftersökt.
Tyvärr är den nära 400-årige Måråsboken dö-
ende, till synes påskyndat av en kraftig utglesning
och friställning omkring år 1895 som resulterade i
kraftigt ökad tillväxt under 1900-talet vilken
troligen bidrog till att orsaka stambrott omkring år
1990 på den ena tvillingstammen. Anmärknings-
värt är att denna bok växer på medelgod till god
mark, det är här inte alls tal om svag bonitet som
hållit ner tillväxten. Det torde istället ha varit ett
mer eller mindre slutet krontak och konkurrens
från närstående träd under närmare 300 år som
hållit nere tillväxten på denna kämpe. I Mårås
noterades för övrigt flera träd omkring 300 års
ålder, den äldsta av dessa var omkring 310 år
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vilket alltså är i klass med Holkåsen i Biskops-
torp. I de undersökta områdena verkar 250-300
år vara den ”normala” övre gränsen för bokens
livslängd, med den stora reservationen att äldre
träd haft en chans att överleva till idag. Den
urgamle Måråsboken pekar mot att boken som
art betraktad snarare uppnår 400 år, åtminstone
under särskilda förutsättningar- uppkomst och
uppväxt i relativt sluten skog, vilket torde vara
vanligare under låg mänsklig påverkan. Mark-
historiska undersökningar (Martinson 1981) visar
att Måråsområdet varit skogbevuxet åtminstone
de sista 260 åren (”Beteshage med Skiön Boke
Skog” år 1745).

Ekdominerade områden
Dessa områden är av två huvudtyper: Hedekskog
(med dragning åt s k ”krattekskog”  i vissa fall)
och hagmarksekskog/trädbevuxen betesmark på
bättre mark, ofta finns båda typerna i ett och
samma reservat. I båda typerna får man ett
klarare intryck än hos bokskog av att de varit
öppna fram till för ungefär 100 år sedan. Hed-/
krattekskogarna har ofta ett omkring 100-årigt
trädskikt av klen ek, uppenbarligen en igenväx-
ning, och ett mindre antal grövre ekar av betydligt
högre ålder, tyvärr ofta ihåliga (Knaggared,
Gässlösa, Särö, Tjolöholm, Hördalen, Börsås,
Åkraberg etc), ofta hittar man här också enstaka

Trädslag Ålder Område Anmärkning
Bok 400 Mårås Döende. Troligen äldst i Norden
Ek 379 Hördalen Innanruttna, lågt skattad minimiålder, troligen finns

betydligt äldre i samma område
Tall 375 Hastaböke Nyligen död. Grodde ca 1625, Hallands äldsta?
Gran 260 Hastaböke Hallands äldsta?
Ask 179 Tjolöholm
Idegran 175 Särö
Asp 172 Hastaböke
Lind 167 Ramlaklitt
Alm 156 Tjolöholm Endast en alm borrad totalt
Björk 155 Ödegärdet
En 145 Almeberget Död, cirka-ålder
Klibbal 144 Hyltan

Tabell 2. Högsta noterade trädåldrar i undersökningen sorterade efter trädslag.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1600
1620
1640
1660
1680
1700
1720
1740
1760
1780
1800
1820
1840
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000

Fagus

Quercus

Pinus

Alnus

Maximalt uppmätta trädåldrar, samtliga reservat

Figur 2. Uppmätta maximala trädåldrar. En summering från samtliga områden.
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björk, tall och en vilka alla pekar på tidigare ljusa
förhållanden. Hagmarksekskog står på bättre
mark och är ofta under kraftig igenväxning (Tjolö-
holm, Hördalen, Särö, Ullarp). De är för det
mesta betydligt mer snabbvuxna och bredkroniga
än ekar vuxna på svag mark av samma ålder
(Särö, Tjolöholm, Åkraberg m fl). Benämningen
krattekskog är ibland något missvisande, i alla fall
om man då ser framför sig extremt krokig, låg-
vuxen och ogenomträngligt tät ekskog. Denna
ekskogstyp kanske man finner mer vid dynom-
råden men har förmodligen föregått dagens hed-
ekskogar i flera av de undersökta ekområdena
(Särö, Knaggaredsbergen m fl).

Intressant nog hittades mycket grov ek, relikt-
artad, i Ödegärdets helt bokdominerade skog, en
liknande ekrest (död) i bokskog har S Bengtsson
(Lst Halland) visat mig i Biskopstorpsområdet.  I
dessa fall har säkerligen skogen haft mer ek i det
förflutna men är idag bokdominerad. Detta är
ytterligare en intressant framtida uppgift för forsk-
ningen; huruvida ek och bok förekommit blandat
eller ej och orsakerna till deras mönster. Man får
nämligen en känsla av att eken på flera platser
huggits ut ur bokskog i ganska sen tid, ett inte
ovanligt mönster som noterats i pollenanalyser
(Karlsson 1996; Björkman 2000, Niklasson et al
2002).

Mortalitet
I bokdominerade områden verkar störningar och
mortalitet i huvudsak styrs av fnösketicka Fomes
fomentarius i kombination med vind och snö:.
Sällsynt noterar man även klibbticka Fomitopsis
pinicola på bok. I många områden har fnöske-
ticka till synes ökat kraftigt de senaste 10-20 åren
(Getabäcken, Almeberget, Hyltan, Vallåsen t ex),
om detta verkligen är fallet eller enbart en effekt
av snabb omsättning av död ved i bokbestånd kan
en noggrann undersökning ge svar på. Det ligger
dock nära till hands att tro att fnösketickan blir
mer aggressiv ju äldre och svagare träden blir
(jmf. Jacobsson 2002). Levande och angripna
träd ser ut att utstå fnösketickans attack i cirka 2-
10 år innan de vanligtvis bryts i en punkt just
under kronan 3-10 meter upp. Inte sällan finns
levande grenar kvar som kan förlänga livet på det
kraftigt stympade trädet, nu mer av karaktären
”levande högstubbe”. Jacobsson (2002) fann bl a

att fnösketickans frekvens ökar med trädens
grovlek.

Väldigt få bokar verkar skuggas ihjäl, likaså är
stormfällning av bok sällsynt men förekommer
förvisso här och där, säkerligen oftare där marken
så tillåter. Boniteten torde i sig också spela viss
roll för mortaliteten genom diameterberoende. De
allra grövsta träden hittades i reservat på god
mark och höga boniteter. Framförallt har områd-
ena på Hallandsåsen denna karaktär (Dömestorp,
Vallåsen) men även t ex Frodeparken. Här var
träden som mest endast omkring 200 år gamla
men börjar redan uppvisa den typ av mortalitet
som verkar vanlig för riktigt höga åldrar i majo-
riteten av de undersökta reservaten. Det är troligt
att det är ogynnsamt att som träd betraktat uppnå
för stora dimensioner då vind och snö lättare kan
bryta grenar. På något svagare mark men med
mera öppna förhållanden i det förflutna utvecklas
kandelaberkronor, dvs flerstammiga lågt ansatta
kronor hos boken. Dessa träd, uppnår höga
dimensioner men bryts lätt, vid relativt låg ålder av
vind och tickor (Bergs naturskog, Skrockebergets
nordsluttning)

I ekdominerade områden verkar andra faktorer
än aggressiva tickor spela stor roll för mortalieten,
man ser mer av döda stående men ej stambrutna
träd, till synes torkade i kronan.

Årsringsutvecklingen i sådana träd visar ofta en
kraftigt nedåtgående tillväxt från 1970/80-tal eller
senare. Ganska många äldre ekar har svagt
utbildad krona och är tydligt trängda av yngre ek
eller andra lövträd, t ex ek, rönn (Särö, Hör-
dalen). Jag avstår från att spekulera huruvida de
är utsatta för ”ekdöden” eller ej, dock bör det
sägas att kraftigt nedsatta tillväxtperioder noter-
ades även under tidigare sekler, från vilka de
kunnat komma tillbaka och växa bra igen. Likaså
finns äldre ekar med frisk, oskadad krona och
hög tillväxt (t ex Tjolöholm) oftast då i öppna
förhållanden.  Eftersom undersökningen inriktades
på äldsta träd i stor utsträckning provtogs få fritt
växande och ”vitalare” ekar.

Mänsklig påverkan och störningar
De i många fall anmärkningsvärt höga trädåldrar
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(nordiskt rekord för bok, halländskt för tall?) som
noterades är i sig ett bevis för förhållandevis (för
Halland) låg mänsklig påverkan, i första hand
tänker man då på för hotade arter förödande
avverkning och uttransport av träd. Då flertalet
områden härbärgerar träd med åldrar över 200 år
kan man alltså säga att de överlevt minst två för
skogsbruket normala omloppstider (ca 100 år +-
20 beroende på bonitet).

Det måste dock i sammanhanget starkt under-
strykas att samtliga områden uppvisar huggnings-
påverkan med stubbar, rester av stubbar och ofta
föryngringstillfällen i anslutning till tillväxtreaktioner
i äldre träd. Den helt avgörande skillnaden mot
mer normala produktionsbestånd, främst bok, är
att i de undersökta områdena finns kvar träd-
individer av hög och mycket hög ålder. I en del
områden rör det sig om ett fåtal äldre träd
(Skubbhult, Myskebackarna, m fl) medan i andra
fall mer eller mindre hela området domineras av
äldre träd. I många fall kan man ganska enkelt
förklara förekomsten av dessa rester av äldre
skog genom deras topografiska belägenhet i  mer
eller mindre brant och svåråtkomlig terräng
(Myskebackarna, Gässlösa, Ramlaklitt, Geta-
bäcken, Skrockeberg, Svarta Klippan, Knagg-
aredsbergen, Kalvaberget, Rossared). I andra fall
är förklaringen troligen mer komplex: markägar-
historik, avstånd till bebyggelse, bonitet, mark-
ägarens krav på avkastning, slumpfaktorer etc.

Som redan nämnts påträffades inget område med
till synes opåverkad helt naturlig struktur. Dock är
variationerna stora både mellan och inom områd-
ena. Ofta uppvisar delar av områdena normala
välgallrade produktionsbestånd av omkring 100
års ålder eller mer ogallrade successioner av
samma ålder, båda typerna till synes biologiskt
fattiga (grå släta stammar med få epifyter, liten
strukturell variation, högt uppkvistade raka
stammar med klena grenar, stark skugga).
Måråsreservatet t ex består av ett äldre litet f d
Domänreservat där träd föryngrats relativt kontin-
uerligt de sista 300 åren med häpnadsväckande
struktur medan merparten av reservatet domineras
av trivial produktionsbokskog. Huggningar har
förekommit (t ex Martinsson 1981, reaktioner i
träd, stubbrester) men ändå har en relativt (åt-
minstone vad man gärna tror!) naturlig struktur

bibehållits. Martinsson (1981) noterar dock att
boken spontant föryngrar sig lätt i Måråsområdet,
något som redan Wibeck (cit. Martinsson (1981))
noterade.

Betespåverkan
Förutom huggningar torde de allra flesta, om inte
alla undersökta områden, utnyttjats till bete i det
förflutna. Bokbestånd i första hand för ollonsvin,
ekbestånd troligen både för svin och andra krea-
tur. Betesfrågan har aktualiserats av forskarsam-
hället under de sista åren och en livlig debatt har
utbrutit om betesdjurens roll för lövskogens
föryngring och dynamik (t ex (Vera 2000),
Svenning 2002). Utan att ha gjort några som helst
statistiska analyser av materialet från de 32 om-
rådena så måste de ofta förekommande stam-
skadorna i ung ålder hos både bok och ek fram-
hållas. Ofta noterades övervallade stamskador
som åsamkats i ungdomen hos bok och ek, likaså
noterades ganska ofta invuxna kvistar, fler-
stammighet i ungdomen och rötkvistar m fl till-
växtstörningar. Alla dessa typer av störningar är
svåra att förklara med som än betesrelaterade
skador i de flesta fall, kräftskador är den andra
men mindre troliga orsaken. En genomgripande
och jämförande undersökning av yngre bokträd i
områden med och utan nutida bete (Bulgarien?)
skulle kunna ge svar på detta.

Brandpåverkan
Spår efter eld har överraskande hittats i flera
områden, vilket i sig är bevis för att eld före-
kommit i andra biotoper än ren ljunghed. I
Skrockeberg (NO Halmstad) daterades en
brandskada i en ännu levande tall till 1856/57.
Flera andra brandskador hittades men var tyvärr
omöjliga att datera till exakt år. Dessa var snabb-
vuxna ytkolade tallstubbar med för få ringar för
datering.  Två bränder hade förekommit med 9
års mellanrum enligt brandskadorna. Merparten
av skogen (bok/tall) är där uppkommen direkt
efter branden 1857. Troligen finns även brandljud
i bokar men dessa misstänkta skador provtogs ej.
På Kalvabergets (Biskopstorp) östvända branta
sluttning daterades i 4 ekar spridda över mer än 2
hektar övervallade skador (ljud) till året 1843.
Basala triangulära övervuxna skador noterades i
många äldre ekar. Ljuden var bredast närmast
marken och kan svårligen förklaras med annat än



11

Skyddade områden i Hallands län

brand som orsak. Branden har dock knappast
varit omvälvande för beståndet eftersom mer-
parten träd är omkring 250 år och överlevt
branden. En ytterligare undersökning skulle kunna
ge svar på i vilken utsträckning träd föryngrats
efter branden. I både Grytåsen och Hallaskår/
Klövaberget noterades basala skador (av allt att
döma orsakat av brand) i ekprover som utsågats
med motorsåg. I Grytåsen hade två ekar skadats
1839/40 med föryngring av både ek och tall
direkt efter, liksom kraftigt positiv tillväxtreaktion

åren efter skadan. I Hallaskår daterades en basal
skada liknande brandskada i den enda äldre eken
som hittades. Även här (Hallaskår) daterades
skadan till samtidigt med uppkomst av dagens
ekbestånd (1846/47). Avverkning eller bränning
eller båda i kombination? I Hyltan (ca 1869) och
Getabäcken (ca 1842) noterades i flera träd
basala stamskador i bok som påminner väldigt
mycket om brandljud. Tidpunkterna för de säkra
brandskadorna liksom även de misstänkta (1840-
70) ligger inom den tidsperiod då bruk av eld i

Utsågad trissa som visar på brandpåverkad ek på Kalvaberg i Biskopstorp.
Foto: Mats Niklasson.
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utmarkerna ännu var vanligt men strax minskande
både i Halland och övriga sydsverige (Larsson
1980, Atlestam 1942). Naturliga orsaker till brand
torde vara helt underordnat människan i denna del
av landet (Granström 1993). Därför tolkas dessa
bränder som med största säkerhet orsakade av
människan, troligen för att förbättra gräs- och/eller
ljungväxten för betesdjur och bin. Det är inte
otroligt att man även i Hastabökes urgamla barr-
skog skulle kunna datera bränder, dock användes
enbart borr för datering av trädåldrarna här. För
branddatering måste prover tas med motorsåg. I
Hastaböke kan man misstänka att brandpåverkan
ligger tidigare, före 1750 eftersom både tall- och
granskog föryngras efter denna tidpunkt.

Slutsatser
Åldersbestämning av de till synes äldsta träden i
32 halländska skogsområden, flertalet reservat
med dokumenterat mycket höga naturvärden, har
resulterat i höga och mycket höga åldrar. För bok
noterades ett troligt nordiskt rekord (400 år) och
för tall (375 år) förmodligen högst noterade ålder i
Halland. I mer än hälften av områdena översteg
åldern 250 år och nästan alla hade träd över 200
år. Undersökningen har givit fascinerande om än
små, glimtar av ett helt annat landskap i det
förflutna: öppet men trädbevuxet, förmodligen
betat och, något överraskande, med otvetydiga
spår av eld i några fall.

De allra flesta områden har mycket höga natur-
värden, uttryckt i antal rödlistade arter. Med
denna mängd data verkar det svårt att bortför-
klara ålder i sig som en viktig delförklaring till hög
artdiversitet, även om få jämförande studier i
yngre bestånd utförts hittintills. I ett skogshistoriskt
perspektiv är det också intressant att det på
många platser trots allt existerar skog som bevis-
ligen överlevt den för Hallands skogar förödande
perioden under 17- och 1800-tal (Malmström
1939; Fritz och  Larsson 1996).

Ingen av de undersökta skogarna saknar spår av
mänsklig påverkan, förmodligen är detta dock av
underordnad betydelse för många hotade arter så
länge substrat ändå funnits i tillräcklig omfattning
och denna undersökning visar just att vi på många
platser har haft en 200-300-årig lokal trädkon-
tinuitet sträckande sig över den mest kritiska

perioden. Den centrala frågan för framtiden är
huruvida dessa mängder och arealer med gamla
träd och skogar är tillräckliga för de hotade
arternas långsiktiga överlevnad samt om de nu
undersökta gammelträden kommer att efterträdas
av nya gammelträd i tillräcklig mängd innan de
faller. Att gynna en kontinuerlig framväxt av
gammelträd jämte att hålla redan gamla träd vid liv
torde vara en av de stora utmaningarna i framtida
reservatsskötsel.
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Kungsbacka kommun

1. Särö

Undersökningarna i Särö Västerskog har redan
redovisats ingående i en rapport om epifytiska
lavar (Fritz 2000). En presentation av särskilt
åldersbestämningarna sker på annan plats i
denna rapport (Bilaga 2).

2. Hördalen

Beskrivning: Gammal ekhagmark med mycket
grova ekar belägen i kustnära dalgång. Rik
kryptogamflora och även många intressanta
vedskalbaggar. Det finns åtminstone 42
rödlistade arter med aktuella fynd. Hördalen är
såväl naturreservat som ett Natura 2000-
område.

Material: Undersökt 2001. 4 provpunkter.
Totalt 15 prover, daterade 14, ett träd för stor
ihålighet. Samtliga Quercus.

Ekdominerad hagmark med magnifika grov-
greniga ekar, många över 1 m i diameter.
Svårdaterat p g a de stora dimensionerna då
borren fastnar och är för kort (i princip omöj-
ligt att borra djupare in i ekar än 50 cm även
om borrlängden tillåter). Många var även
ihåliga och därför svårdaterade, två ihåliga fick
en högre minimiålder genom att datera åldern i
grova nedfallna grenar än genom borrprov i
stam.

Äldsta säkra daterade ekar uppkom i början på
1600-talet men det är mycket troligt att någon
av de grövsta och/eller ihåliga är grodda på
1500-talet, dvs ålder över 400 år. Troligen
ganska spridd föryngring i tiden över hela 16-
och 1700-talet för de grövre ekarna.

Krattekskog på bergknallar är av betydligt
yngre datum, uppkommen i slutet av 1800-
talet. Fler sågprover skulle behövas tas ur
döda/döende ekar men områdets känslighet
begränsade denna typ av provtagning.

I naturreservatet Hördalen finns många gamla grova hagmarksekar, de äldsta troligen över 400
år. Foto: Örjan Fritz.
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Figur 1. Livslinjer för åldersbestämda ekar i Hördalen.

Figur 2. Uppkomsttid för åldersbestämda ekar i Hördalen.

3. Rossared, Börsås

Beskrivning:  Gammal ädellövskog av bok och
ek på bergkulle intill sjön Stensjö. Rik
kryptogamflora och även många intressanta
vedskalbaggar. Det finns åtminstone 47
rödlistade arter med aktuella fynd i området
Börsås-Ålgårda tillsammans. Det är ännu ej
naturreservat men däremot ett Natura 2000-
område.

Material: Undersökt 2001. 5 provpunkter, 6
träd, 6 borrade: Quercus 3, Fagus 3. Daterade:
5, saknas 2:1, ek.

Bok- och ekbevuxet och dito omgärdat berg på
halvö i Stensjö. Ekarna frapperande gamla,
minimiålder 300-350 år, dock var de flesta
ihåliga - till fromma för läderbaggen! I nord-
och ostsluttningen övervägande bok av ngt
yngre datum uppkommen under 1820-40-tal.

 I nordost är skogen välgallrad med få äldre
träd. De gamla träden är koncentrerade till
bergsfoten och branten. Ekar dominerar syd-
och sydvästsluttningen som är mestadels
solöppen och varm, stubbar av både bok och
ek hittades, ca 50-100 år gamla. Lunglav
noterades på flera ekar.
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Figur 3. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Hördalen.

Figur 4. Lokalisering av provplatser på Börsås inom Natura 2000-området Rossared .
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Figur 5. Livslinjer för åldersbestämda bokar och ekar på Börsås, Rossared.

Figur 6. Uppkomsttid för åldersbestämda ekar och bokar på Börsås, Rossared.

Bokskog vid bergbrant på
Börsås, Rossared.
Foto: Mats Niklasson.
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Ekdominerad platå och sluttning, inblandning
av bok och tall. Uppkomst i början-mitten på
1800-tal, äldsta eken daterades till 1810.

5. Tjolöholm

Beskrivning: Halvö med i huvudsak ekskogs-
bevuxna restberg. Förekomst av såväl ekhag-
marker som mer kratteksbevuxna skogar. Även
förekomst av gammal bok och andra ädla
lövträd i parker kring slottsbyggnad. Artrik
kryptogamflora och även många intressanta
vedskalbaggar. Det finns åtminstone 57
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4. Ålgårda

Beskrivning: Gammal ädellövskog av främst
bok och ek i sluttningar ner mot Stensjö. Rik
kryptogamflora och även många intressanta
vedskalbaggar. Det finns åtminstone 47
rödlistade arter med aktuella fynd i området
Börsås-Ålgårda tillsammans. Det är ännu ej
naturreservat men däremot ett Natura 2000-
område.

Material: Undersökt 2001. 3 provpunkter, 5
träd, 5 borrade: Quercus 3, Fagus 1, Pinus 1.
Daterade: 4, saknas Fagus.

Figur 7. Livslinjer för åldersbestämda träd  (ek + en tall överst i figuren) vid Ålgårda.

Figur 8. Uppkomsttid för åldersbestämda träd vid Ålgårda.
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Figur 9. Lokalisering av provplatser i Natura 2000-området Ålgårda.

Figur 10. Lokalisering av provplatser i Natura 2000-området Tjolöholm.
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rödlistade arter med aktuella fynd på Tjolö-
holms-halvön. Då ingår också några kärlväxter
och häckfåglar från havsstrandängarna.
Tjolöholms-halvön är ännu ej naturreservat
men däremot ett Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2001. 15 provpunkter, 26
träd, 26 borrade: Quercus 17, Fraxinus 5,
Fagus 2, Ulmus 2. Daterade: 23, varav 5
skattningar, saknas 3.

Naturskönt och varierande område med
markerade skogsberg kontrasterande mot
åkerlandskapet. Bergklacken S om kapellet
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härbärgerar både krattekskog på krönet liksom
bördig blandädellövskog runt dess bas, delvis
ännu av parkkaraktär. De äldsta träden hittades
inte oväntat på de magraste delarna uppe på
bergknallarna, flera ekar har föryngrats före
1750, förmodligen finns flera som uppkommit
på 1600-tal men de är fullständigt ihåliga.
Åldersbestämningar gjordes också i den västra
hagmarken och skogen där de allra äldsta
träden fanns uppe på bergknallen, föryngrade i
början och mitten på 1700-talet. De ståtliga
ekarna längs den N-S gående hagmarkens
sluttning gav ett snabbväxande intryck vilket
bekräftades av borrningarna; föryngring hade

Figur 11. Livslinjer för åldersbestämda träd på Tjolöholms-halvön.

Figur 12. Uppkomsttid för åldersbestämda träd på Tjolöholms-halvön.
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skett mellan år 1815 och 1878 för de fyra
provtagna ekarna. Generellt verkar alltså
merparten av dagens skog ha föryngrats under
mitten på 1800-tal, gissningsvis som ett svar
på minskat betestryck. Relativt gott om

avverkningsspår efter stora ekar. En nyligen
fälld mulm-ask noterades nära parkeringen.

1. Igenväxningsekar nära första parkeringen,
medelgod – dålig mark, i kant av lilla
bergklacken vid parkeringen. Föryngring under
1820 och –30-talen. Senare odaterad
igenväxning med helt ung ask, sälg mfl arter,
10 till 30 år sedan.

2, 4, 5, 6, 9. Bördig mark runtom bergklacken
S kapellet. Bok, ask, alm har samtliga
föryngrats omkring mitten på 1800-talet.
Möjligen finns en äldre ask nära vägen till
kapellet, tyvärr helt innanrutten men
utseendemässigt verkar den klart äldre. Den
grova och imponerande blandädellövdungen
just S kapellet har gamla träd, en ek daterades
där till 1751.

3. Bergknalle rakt Ö slottet. Två ekar daterades
till åren kring 1850, mulmig grov äldre ek
noterades, torde vara minst 100 år äldre.

7,8. Krattekskog med enstaka till synes
urgamla (300+?) ihåliga bergekar på krönet av
bergknallen S kapellet. En successionsek
daterades till ca 1890, en äldre ihålig skattades
till groning omkring 1725, troligen är den dock
betydligt äldre än så.

Ihålig gammal krattek på bergstopp söder om
kapellet, Tjolöholm. Foto: Mats Niklasson.

Parkartad del vid Tjolöholm med gamla ädellövträd. Foto: Mats Niklasson.
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Storeskog (längst västerut på Tjolöholms-
halvön). Fyra av de vackra hagmarksekarna
daterades i den vackra nordgående hagmarken,
groning under till synes öppna förhållanden
under decennierna före och efter 1850. Uppe
på toppen av berget, daterades betydligt äldre
och mer trögvuxna ekar, två hade grott före
1750 och en i mitten av 1800-talet. Noterades
innanrutten ek med äldre utseende än de som
borrades.

Varbergs kommun

6. Åkraberg

Beskrivning: Smärre (5,1 ha) hällmarks-
dominerat ekbevuxet berg med rikare mark
och mer högvuxen äldre ekskog på ned-
kanterna. Äldre bok finns även insprängt på
berget. Artrik lav- och svampflora och även
många intressanta vedskalbaggar. Det finns
åtminstone 37 rödlistade arter med aktuella
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Figur 13. Livslinjer för åldersbestämda ekar i Åkraberg.

Figur 14. Uppkomsttid för åldersbestämda ekar i Åkraberg.
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fynd i Åkraberg, som är såväl naturreservat
som ett Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2001. 5 provpunkter.
Totalt 16 prover, saknas 3, 13 daterade;
Quercus 10.

Ekar av hög ålder, de två äldsta daterade
grodde omkring 1650, den ena av dem bröts
omkull omkring 1993, stammen ligger kvar,
men grenarna är delvis borttagna till ved.
Merparten av de äldre ekarna är uppkomna
relativt samtidigt, under 1700-talets första
decennier. Två yngre ekar av en relativt gles
igenväxningssuccession på norra sluttningen
av hällmarken daterades till mitten av 1920-
talet, den ena hade en krona helt uppbyggd av
sekundärskott som enligt årsringsanalysen
torde utvecklats efter 1976 då årsringarna
närapå slutade att utvecklas. Torka ligger nära
till hands som orsak till denna förlust av
bladmassa. Enligt borrkärnor från rothals och
100 cm ovan mark hade de två yngre ekarna
tagit 8 respektive 12 år på sig för att nå en
meters höjd. Gott om ihåliga ekar, döda,

döende och friska. Deras ålder kan förmod-
ligen också skvallra om ett avtagande betes-
tryck i början på förra seklet. På toppen av
berget ganska gott om yngre ek, ca 100 åriga
liksom många döda äldre ekar.

7. Gässlösa

Beskrivning: Ekbevuxna bergskullar med
bokskog i sluttningar omfattande totalt 21 ha.
Äldre bok finns även insprängt på berget.
Vattendraget Stenån rinner genom området i en
örtrikare djupt nerskuren dalgång. Artrik lav-
och svampflora och även några intressanta
vedskalbaggar. Det finns åtminstone 32 röd-
listade arter med aktuella fynd i Gässlösa, som
är såväl naturreservat som ett Natura 2000-
område.

Material: Lokal undersökt 2000 och komp-
letterad 2001. 27 träd, 32 prover: Fagus 15,
Quercus 10. I tillägg ett prov som sågades ur
högstubbe nära landsvägen. 3 provytor.

Naturreservatet Åkraberg med över 300 år gamla ekar. Foto: Örjan Fritz.
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Figur 15. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Åkraberg.

Figur 16. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Gässlösa.
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Figur 17. Uppkomsttid för åldersbestämda ekar och bokar i Gässlösa.

I naturreservatet Gässlösa dominerar bok i flera åldrar. De äldsta träden står i bergbranten
eller på den ekdominerade åsen med uppemot 270-årig trögväxt ek med lunglav.
Foto: Örjan Fritz.

Yta 1. 8 träd, 12 prover: Fagus 5, Quercus 3.
Ytan består av en ensam lågväxt och mycket
bredkronig hagmarksek nära toppen, upp-
kommen förmodligen 1750-1770 (borren för
kort). Den verkar stått ganska ensam i ungefär
ett sekel för att sedan följas av föryngring  av
både ek och bok från 1840-50 tal (ett fåtal) och
en föryngringsperiod omkring sekelskiftet 18/
1900. Inga uppenbara huggningsreaktioner

kunde märkas i årsringarna, möjligen med
undantag för början av 1900-talet.

Yta 2. 10 träd, 12 prover: Fagus 8, Quercus 2.
I branten på berget, tydligt äldre träd än det
övriga bokbeståndet. En ganska tydligt äldre
generation av både bok och ek uppkomna trol.
helt samtidigt under 1740-50 talet, med snabb
uppkomst dvs öppna förhållanden. Övriga
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uppkomna omkring förra sekelskiftet, uppen-
barligen under de befintliga bokarna vilket
också hållit nere ungdomstillväxten. Tydlig
avverkningsreaktion 1941, vilken har även
givit upphov till föryngring (nr15), i övrigt
inga tydliga reaktioner.

Yta 3. 2 träd, 3 prover, båda Fagus.
Snabb tillväxt hela tiden tyder på öppen skog,
uppkomst på 1830-tal avviker från yta 1 och 2.
Eventuellt är detta mer representativt för
övriga skogen. Vid vägen sågades ur ett
nyligen vindbrutet träd ett prov vid kanten av
en sidoravin ur ett bestånd som till det yttre
mer liknar ett typiskt produktionsbestånd i den
senare fasen. Trädet uppvisade en mycket
snabb tillväxt, med 5-7 mm per år i ungdomen,

och 3-4 mm tillväxt per år under de 10 sista
åren vilket är det högsta värdet som uppmättes
av alla bokar. Den låga åldern och snabba
tillväxten hela tiden kan ge en fingervisning
om hur många produktionsbestånd ofta ser ut
på god jordmån.

Yta 4. Quercus 5, saknas 1.
Åssträckning/brant med senvuxna bergsekar
och enbuskar under igenväxning. De äldsta
ekarna från 1720-tal, eller 280 år. En extremt
långsamvuxen ek hade en stor lunglavsbål.

8. Näsnabben

Beskrivning: Gamla bokskogar med inslag av
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Figur 18. Livslinjer för åldersbestämda träd i Näsnabben.

Figur 19. Uppkomsttid för åldersbestämda träd i Näsnabben.
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granplanteringar på Skärsjöns norra strand.
Totalt 89 ha. Ett heterogent område med både
bördig och fattig mark, gammal in- och
utmark. Artrik lavflora och även många
intressanta vedskalbaggar. Det finns åtmin-
stone 23 rödlistade arter med aktuella fynd i
Näsnabben. Delar av området är sedan tidigare
naturreservat, som nu är under utökning. Ingår
i Natura 2000-nätverket.

Material: Undersökt 2002. 8 provpunkter, 12
träd, 6 borrade, 6 sågade. Fagus 9, Fraxinus 3,
Alnus 1, samtliga daterade.

Inga uppseendeväckande gamla träd kunde
hittas, maxålder 213 år daterades i en grov bok
i norra delen. Svårtolkat och i tiden långt
utdraget föryngringsmönster för bokarna.

1. Igenväxande inägor (?) på rikare mark.
Intressant succession av al, asp, björk, ask,
bok, rönn och sälg. Två tidigare hamlade grova
askar borrades. Borren klarade att få ut ca 35
cm av erforderliga ca 50 cm. Mycket snabb-
vuxna med trolig ålder omkring 150-160 år,
bedömt utifrån tillväxthastighet. Nära en

stenmur på andra sidan vägen borrades en
rakstammig ung ask i den täta blandade igen-
växningssuccessionen. Den var ca 70 år
gammal, uppkomst ca år 1932.

2. En magnifik och väldig flerstammig klibb-al
i tät igenväxningssuccession. Tre stammar
mellan 65-80 cm i diameter, ”huvudstammen”
ca 1,5 m i diameter (ej mätt). Den södra
stammen var den enda någorlunda friska och
visade på ett ungefärligt uppkomstår omkring
år 1863, en hög ålder för en al. Denna al verkar
dock vara på upphällningen och kan vara död
om några år.

3. Grupp med något till synes mer senvuxna
bokar i relativt ung uthuggen bokskog med
mycket björk och asp nära stranden. Ålder
omkring 180 år, i fält såg de faktiskt något
äldre ut. I närheten bergig rygg med äldre
enbuskar.

4. Grövre bokbestånd i norra delen på bättre
bonitet (mestadels hallon-typ). Fnösketickan
verkar ha fått ett uppsving de senaste åren och
har dödat en hel del bokar som nu är topp-
brutna för det mesta. Föryngringen av de till
synes äldsta bokarna utspridd från ca 1790-
1840, nästan alltid med hög tillväxt från start
till idag. Få spår efter avverkningar i årsring-
arna, 1853 och 1867 noterades i två olika
bokar kraftiga tillväxtökningar.

9. Byaberget, Ramlaklitt

Beskrivning: Gammal bokskog, såväl klen-
och senvuxen som mer välväxt, i branta nord-
västvända sluttningar av Byaberget. Artrik
lavflora. Det finns åtminstone 27 rödlistade
arter (huvudsakligen då lavar) med aktuella
fynd i Ramlaklitts branter. Området är natur-
reservat.

Material: Lokal undersökt 2000. 24 träd, 39
prover: Fagus 14, Tilia 6, Betula 2, Sorbus 1,
Picea 1. 2 provytor.

Yta 1. (7 träd, 10 prover: Fagus 6, Picea 1)
Äldsta två bokarna uppkomna samtidigt, på
1740-talet, under relativt öppna förhållanden. I

Gammal hamlad ask i Näsnabben.
Foto: Mats Niklasson.
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Figur 20. Lokalisering av provplatser i naturreservatet och Natura 2000-området Näsnabben.

Figur 21. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Byaberget.
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ökad tillväxt från mycket smala och försvinn-
ande årsringar. Troligen öppnas beståndet upp
då med en gallring/avverkning av överstående
träd. De träd som till synes föryngrat sig 1760-
1790 är förmodligen föryngrade 10-30 år

tidigare, eftersom de extremt smala/
försvinnande årsringarna säkerligen
ger en rejäl underskattning av
åldern. Ytterligare avverkningar
verkar ha skett omkr. 1948 (3 träd
reagerat) och ev. i början på 1960-
talet (dagens beståndföryngring och
granen kan ha ett samband med
detta).

Yta 2. 17 träd, 29 prover: Fagus 8,
Tilia 6, Betula 2, Sorbus 1
Under 1820-30-talet har bok och de
äldsta lindarna föryngrats. Kraftig
utglesning 1940 ca (reaktioner mkt
kraftiga 1941-50) har givit flera
föryngrade träd (björk, bok, rönn!)
En del reaktioner även på 1960- och
70-tal, misstänkt avverkning.

Utanför ytan borrades två till synes
äldre bokar uppe i branten nära
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Figur 22. Uppkomsttid för åldersbestämda träd i Ramlaklitt, Byaberget.

början av 1800-talet verkar beståndet sluta sig
och årsringsbredderna blir extremt smala.
Detta kan vara ett tätt trängselstadium i kombi-
nation med kvarstående äldre bok. Alla träd
har reagerat mycket kraftigt åren 1858-60 med

Olikåldrig bokskog i branter. De
allra brantaste partierna hyser
bokar på uppemot 250 år.
Foto: Örjan Fritz.
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kraftig blocksluttning. Dessa hade uppkommit
samtidigt med de äldsta i yta 1, dvs 1740-50
tal. De uppvisade snabb ungdomstillväxt-
troligen alltså öppna förhållanden då men åren
1780-1847 var ringutvecklingen mycket dålig
fram till 1848 då en mycket kraftig friställning
ägt rum, troligen pga en avverkning som kan
ha givit de dåvarande plantorna på yta 2 en
chans att ta sig upp.

Sammantaget är föryngringsmönstren svårtolk-
ade för hela reservatet eftersom träden föryng-
rats relativt kontinuerligt över tiden. Här skulle
verkligen behövas en mångdubbelt större
insats i provtagning för att utröna vad som
verkligen hänt, materialet är för litet nu för att
ge långtgående förklaringar. Man kan dock
generellt säga att längre ner i sluttningen har
bestånden säkert utnyttjats mycket hårdare till
avverkningar och bete än högre upp där fler
gamla träd verkar överlevt, speciellt mot den
blockigare delen.

Falkenbergs kommun

10. Bergs Naturskog

Beskrivning: I sen tid orörd barrblandskog
uppkommen på tidigare öppen mark. Rikligt
med död grov ved. Ett av få större barrnatur-
skogar på fast mark i länet. Totalt är reservatets
areal 139 ha. Inom området finns även en
äldre-gammal hedbokskog i olika åldersstadier.
På barrlågor påträffas några rödlistade mossor.
I bokskogen finns ett mindre antal rödlistade
lavar. Totalt finns åtminstone 10 rödlistade
arter med aktuella fynd. Området är såväl
naturreservat som ett Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2001. 6 provpunkter.
Totalt 21 prover, 4 borta, Av 17 prover dater-
ades 13 väl, övriga 4 skattade. Fagus 8, Picea
4, Pinus 3, Juniperinus 2.

Fascinerande igenväxningsskog där det tidig-
are öppna hedlandskapet nu ersatts av tät skog
överallt. I nordöst dominerar tall och gran, där

Naturreservatet Bergs naturskog med ljus bokskog i bildens mitt och barrnaturskogar i bakgrun-
den. I förgrunden, utanför reservatet, ses planterad granskog för jämförelse. Foto: Örjan Fritz.
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Figur 24. Uppkomsttid för åldersbestämda träd i Bergs naturskog.

Figur 23. Livslinjer för åldersbestämda träd i Bergs Naturskog.

man tack vare avsaknad av huggningsingrepp
tydligt kan se successionsförloppet från öppen
mark, enbuskar, tall och sist granar vilka nu
håller på att helt ta över i denna del (yta 1).
Stormen 1969 har fällt enstaka av de kraftig-
aste granarna som blivit liggande sedan dess.
Intressant ”boreal” granlågeföryngring noter-
ades! Tallarna grodde på 1870-90-talen med
mycket snabb ungdomsutveckling tydande på
helt öppna förhållanden. Granarna något
senare inkomna men också de har vuxit snabbt
i ungdomen. De ungefärligt daterade ihjäl-
kvävda enbuskarna har troligen grott ungefär
samtidigt. I den centrala delen verkar enstaka
bokar istället varit först på plan och utvecklat
fantastiska kandelaberkronor, idag håller de

flesta på att duka under i kampen för ljus med
den starkare granen som är på stark fram-
marsch över stora delar av reservatet.

I södra delen dominerar öppenväxt frodvuxen
bok av ungt datum, grodda mellan 1909 och
1920. Äldsta trädet, en bok, daterades till 1835
i centrala delen av reservatet (yta 3). Det bör
gå att finna äldre moderbokar till dessa men
troligen har de stått glest och kan även ha
avverkats i stor omfattning. Mer omfattande
undersökningar skulle behövas för att utröna
om successionen är helt spontan eller om man
t ex sått in gran på någon del, tack vare ställvis
låg huggningspåverkan är sådana undersök-
ningar motiverade.
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Figur 25. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Bergs Naturskog.

Figur 26. Lokalisering av provplatser i norra delen av naturreservatet Myskebackarna.
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11. Myskebackarna

Beskrivning: Bergskullar med gamla
bokskogar med inslag av ek (42 ha). Ingående
granplanteringar har avverkats under de allra
senaste åren. Mycket artrik lavflora. Även
några rödlistade vedskalbaggar. Det finns
åtminstone 36 rödlistade arter (huvudsakligen
då lavar) med aktuella fynd. Området är såväl
naturreservat som ett Natura 2000-område.

Material: Lokal undersökt 2000 med komp-
lettering 2001. 29 träd, 30 prover: Fagus 28,
Picea 1. 8 provytor.

Yta 1. 12 träd, 13 prover: Fagus 11, Picea 1.
Uppkomst omkring 1840, väldigt samtidigt
och snabbt växande under ungdomsfasen,
troligen öppna förhållanden under hela den
tidiga historien då en del (de större) växer bra
hela tiden, men med avtagande tempo. De lite
klenare kommer in i kraftig konkurrens på
1940-talet (då gallras yta 2!). Inga alls tydliga
eller entydiga spår av avverkningsreaktioner i
denna provyta förutom starten som kan ha
åsamkats av avverkning av grov bok. En gran
som borrades var mycket svårdaterad men
hade skadats i sin ungdom (då 1 cm diameter i
knähöjd), före 1860 (extrema ringar, flera
saknas), gissningsvis en skada av avverkning

Figur 27. Livslinjer för åldersbestämda träd (bok + en gran från 1816 nederst i figuren ) på
Myskebackarna.

Figur 28. Uppkomsttid för åldersbestämda träd på Myskebackarna.
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eller bete kring 1840. Denna gran föddes före
1816, trol. i slutet av 1700-talet (200år!!).

Yta 2.  9 prover ur lika många Fagus.
Samtliga säkert daterade uppkomna 1810-20
talen, samtidigt och med snabb ungdoms-
tillväxt. Detta är ca 20-25 år tidigare än yta 1.
Vidare har alla reagerat mer eller mindre
kraftigt på en förmodad kraftig gallring om-
kring år 1940, trol 1938-39 (reaktioner 1939-
1944), ev. svag reaktion i slutet på 1800-talet,
inget entydigt dock.

Yta 3-8.
Äldre bokskog i södra branterna upp mot de
högsta partierna. Två träd under den till synes
högsta punkten var uppkomna 1750-60, övriga
träd innanruttna till stor del och omöjliga att

datera väl, troligen är dock flera av
dem lika gamla som de två äldsta.
Denna sidan av reservatet hyser
betydligt äldre träd än yta 1 och 2.
Huggnings- (?)eller friställnings-
reaktioner noterades 1936-38 i fyra
träd och 1867 i ett träd.

12. Frodeparken

Beskrivning: Bokskog med en
smärre (ca 2,5 ha) urskogsartad
kärna av högvuxen bokskog. Rik-
ligt med död ved i form av hög-
stubbar, lågor, hålträd och mulm-
träd. Artrik lavflora och några
rödlistade vedskalbaggar funna. Det
finns åtminstone 18 rödlistade arter
(huvudsakligen då lavar) med
aktuella fynd. Kärnområdet är såväl
naturreservat som ett Natura 2000-
område.

Material: Lokal undersökt 2000. 11
träd, 11 prover, samtliga Fagus. 2
provytor.

Yta 1. 5 prover ur lika många träd, samtl.
Fagus.
Grovt ensartat bestånd, ser i princip “välskött”
ut. Pampiga höga bokar uppkomna 1780-1790,
samtidigt och snabb ungdomstillväxt skvallrar
om öppna förhållanden och trol. radikal
nedhuggning av äldre bestånd då. Ej entydiga
reaktioner efter huggningar (?) 1910-1930,
1950-tal (2 st).

Yta 2. 6 prover ur 6 Fagus.
Samma bestånd som nr 1 men fler spår
(stubbar) efter rel. nyligen avverkade grova
bokar (40-80 år sedan). De härskande träden
uppkomna 1790-1800, ett träd uppkommet
1830-tal, klena bokar från 1910-20 tal,
stämmer bra med tillväxt reaktion kring 1912
och något senare som kan vara från en
avverkning av grov bok.

Området domineras av en välskött produk-
tionsskog där även fasta provytor för studier av
gallring och tillväxt återfinns. Uppenbarligen

I de nordligaste delarna av naturreservatet
Myskebackarna växer i huvudsak enskiktat
150-180-årigt bokbestånd med enstaka äldre.
Foto: Örjan Fritz.
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har man i huvuddelen av Frodeparken huggit
ner ett dominerande skikt av grov bok i början
av seklet för att gynna föryngring. I en liten del
av skogen har man avsatt ett reservat- där har
diametertillväxten kraftigt hållts nere hos
föryngringen medan i huvuddelen har skapat
ett ur skoglig synpunkt vackert produktions-
bestånd, förmodligen och vid en hastig
översyn i det närmaste helt utan lavkvaliteer.

Frodeparken är förmodligen ett av de mest
tydliga exempel på hur radikala avverkningar
och rationell skötsel påverkar lavfloran på
bokstammarna, väl värt en egen studie.

13. Ullarp

Beskrivning: Området utgörs av dels en
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Figur 29. Uppkomsttid för åldersbestämda bokar i Frodeparken.

Naturreservatet Frodeparken med omkring 200-årig bokskog på bördig mark.
Foto: Örjan Fritz.
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Figur 30. Lokalisering av provplatser i naturreservatet och Natura 2000-området Frodeparken.

Figur 31. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Ullarp.
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slåttrad i senare tid utglesad ekhagmark
(Rossängen, 2 ha), dels en hasselrik ekskog
med inslag av sumpstråk. I området är bl.a.
några rödlistade lavar och svampar funna.
Totalt är minst 8 rödlistade arter med aktuella
fynd kända. Området är naturreservat.

Material: Undersökt 2001. 4 provpunkter.
Totalt 12 prover, saknas 3, 9 daterade; Quercus
9.

Ekhagmark delvis öppen, delvis under stark
igenväxning med björk och yngre ek. Relativt

god mark och öppna förhållanden under upp-
växten har givit grova träd i den öppna delen.
Den äldsta daterade eken (fallen för några år
sedan) föddes omkring år 1800, övriga äldre
ekar (samtliga vid ingången till reservatet)
uppkomna i tät följd efter denna fram till år
1820. I den något sankare delen var skogen av
annan karaktär, mer typisk igenväxning av helt
öppen mark. Inga äldre ekar av hagmarkstyp
noterades liknande de vid ingången till reser-
vatet men de daterade ekarna var dock inte
nämvärt yngre, uppkomna 1850-1900.
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Figur 32. Livslinjer för åldersbestämda ekar i Ullarp.
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Figur 34. Lokalisering av provplatser i det planerade naturreservatet Hastaböke.

Figur 35. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Mårås.
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Hylte kommun

14. Hastaböke

Beskrivning: För länet troligen helt unik
barrblandskog på relativt god mark helt nära
bebyggd mark. Ingående i barrskogen växer
äldre-gamla lövträd av t.ex. asp och bok. I
området är bl.a. några rödlistade lavar och
mossor funna. Totalt är minst 3 rödlistade arter
med aktuella fynd kända. Området är under
reservatsbildning.

Material: Undersökt 2002. 10 provpunkter, 17
träd, 23 borrprover: Pinus 9, Picea 5, Populus
2, Fagus 1.

Tallar och granar med mycket höga åldrar upp
till 260 år, kanske äldst i länet. En nyligen död
tall, var ca 375 år vid sin död, halländskt
rekord? En asp med häpnadsväckande ålder,
170 år noterades. De äldre tallarna visar samt-
liga på öppna förhållanden, förmodligen hårt
betad utmark i mitten på 1700-tal då en igen-
växning startar. Enstaka ännu levande en-träd
och flera en-skelett vittnar om en gles öppen
barrskog som slöt sig för ungefär 100 år sedan.

Den unika 375-åriga tallen, nu torraka, visar
att ”savannartade” förhållanden (glest stående
tallar) funnits även före 1750. Det är oklart om
marken utsatts för bränningar, det kan dock ej
uteslutas svaga betesförbättrande bränningar.
Sågprover ur döda tallar från den äldre genera-
tionen skulle kunna ge svar på om bränning
förekommit efter 1750.

Oerhört intressant lokal ur markhistorisk
synvinkel, dock är dagens starka grandominans
troligen inte representativ för de sista 3-400
åren. Finns även intressanta skogshistoriska
spår, t ex tall (nu död) som använts som
grindstolpe med flera äldre inhugg.

Yta 1. 2 träd: Fagus 1, Populus 1
Från övriga reservatet avvikande trädslag-
sammansättning, troligen del av gammal
inägomark nu under igenväxning, mest med
asp och björk. Ganska grovgrenig till synes
snabbvuxen bok borrades nära väg-fastighets-
gräns. Ett dåligt prov visade 1873 äldsta ring
med en grovt bedömd uppkomst till 1840-tal,
borren räckte inte till/fastborrning. En av
asparna vid diket nära taggtråden visade upp-
komst 1909, ganska snabbvuxen.

Rossängen i Ullarp med äldre hagmarksekar. Foto: Örjan Fritz.
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2. 2 träd: Picea 2
Liten grupp med till synes äldre granar. De två
provtagna granarna hade nära på identisk
historik med groning beräknad till 1810 för
båda. Båda hade vuxit överraskande snabbt i
ungdomen, kring sekelskiftet 17/1800 bör här
ha varit öppet med andra ord.

3.1. Pinus 1
Ensamstående klart åldrig tall i fastighetsgräns
mot ungskogen. Snabbvuxen start med
beräknad groning år 1767. Tillväxt långsamt
avstannande, inga tydliga reaktioner på
huggningar el dyl.

3.2. Pinus 1
Den grövsta tallen (enl. tidigare uppgift ÖF) i
reservatet. Mycket snabbvuxen grovbarkig

monumental tall på något bättre
mark. Groning beräknad till
1783 med i princip ostörd hög
tillväxt ända till 1950-talet då
årsringarna smalnar av betänk-
ligt. Fullt öppna förhållanden
här under åtminstone slutet på
1700/början på 1800-tal.

4. Pinus 1
Nyligen död unikt gammal tall.
Fram till för något år sedan
levde en grov sidogren av tallen
efter ett toppbrott till synes
något årtionde tidigare. Ett
acceptabelt borrprov visade en
äldsta årsring år 1639 med
beräknad groning 1625, total-
ålder 375 år vilket torde ha varit
en av Hallands äldsta kända
tallar, om inte den allra äldsta.
Snabb tillväxt i början talar igen
för öppna förhållanden i början/
mitten av 1600-talet på platsen
men redan i slutet på 1600-talet
går tillväxten ned markant,
kanske pga konkurrens med
numera döda granar eller tallar
på platsen. I början på 1800-

talet tar tillväxten något fart igen (kanske
avverkning i närområdet) för att ånyo avstanna
kring sekelskiftet 18/1900, säkerligen ett svar
på konkurrens av den numera ”mogna” gran-
skogen.

5. Pinus 2
Två grova tallar inom synhåll från bostads-
huset i kant mot inäga. Grovbarkiga med
”gammalt” utseende. Groning beräknades till
1745 resp. 1757, snabb ungdomsutveckling,
öppet på 1740-50-tal. Efter 1820 resp 1850
avstannande tillväxt, 1950 till idag extremt
svag tillväxt.

6. Pinus 2, Picea 1
Äldre tall i lägre men mogen skog. Groning
omkring 1755, snabb ungdomstillväxt. En tall
och en gran av klenare, yngre sort daterades till
groning omkring 1860-70, troligen som ett
resultat av selektiv huggning, båda med lång-
sammare ungdomstillväxt än den grova vilket

I barrskogen i Hastaböke påträffas bland
annat över 250-åriga granar! Foto: Örjan
Fritz.
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starkt indikerar helt öppna förhållanden på
platsen i mitten av 1700-talet.

7. Pinus 1
Mycket grov tall som vid borrning visade sig
innehålla stor mängd vatten stående inne i
stamspricka från gren. 1747 beräknad groning,
rekordsnabb ungdomstillväxt (fullt öppet på
platsen) och uthållig tillväxt ända till idag.
Omgivande granar har inte lyckats knäcka
kronan ännu.

8. Pinus 1
Grov tall nära sjökanten, groning omkring år
1770, snabb ungdomstillväxt.

9. Picea 2
Förmodligen reservatets äldsta granar, en trio
varav två borrades (den icke borrade hade en
stamförtjockning typisk för rotröteangripna
granar). Ålder omkring 250 år för båda, upp-
komst 1740-50, den yngre med ganska lång-
sam ungdomstillväxt, tydande på förekomst av
träd på platsen. Ett av dessa träd var den ca 10
år tidigare grodda granngranen som istället
visade snabb ungdomstillväxt! (jmf granarna
på yta 2!)

10. Populus 1
Mycket senvuxen asp med lunglav (enligt
Örjan Fritz). Överraskande gammal, 170 år,
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groning omkring år 1830. Basal stamskada
troligen uppkommen i samband med avverk-
ning för några tiotal år sedan. Denna asp borde
kunna uppnå 200 års ålder, ser inte särskilt
senil ut.

Summering: De grova tallarna har grott i
mitten på 1700-tal. Observera att diagrammet
ger en mycket skev bild av åldern för reser-
vatet som helhet då borrningarna är inriktade
på de få tydligt äldre träden. Merparten av
skogen torde vara uppkommen mellan 1850-
1900.  Det är i det närmaste ett under att, trots
allt, ett så stort antal tallar och granar undgått
avverkning under flera sekel inom synhåll från
boningshuset. Området torde samtidigt utgöra
Hallands äldsta sammanhängande barrskog.

15. Mårås

Beskrivning: Gammal bokskog på bergshöjd i
anslutning till Jansbergssjön norr om Hylte-
bruk. Stora delar av området (47 ha) utgörs av

äldre gallrad bokskog. I områdets nordöstra del
finns dock en 6-7 ha med urskogsartad bok-
skog; gamla grova bokar och en riklighet med
död ved. Även markfloran är lite rikare inom
detta parti, med förekomst av t.ex. tandrot,
ormbär och lundstjärnblomma. Mycket artrik
lavflora och flera rödlistade svampar funna.
Det finns åtminstone 24 rödlistade arter
(huvudsakligen då lavar) med aktuella fynd.
Området är såväl naturreservat som ett Natura
2000-område.

Material: Undersökt 2001. 4 provpunkter.
Totalt 13 prover, 1 saknas. Fagus 12 samtl.
daterade.

Mårås bokskog intar en särställning bland de
undersökta bokreservaten. Här hittades Sver-
iges (Nordens?) äldsta bok, märgprov dater-
ades till 1605, och vid besöket i januari 2001
hade den halva kronan kvar. Enligt fältanteck-
ningarna verkade det vara 5 år sedan kronan
raserades, enligt korsdateringen av prov uttaget

Bokskog i den östra delen av naturreservatet Mårås med kontinuerliga bokgenerationer.
Foto: Örjan Fritz
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De äldsta träden kanske är de ihåliga, och de låter sig inte dateras. Grov ihålig jättebok i natur-
reservatet Mårås. Foto: Örjan Fritz.

i den till 90% av omkretsen döda stammen
hade den en sista årsring 1990. Nu är troligen
dess dagar räknade, frågan är om den uppnår
sin 400-årsdag?

Reservatet för övrigt visade på en ytterst
intressant åldersstruktur med väldigt få hugg-
ningsspår och samtidigt träd i alla åldrar!
Även näst äldsta träd är bland de allra äldsta i
hela undersökningen, troligen finns flera träd
med ålder över 300 år. En intressant fråga är
om de till synes spridda föryngringspulserna är

kopplade till tillväxtreaktioner som noterades i
träden och vad som orsakat dem. Reaktioner i
andra hälften av 1800-talet verkar kopplade till
uppkomsten av den enhetliga, yngre skötta
delen av reservatet, ca 110 årig skog. Runt
toppen av berget är strukturen helt annorlunda
med träd i de flesta åldrar. Även om hugg-
ningar orsakat denna åldersstruktur i den äldre
perioden står det helt klart att de varit mycket
svaga eftersom så många gamla träd finns kvar
fram till idag. För vidare dynamik- och
historiestudier har reservatet hög prioritet.
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Figur 38. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Ödegärdet.

Figur 39. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Skubbhult.
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16. Ödegärdet

Beskrivning: Småkuperat område med huvud-
sakligen gammal bokskog strax norr om Södra
Unnaryd. I området finns även enstaka gamla
grova ekar, lövblandskog, gran- och sump-
skog. Till bokarna och de få ekarna knyts en
mycket artrik epifytflora. Det finns åtminstone
27 rödlistade arter (huvudsakligen då lavar)
med aktuella fynd. Området är såväl natur-
reservat som ett Natura 2000-område.

Material: Lokal undersökt 2000. 3 provytor 15
träd, 31 borrprover: Fagus 12, Betula 2,
Quercus 1.

Yta 1. 6 träd: Fagus 5, Betula 1
En gammal bokstubbe hittades nära ytans
centrum, ca 10 ganska nyligen föryngrade knä-
till manshöga ungbokar finns i nordvästra
delen av ytan. Åldersbestämningen visade på
två tydliga generationer av bok, den äldsta från
1750/70 vilken var snabbvuxen i början men
tyvärr saknades själva märgen i de båda proven
från denna generation. Den yngre generationen
är av något klenare diameter men i fält är
denna skillnad ej iögonfallande. Det mest
utmärkande var att vårtbjörken som borrades
på ytan var jämngammal med de yngre bokar-
na, uppkommen ca år 1855. Denna generation
skulle kanske tyckas vara ett direkt svar på en
utglesande avverkning under 1840-50 talen
men ingen speciell reaktion märktes i de äldre

bokarnas diametertillväxt vid denna tid. Där-
emot hade de två äldsta bokarna en relativt
kraftig tillväxtökning 1815-1825 vilket skulle
kunna tolkas som en avverkning. Den bästa
tolkningen för denna yta landar vid att man
avverkat (stormfällning möjligt alternativ)
omkring 1815 och att t ex intensivt svin- och
kreatursbete hållit borta föryngring i ett trettio-
tal år.

Yta 2. 5 träd: Fagus 4, Betula 1
Ett mycket välgallrat bestånd med gran inväx-
ande från beståndskanten i väst, här och där
enstaka björkar. Fnösketickan börjar angripa
en del bokar och skapa död ved. Flera röj-
ningsrösen finns i ytans närhet. Förmodligen är
historiken liknande yta 1, men ej så tydligt då
endast ett träd (en björk) var av den yngre
generationen, om än föryngrad i det närmaste
exakt samtidigt som den yngre generationen på
yta 1 (ca 1850). Den äldre generationen bok
verkar uppkommen 1770-80, alltså något
senare än den äldsta generationen på yta 1. Det
enda borrprov med märgträff (bok nr 3) visade
långsam ungdomstillväxt efter år 1782 (borr-
höjd 40 cm ovan mark, 4 mm radiell tillväxt de
första 10 åren). Flera positiva tillväxtreaktion-
er 1815-1826, som i yta 1.

Yta 3. (3 träd: Fagus 3)
Troligen en trädgeneration till skillnad mot de
övriga två ytorna. Kol hittades i ganska sandig
mark något öster om ytan- någon gång har
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Figur 40. Livslinjer för åldersbestämda bokar i Mårås.
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alltså skogen/marken brunnit, kanske inte så
överraskande med tanke på de många röjnings-
rösena i området. Inga enstaka äldre bokar än
beståndet i övrigt syns för ögat. I norra delen
av reservatet finns en tydlig ca 100-årig för-
yngring inne i beståndet. En intressant jätteek,
död sedan 50-100 år finns i närheten, förmod-
ligen har den grott på 1500-talet eller tidigare
av dess storlek att döma. På ytan borrades
endast 3 bokar, två av dem var uppkomna
1760-70 och en något senare med en märg
beräknad till år 1799. Tydliga positiva till-
växtreaktioner 1803-4,1819/1823 och möjligen
omkring 1944-45.

Yta 4. “Håleken”: Quercus robur i närheten av
yta 3, diameter ca 110 cm.
Borrades på flera ställen, dels för att utröna
dess egen ålder (hålrötad) och för att försöka
datera skadan åsamkad av inhugg av yxa för
inte så väldigt länge sedan. Inhugget verkar
vara gjort senast 1944, troligen något år innan
dess (ca 1940), förmodligen som en stämpling
eller provhuggning av dess kvalitet. Den äldsta
årsringen som erhölls var från 1767, ca 25-30
cm beräknades vara kvar till märg. Med en
tillväxt hastighet på 1,7 mm/år (den snabbaste
delen av kärnan) blir åldern omkring 380 år.
350 år torde vara en relativt säker minimiålder,
men den kan mycket väl vara 450-500 år
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gammal. Det är mycket troligt att den döda
jätteeken är i ungefär samma ålder. Inga tyd-
liga tillväxtreaktioner synes i årsringarna mer
än ett ganska jämnt avtagande i diameter-
tillväxt. Dock verkar den bli utsatt för kon-
kurrens ganska kraftigt från 1845 och framåt
då den relativt goda tillväxten ganska snabbt
avstannar. Man kan gissa att det vid denna tid
blir tätare runt eken, förmodligen är det bok-
generationen från 1760-70-talet som nu börjar
komma upp i kronan och konkurrera om både
ljus och vatten.

Hela reservatet och dess nuvarande träd-
bestånd har utsatts för flera avverkningar in i
modern tid och död ved saknas i stort. Mycket
troligen gallringar under 1940-talet (stämpling
i eken, tillväxtreaktioner), inte nödvändigtvis
hårda men “städande”. Den yngre trädgenera-
tionen har gissningsvis uppkommit efter ett
lättning i betestryck omkr. 1850 med en före-
gående avverkning omkring 1820, gissningsvis
av grova, överstående bokar.

17. Skubbhult

Beskrivning: Bokskogsområde i Femsjö-
bygden på sjön Mellan-Färgens östra strand
(totalt 22 ha). Kärnan utgörs av en ca 4-5 ha
stor urskogsartad del i småkuperad terräng
med gamla träd och mycket död ved. Det finns
åtminstone 14 rödlistade arter (huvudsakligen
lavar) med aktuella fynd. Området är såväl
naturreservat som ett Natura 2000-område.

Material: Lokal undersökt 2000. 16 träd, 23
prover: Fagus 16, 2 provytor.

Yta 1. 8 träd, 11 prover: Fagus 8
Samtidig uppkomst på 1820-40 talet. Väldigt
liten åldersspridning. Ganska snabb uppkomst.
En bok strax utanför ytan var uppkommen
något tidigare, omkring år 1800 (ca 30 år innan
övriga, i fält antecknades: “Bok m. kvastig
topp, m. fågelbo, krokig, diameter 55cm”).
Spår finns av huggning. Accelererande tillväxt
hos flera under 1850-60 tal, troligen pga

Den i texten omtalade flerhundraåriga håleken i naturreservatet Ödegärdet hade fallit till mar-
ken vid besök sommaren 2002. Foto: Örjan Fritz.
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avverkning. Flera visar också ökad tillväxt
under 1940-talet.

Yta 2. 8 träd, 12 prover: Fagus 8
Ser ut att ha exakt samma uppkomsthistorik
som yta 1: 1820-40 tal. Relativt snabb upp-
komst skvallrar om öppna förhållanden vid
den tiden.

En bok ca 25 m. väst om provytecentrum med
misstänkt äldre utseende borrades (fältnoter-
ing: “Bok m. knölar, ser äldre ut, mkt Pyren-
ula”), vilken var uppkommen ungefär ett sekel
innan övriga beståndet (!). Märgen missades
men ungdomstillväxten var relativt god- tyder
på öppna förhållanden på denna plats i mitten
på 1700-talet. Tydlig friställningsreaktion på
1780-talet. Mycket troligt att denna avverkning
(förmodad avverkning, pottaska?) förbättrade
föryngringsförhållandena för dagens dominer-
ande trädgeneration. Tidsgapet mellan 1785
och föryngringsperioden under 1820-tal skulle
möjligen vara orsakat av hårt svinbök som
omöjliggjorde föryngring denna period. Något
bör i vilket fall rimligen hållit tillbaka föryng-
ringen så mycket som 30-40 år.

Vad som än hänt, så gav den äldsta ensamma
boken en intressant och något oväntad inblick i
den föregående historiken i detta bestånd. Inga
andra träd av detta utseende kunde hittas.
Övriga tillväxtreaktioner (misstänkta avverk-
ningar): 1850-tal (flera), ca 1905 (2 st) 1943
och 1961 2-3 st. Sammantaget med yta 2 kan
man starkt misstänka avverkningar omkring
1850 och 1940-tal, svagare misstankar 1900-
10 samt omkr. 1960.

Halmstads kommun

18. Getabäcken

Beskrivning: Gammal högvuxen urskogsartad
bokskog i västsluttningar (ca 15 ha). Delvis
örtrikt fältskikt med förekomst av bl.a. tandrot.
Till de gamla bokarna knyts en mycket
intressant kryptogamflora. Även aktuella fynd
av flera rödlistade vedlevande skalbaggar. Det
finns åtminstone 24 rödlistade arter med
aktuella fynd. Området är såväl naturreservat
som ett Natura 2000-område.

Interiör av bokskogen i naturreservatet Skubbhult. Foto: Örjan Fritz.
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Material: Undersökt 2002. 7 provpunkter, 11
träd, 1 borrade, 10 sågade: Fagus 11. Samtliga
daterade.

1-6. 10 daterade bokar
Högvuxet bokbestånd på ganska god bonitet,
lågört vanligen. Ställvis rikligt med knä-
manshög föryngring. Gott om huggningsspår,
rikligt med död ved tillkommen de senaste 2-
10 åren genom fnösketickans försorg. Enligt
åldersanalys flera åldersgenerationer, svårligen
synligt i fält. De äldsta träden överraskande
gamla; 270-285 år (groning 1716- 1735), oftast
kraftigt undertryckta fram till mitten på 1800-

talet då de plötsligen ”släpps loss” i en serie av
störningar, förmodligen huggningar. Flera träd
visar förbryllande stamskador/övervallningar
omkring åren 1841-43  i ganska klen diameter
med samtidig eller efterföljande mer eller
mindre kraftig tillväxtökning. Omkring åren
1868-70 har flera mycket kraftiga tillväxtreak-
tioner utan stamskador. 1887/88 noterades
ytterligare en stamskada, åren 1890 och 93
visar flera träd kraftig friställningsreaktion.
Åren strax före år 1800 noterades i några bokar
likaledes kraftiga tillväxtökningar. Åtminstone
störningen ca 1843 verkar ha initierat föryng-
ring, liksom kring år 1790. Alltför få träd
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provtogs dock för att få ett heltäckande grepp
över föryngringspulser. Utökad provtagning
skulle kunna utröna vad som orsakat stam-
skadorna främst kring 1841-43, troligen är det
tal om samma år men alltför täta perioder med
årsringar omöjliggjorde exaktdatering. Två
eller tre rimliga alternativa förklaringar skulle
kunna finnas till skadornas uppkomst: Påfäll-
ning, barkflängning av djur eller lätt mark-
brand. Påfällning (avverkning) och brand kan
båda ha verkat utglesande på beståndet och
givit den positiva tillväxtreaktionen medan
knappast barkflängning av djur kan ge den
starka tillväxtreaktionen. En relativt färsk
stubbe vid yta 6 kan möjligen ha uppkommit

kring 1940, den närstående boken nr 6 visade
positiv reaktion kring år 1943.

7. En bok, borrad.
Den unga boken som borrades i södra delen
(yta 7) stämde likaledes överens i ålder
(groning ca 1894) med störningarna kring
1890. I denna del av reservatet verkar samtliga
äldre träd avverkats.
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19. Skrockeberg

Beskrivning: Kuperat område med gammal
grov tallskog i blandning med huvudsakligen
gammal bok (51 ha). Rikligt med grov död
ved. En bokbevuxen bergbrant utgör den
västra delen av objekten. Till de levande gamla
bokarna knyts en mycket intressant lavflora. På
bokved uppträder även rödlistade svampar. Det
finns åtminstone 21 rödlistade arter med
aktuella fynd. Området är såväl naturreservat
som ett Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2002. 4 provpunkter, 20
träd, 4 borrade, 16 sågade: Fagus 10, Pinus 10.
Daterade: 6 av varje.

Oerhört intressant tall-bokskog på och runt
Skrockeberget. Till stora delar verkar skogen
orörd sedan uppkomst i mitten på 1800-talet.

Riktigt gamla (+200) träd dock
sällsynta, ett fåtal bokar i W-
sluttningen kanske uppåt 250 år,
tyvärr rötade. Spår av flera
bränder på ett flertal punkter,
varav en brand helt säkert daterad
till 1857/56 i en levande tall på
toppen av berget, övriga brand-
prover som togs ur döda tall-
stubbar var ej daterbara i dagsläget
(snabbvuxna, få ringar), fler prov
skulle behövas för att överhuvud-
taget ha en möjlighet att datera
dem. I döda odaterade tallstubbar,
helt inne i tall/bokskog, noterades
två på varandra efterföljande
brandskador med endast nio á tio
års mellanrum.

En snabb och flyktig tolkning av
områdets historik talar starkt för
antropogen bränning (ljung-
förmodligen) i syfte att förbättra
betet. Just korta bränningsintervall
(ca 3-10 år) är ofta noterat i littera-
tur om ljunghedsbränning (t ex
Linnaeus 1749, Wibeck…). Bitvis
verkar skogen helt ohuggen sedan

den föryngrades med i huvudsak en blandning
av tall/bok. Förekomst av björk och asp är
signifikativt för att störning förekommit tidig-
are. Området torde vara relativt unikt och ger
en sällsynt möjlighet för vidare studier i hur
brand påverkar skogs- och träddynamik i
Fagus-dominerad skog.

Yta 1. 9 daterade träd: Fagus 4, Pinus 5
Vid foten av sluttningen under branten vid de
äldsta bokarna. Relativt öppet ovanför äldre
barrskogssuccession, tät skog nedåt. Nära
branten hittades, mycket överraskande, en
vinglig talltorraka med två otvetydiga brand-
ljud riktade uppåt i sluttningen, tyvärr helt
omöjlig att korsdatera med övriga träd i
nuläget. Troligen brandljud också i närstående
bok, tyvärr också den omöjlig att datera pga
röta. Barrskogen nedom branten verkar
föryngrats ganska momentant omkring år 1860
och stått relativt ogallrad sedan dess. Ett
brandljud som daterades till högsommar 1870
hittades i en levande tall nedom torrakan. Inga

Högvuxen och gammal bokskog i naturreser-
vatet Getabäcken. Foto: Örjan Fritz.
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Figur 47. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Getabäcken.

Figur 48. Lokalisering av provplatser i den norra delen av naturreservatet Skrockeberg.
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andra av de närstående tallarna hade antydan
till skada detta år varför det troligen rört sig
om en ytterst svag och lokal gräs/ljungbränn-
ing utan betydelse för föryngringen på punk-
ten. Den branddatering till 1857/56 som
gjordes i levande tall på toppen av berget
stämmer mycket väl överens med föryngrings-
tidpunkten för skogen nedom branten, det är
alltså troligt att de två bränderna i torrakan
inträffat 1857 resp 1847, säsongsdatering visar
på tidig vår resp försommar. Två bokar som
provtogs visade betydligt senare uppkomst-
datum, omkring 1910-20.

Yta 2-4.
Medelålders till äldre tall/boksuccession efter
brand, till stora delar synbarligen oavverkad
efter uppkomst. Flera brandstubbar av tall
(avverkade tallar med tydliga basala skador
efter brand, s k ”brandljud”) hittades, liksom
åtminstone en levande tall med brandskada,
daterad till 1857/56 . Östsluttningen fantastisk
med ett fåtal äldre tallar och torrakor av
mycket vidkroniga och tidigare öppenvuxna
tallar insprängda bland bokträden, tyvärr även
de omöjliga att datera med den lilla mängden
insamlat material.  En sågad nyligen död
bokstubbe visade en mycket misstänkt stam-
skada år 1835/36, kanske från en brand men

0

5

10

15

20

25

1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

Skrockeberg

Pinus

Pinus

Fagus

Fagus

Fagus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1600

1620

1640

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

Fagus
Pinus

Skrockeberg

Figur 49. Livslinjer för åldersbestämda träd (med markeringar för brand eller trolig brand) på
Skrockeberg.

Figur 50. Uppkomsttid för åldersbestämda träd på Skrockeberg.



55

Bilaga 1

det var omöjligt att bestämma orsak då inga
parallella prov togs.

20. Almeberget

Beskrivning: Bokklädda berg och svackor med
alsumpskog och mossar (69 ha). Bokskogen
har en i sen tid mera orörd kärna, med gamla
grova bokar såväl som klena och senvuxna.
Partier med gott om död ved. Ytterkanterna av
området är dels betydligt mera påverkade av
sentida gallringar, dels yngre. Till de levande
gamla bokarna knyts en mycket intressant
lavflora. På mark och på bokved uppträder
även rödlistade svampar. Det finns åtminstone
31 rödlistade arter (mest lavar) med aktuella
fynd. Området är ett Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2002. 4 provpunkter, 14
träd, 3 borrade, 11 sågade: Fagus 13, Juni-
perinus 1. Daterade: 11 Fagus.

Relativt påverkat genom huggningar in helt
sen tid, på medelgod mark (hallonuppslag efter
sen avverkning här och där). För ögat synligt
två generationer av bok, en ”ordinär” genom-

gallrad produktionsgeneration och en äldre
med sedan några år hög mortalitet genom
fnösketickans försorg. Åldersbestämningen
bekräftar delvis detta intryck. De äldsta träden
uppkomna under 1790-tal och in på 1800-tal.
Den yngre ”ordinära produktions-genera-
tionen”är ca 110 år gammal, uppkommen 100
år senare i slutet av 1800-talet.

Tallarna som är inblandade i sluttningarna nära
vändplatsen (många ganska nyligen utgallrade)
är troligen av samma sena datum, indikerande
tidigare öppnare förhållanden, kanske avverk-
ningar. Få gamla träd fanns insprängda här
som kunde visa på friställningsreaktioner. Med
undantag för tallarna och de förmörkande
granplanteringarna är boken i princip allena-
rådande. Endast enstaka ekar noterades.

Yta 1-2.
Äldre och yngre bokar nordost och ost om
vändplatsen. Närmast vändplatsen mest yngre
bok från 1890-tal med stor tallinblandning.
Hugget för ca 10-30 år sedan, ovanför första
”passet” flera bokar med klart äldre utseende,
de flesta tyvärr innanruttna men säkert om-
kring 180-200 år gamla, äldsta säkra daterad

Gamla tallstubbar med brandljud på Skrockeberg. Foton: Mats Niklasson.
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till 1820.

Yta 3.
Östra delen av det centrala partiet. Äldre bok
uppkommen på 1790-tal. Hög mortalitet,
många högstubbar nyligen bildade. Delvis tät
bokföryngring efter huggning för några år
sedan.

Yta 4.
Centrala bergknallen, delvis med torra häll-
partier. På de bonitetsmässigt sämsta delarna
finns en del tall och äldre enbuskar, döda och
levande. En enbuske (död) sågades och upp-
skattades ha uppkommit ca år 1840 (+-25 år, ej

i diagram) vilket i tid är något efter de prov-
tagna bokarna (längre västerut) uppkommit, i
slutet av 1700-talet. Eftersom ingen föryngring
av enbuske kunde ses, kan man sluta sig till att
enarna, och för den delen även tallarna, upp-
kommit under mycket mer öppna förhållanden
än idag. Kanske har hela skogen haft mer av
både tall och en men endast uppe på hällartade
branter/toppar har de kunnat klamra sig kvar i
en tätnande skog.

21. Rågetaåsen

Beskrivning: Östvänd sluttning ner mot
Sännanån (13 ha). Bokskog dominerar i
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Figur 51. Livslinjer för åldersbestämda bokar på Almeberget.

Figur 52. Uppkomsttid för åldersbestämda bokar på Almeberget.
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Figur 53. Lokalisering av provplatser i Natura 2000-området Almeberget.

Figur 54. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Rågetaåsen.
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objektet men i centrum finns ett parti med
urskogsartad blandskog av bok, gran och björk
med inslag av grov klibbal. I detta parti är
rikedomen på död ved påfallande. I området
finns även bl.a. en översilad gransumpskog
och tallmosse. På gamla bokar noteras bl.a.
flera rödlistade lavar. Även rödlistade arter av
mossor, svamp och skalbagge har gjorts. Det
finns åtminstone 11 rödlistade arter med
aktuella fynd. Området är såväl naturreservat
som ett Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2001. 7 provpunkter.
Totalt 16 prover; Fagus 8, Picea 6, Pinus 1,
Betula 1. Samtliga daterade.

Bok/granområde i sluttning, relativt bördig
med små våtmarker. Överraskande unga träd,
även de med någorlunda äldre utseende. Inga
träd daterades uppkomst före 1870, dvs om-
kring 130 år maxålder (missat äldre träd???).
Den centrala delen/sluttningen som domineras
av bok med björk och gran insprängda upp-
mättes unga åldrar och momentan föryngring
omkring åren 1910-20, troligen från ett ganska
öppet tillstånd, en hel del ännu idag levande
björk skvallrar om detta. De äldsta träden, bok,
daterades i närheten av de nya hyggena och i
norra delen ovanför sluttningen. I norra delen,
nära en äldre skogsväg, daterades den äldsta
boken till 1871 och grov tall och gran till
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Rikligt med grova granlågor, som här  i naturreservatet Rågetaåsen, är ovanligt i Hallands län.
Foto: Örjan Fritz.

I naturreservatet Rågetaåsen konkurrerar
gran, bok och klibbal med varandra om ut-
rymme. Foto: Örjan Fritz.

snabb uppkomst omkring förra sekelskiftet
1893-1902. Kvarstår misstanke (indiceras
genom att t ex liten ädellav är funnen m fl
gammelträdsarter) om att äldre träd, troligen
bokar, förbigåtts trots en ordentlig genomgång
i delvis svårgenomtränglig terräng.

22. Biskopstorp, Kalvaberg

Beskrivning: Östvänd i huvudsak ekbevuxen
brant sluttning, ställvis i form av rasbranter.
Inblandning av bok, lind, tall och gran i
trädskiktet. Eken är krattartad och lågvuxen.
Många ekar är ihåliga. På och i dessa ekar har
noterats ett flertal rödlistade lavar, svampar
och vedlevande skalbaggar. Det finns åtmin-
stone 23 rödlistade arter med aktuella fynd.
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Figur 57. Lokalisering av provplatser på Kalvaberg i Natura 2000-området Biskopstorp.

Figur 58. Lokalisering av provplatser på Grytåsen i Natura 2000-området Biskopstorp.



61

Bilaga 1

Området ingår i det tilltänkta reservatet
Biskopstorp, som dessutom är ett Natura 2000-
område.

Material: Undersökt 2002. 5 provpunkter, 14
träd, 9 borrade, 5 sågade. Quercus 12. Tilia 2,
Pinus 1, samtliga daterade.

Relativt intakt brant sluttning dominerad av
krattekskog på svag mark, mestadels blåbär
med gräs i de övre delarna. Hög ålder, de
dominerande träden är i åldrarna 220-270 år
med tyngdpunkten närmare 270 år. År 1843
gick en brand över hela sluttningen, den

daterades som brandljud i sågprov ur 4 av de
provtagna ekarna och som en abnorm ring i ett
av borrproven. Yngre träd provtogs ej, det är
svårt att säga i vilken utsträckning föryngring
initierades. Säkert har det varit fråga om en
lågintensiv brand, få ekar har annat än helt
basala oftast helt övervuxna skador. Möjligen
är en skada i ek nr 2:2 med övervallning 1781
också en brandskada men säkerligen då en helt
lokalt uppträdande sådan. Två ekar visar
emellertid på kraftiga friställningsreaktioner
vid den tiden, 1787 resp 1790. I övrigt noter-
ades få huggningsindikerande tillväxtreak-
tioner. Två lindar som till synes skjutit upp
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Figur 59. Livslinjer för åldersbestämda träd (med markering för brand eller trolig brand) på
Kalvaberg.

Figur 60. Uppkomsttid för åldersbestämda bokar på Kalvaberg.
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som stammar från en fallen död lindjätte
daterades till mitten och slutet på 1800-talet.
Denna enda (?) lind står signifikativt i kanten
av ett mindre blockområde som torde ha
utgjort hinder för både brand, fä och folk i det

Brant ekbevuxen östvänd sluttning på Kalvaberg. Foto: Mats Niklasson.

förflutna. En tall daterades till 1923, möjligen
en indikator på avverkning, liksom en del
björk (odaterade) här och var i reservatet.
Reservatet och dess brandskadade ekar är
därmed ännu ett (Se nr 1. Skrockeberg och nr 4
Hallaskår) otvetydigt bevis på att eld före-
kommit i lövdominerade skogar i den nemo-
rala zonen och inte bara på ljunghedar. Det är
svårt att tänka sig andra orsaker än mänskliga
till branden även om åskan inte skall uteslutas
helt som brandorsak. Här finns utomordentliga
förutsättningar för fortsatta studier i frågan.

23. Biskopstorp, Grytåsen

Beskrivning: Syd- och sydvästvända slutt-
ningar av blandskog av gammal tall och ek (ca
10 ha). Inblandning av bok. De grövsta ekarna
växer högst upp i sluttningen (och hittades
tyvärr ej, se nedan). På ekarna i objektet har
noterats rödlistade arter av lavar och någon
svamp. Säkert finns mer att hitta (t.ex. av

Spår efter brandskador (1843 + ev. 1774) på
gammal ek på Kalvaberg. Foto: Mats Niklas-
son.
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vedlevande skalbaggar). Det finns åtminstone
sju rödlistade arter med aktuella fynd. Området
ingår i det tilltänkta reservatet Biskopstorp,
som dessutom är ett Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2002. 4 provpunkter, 12
träd, 1 borrat, 11 sågade. Quercus 9, Pinus 3,
Picea 1. En stubbe av Pinus för få ringar,
snabbvuxen gammal odaterad samt en
ekstubbe odaterad.

Överraskande gammalt ekdominerat bestånd
med tall insprängt. Tre ekar uppkomna 1723-

1731, två av dem hade skadats (av en brand?)
1840/39, den tredje borrades och visade inget
ljud. Mycket talar för att störningen (”brand-
en”) givit upphov till successionen av flertalet
träd i dagens bestånd, nu omkring 150-160 år.
Senare, under tidigt 1900-tal, har beståndet
vuxit igen med mest ek men också gran
(granen ej i diagram, daterades till 1936). En
ihålig grov ”urgammal” ek kunde ej dateras.
En provtagen gren från eken hade dock minst
250 årsringar!
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Figur 61. Livslinjer för åldersbestämda träd (med markering för brand eller trolig brand) på
Grytåsen.

Figur 62. Uppkomsttid för åldersbestämda träd på Grytåsen.
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24. Biskopstorp, Knaggaredsbergen

Beskrivning: Krattartad ekskog på bergshöjd
och i sluttningar. Ställvis riklig bokinbland-
ning, dock sällan av gamla träd. På de gamla
ekarna i objektet har noterats rödlistade arter
av lavar, vedlevande skalbaggar och någon
svamp. Det finns åtminstone 23 rödlistade
arter med aktuella fynd. Området ingår i det
tilltänkta reservatet Biskopstorp, som dess-
utom är ett Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2002. 7 provpunkter, 11
träd, 7 borrade, 4 sågade. Quercus 10. Pinus 1,
samtliga daterade.

I huvudsak relativt klenvuxen kratteksdomi-
nerad sluttning, småkulligt. I SV ett flertal fullt
fertila lunglavar på ek. Nära nordspetsen på
berget ett betydligt yngre uppslag av björk, ung
bok och ung tall. I söder mellan två bergknallar
noterades misstänkt äldre odling på helt plant
markparti med yngre (jmf med ekbeståndet)
rakstammig bok, ej daterade. Påminner om
Kalvaberg men något yngre uppkomstdatum,
mestadels 1775-1801, den äldsta daterades till
år 1744, dvs nära 260 års ålder. Nära bäcken
observerades en ihålig, mulmrik och bruten ek
som mycket väl kan vara betydligt äldre än
övriga beståndet. Huggningsspår i form av
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Figur 63. Livslinjer för åldersbestämda träd (ek + en tall överst i figuren) på Knaggaredsbergen.

Figur 64. Uppkomsttid för åldersbestämda träd på Knaggaredsbergen.
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grova ekstubbar noterades i branten nära norra
spetsen, ca 50-100 år sedan. Nu riklig föryng-
ring av bok och ek. Förmodligen beteshistorik
med långsam igenväxning, större enbuskar
finns kvarstående här och var längs höjd-
ryggen. Inga brandspår. Här och var, speciellt i
S, enstaka stubbar av ek, ca 50-70 år gamla,
men inga tydliga tillväxtreaktioner noterades,
låg bonitet kan bidraga till detta.

25. Svarta Klippan

Beskrivning: Gammal bokskog i västvända
bergbranter i olika plan. Inblandning av ek,
lönn, asp, björk, gran och tall (16 ha). På
bergshöjden växer en mera likåldrig homogen
och utgallrad bokskog. På de gamla bokarna i
objektet har noterats mängder av rödlistade
lavar, men även några mycket intressanta
mossor och vedlevande svampar. Skalbaggs-
faunan undersöks för närvarande. Det finns
åtminstone 26 rödlistade arter med aktuella
fynd. Svarta Klippan är såväl naturreservat
som ett Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2001. 6 provpunkter.
Totalt 12 prover, saknas 1, 11 daterade; Fagus
9, Picea 1, Pinus 1.

Brant berg med frapperande gamla bokar i
branten, i övrigt mer normalt skött skog av
betydligt yngre datum. En bok daterades säkert
till uppkomst år 1707, flera hade äldsta
årsringar till mitt på 1700-tal men röthålade
centrumpartier, gissningsvis är även dessa från
tidigt 1700-tal. En bok med fertil lunglav var
170 år gammal. Två bokar visar kraftiga
tillväxtökningar 1899 och 1900, förmodligen
huggs skogen kraftig ut vid den tidpunkten och
den yngre blandade Fagus/Pinus/Picea-
successionen på platån och ovan branten
verkar härstamma från det datumet eller
årtiondena därefter.

26. Råmebo

Beskrivning: Gammal bokskog på relativt plan
mark (10 ha). Halva objektet har gallrats ut i

Gammal ekskog dominerar Knaggaredsbergen inom Biskopstorp-området. På ekstammarna ses
bl.a. guldlockmossa Homalothecium sericeum och fjällig filtlav Peltigera praetextata.
Foton: Mats Niklasson.
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Figur 65. Lokalisering av provplatser på Knaggaredsberg i Natura 2000-området Biskopstorp.

Figur 66. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Svarta Klippan.



67

Bilaga 1

Grov bokskog i nordväst-
vända bergbranter i flera
plan i naturreservatet Svarta
Klippan. Den äldsta genera-
tionen bok i branterna är
mellan 250 och 300 år gam-
mal. Foto: Örjan Fritz.
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Figur 67. Livslinjer för åldersbestämda träd (bok + en gran och en tall överst i figuren) på
Svarta Klippan.

Figur 68. Uppkomsttid för åldersbestämda träd på Svarta Klippan.
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sen tid medan den andra halvan lämnats helt
orörd. På de gamla bokarna i objektet har
noterats mängder av rödlistade lavar, men även
några mycket intressanta mossor. Skalbaggs-
faunan undersöks för närvarande. Det finns
åtminstone 20 rödlistade arter med aktuella
fynd. Råmebo är såväl naturreservat som ett
Natura 2000-område.

Material: Lokal undersökt 2000. 10 träd, 12
kärnor: Fagus 10, en provyta med fyra träd,
övriga sex träd utanför ytan (nr 8-10 dock
inom en begränsad yta nära parkeringen.

Överraskande gammalt bokbestånd uppkomm-
et på 1720-50-talet, men tyvärr endast en rest
sparad i någorlunda intakt skick, mestadels är
reservatet dominerad av tät 10-15-årig bok-
föryngring efter en kraftig avverkning för 15-
20 år sedan då stora naturvärden måste ha
spolierats. Äldsta individ uppkommen under
1710-talet. Två yngre bokar närmare parker-
ingen i det glesa nyligen huggna (under för-
yngring) området var uppkomna 1860-tal men
äldre 250-60- åriga individer fanns även inom
detta område (bl.a. en lunglavsbevuxen).
Reaktioner: 1780-90 ca, 1844-46 (huggning
som gav de yngre bokarna??), 1917-20, början
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Figur 71. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Råmebo.

Figur 72. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Hyltan.
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på 1960-talet och 1981-84 (kraftig, förmod-
ligen friställning till dagens glesa bestånd).
Känns väldigt tragiskt att inte mer sparades
med vetskap om de höga värdena och höga
åldern. Liten ädellav observerades förutom de
”vanliga” (lunglav, bokvårtlav, bokkantlav).

27. Hyltan

Beskrivning: Sprickdal med genomrinnande
större bäck (15 ha). I branta sluttningar växer
äldre bok. Sumpdråg med klibbal på sockel-
bildningar påträffas också, liksom grova träd
av asp, tall , lönn m.fl. trädslag särskilt utefter
bäcken. Ställvis riklig förekomst av död ved.

På de gamla bokarna i objektet har noterats
några rödlistade lavar, men även några in-
tressanta mossor. Det finns åtminstone 11
rödlistade arter med aktuella fynd. Hyltan är en
strukturellt sett mycket intressant lokal, men
hör dock inte till länets topplokaler för röd-
listade arter knutna till bok. Hyltan är såväl
naturreservat som ett Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2002. 9 provpunkter, 14
träd, 3 borrade, 11 sågade. Fagus 8. Pinus 3.
Alnus 3. Två ej daterade, två uppskattade
åldrar, totalt 12 daterade träd.

Bokskog i stark sluttning och alsumpskog på
medelgod- god bonitet. Genomskuret av väg
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Figur 73. Livslinjer för åldersbestämda träd i Hyltan.

Figur 74. Uppkomsttid för åldersbestämda träd i Hyltan.
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och delvis omgärdat av granskog. X delen
omkring alsumpskogen (1-5). Äldsta daterade
boken var nästan 200 år, nyligen bruten med
levande gren (yta 1 längst österut). Övriga
bokar visade samtidig och snabb uppkomst
mellan 1835 och 1848, tallarna hade i det
närmaste identisk föryngringshistorik med
mycket snabb ungdomstillväxt, säkerligen
rådde ljusöppna förhållanden här i mitten på
1800-talet. Två bokar i östra delen skadades
och började övervalla omkring år 1869 och
visade frisläppning 1-2 år innan de skadats,
ytterligare två bokar på samma sida vägen
hade starka frisläppningsreaktioner åren 1870/
72, liksom en tall på norra sidan av vägen som
ökade kraftigt i tillväxt år 1872. Återigen får
man misstankar (se Hallaskår) om svag
avbränning av torr förna som givit skador i
stammar alternativt påfällningar eller annan
mekanisk skadefaktor. Förmodligen kraftigt
utglesat åren kring 1865-68. En bok visade
frisläppning år 1885. Två av de till utseendet
äldsta alarna borrades nere i sumpsvackan, den
ena daterades till 1858, den andra till 1886,
vilket för al är relativt hög ålder.

28. Hallaskår och Kvarnaberget

Beskrivning: Äldre ekkrattskogar (totalt ca 13
ha). Ställvis gott om främst stående död ved.
Inslag av gamla tallar här och var. På de sen-
vuxna ekarna i objektet har noterats några
rödlistade kryptogamer. Det finns åtminstone
fem rödlistade arter med aktuella fynd. Ek-
skogarna verkar ganska nyligen ha kommit in i
det åldersstadium då de blir intressanta för
mera krävande arter. I dagsläget hör varken
Hallaskår eller Kvarnaberget till länets topp-
lokaler för rödlistade arter knutna till ek.
Objekten är såväl naturreservat som Natura
2000-områden.

Material: Undersökt 2002. 8 provpunkter
(3+5), 15 träd (5+10), 1 borrad (Hallaskår), 14
sågade. Quercus 14. Pinus 1. 13 korsdaterade,
en tveksam datering, en uppskattad ålder.

Dessa båda bestånd som tidigare varit en del
av en större ekkrattskog är till synes väldigt
likåldriga med ytterst få avvikande träd ålders-
mässigt. 13 av 15 provtagna träd hade grott
inom en period av 13 år, 1837- 1850. Kvarna-
bergets ekar är aningen äldre, uppkomna kring
1840 medan Hallaskårs ekar är uppkomna i
slutet av 1840-talet. En betydligt äldre ek på
kanten mot ravinen i Hallaskår, troligen en rest
av tidigare bestånd, daterades till uppkomst
1753 och hade samtidigt den långsammaste
uppmätta ungdomstillväxten av alla 14 ekarna
(11 mm/10 y). Denna ek hade en signifikativ
stamskada med samtidig friställning/tillväxt-
ökning år 1847/46 vilket sammanföll i princip
exakt med uppkomsten av Hallaskårs övriga
ekar.  Morfologiskt påminner skadan om
brandskada och den momentana föryngringen
(stubbskott av tidigare föryngring?) stödjer
brand som förklaring. Fler prov skulle behövas
för att utröna detta.

Ungdomsfasen hos samtliga ekar utom möj-
ligen den äldsta visar på öppna förhållanden.
Troligen har bestånden inte varit utsatt för
nämvärda avverkningar i sen tid, annat än t ex
uttag av död ved. Tre ekar i Kvarnaberget visar
tillväxtökning i ung ålder, 1860-62. Gissnings-
vis har både avverkningar (genomgripande)
och brand/bränning bidragit till det enhetliga

Bäckdalgång med omgivande bokskog i natur-
reservatet Hyltan. Foto: Örjan Fritz.
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Figur 75. Lokalisering av provplatser i naturreservaten Kvarnaberget (överst) och Hallaskår.

Figur 76. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Tönnersa.

4

3

1

2

5



73

Bilaga 1

utseendet på ekarna. En av de insprängda
tallarna i Kvarnaberget daterades till 1850 och
torde stödja att området var öppet 1840-50.
Dock saknas stubbrester av äldre träd som
skulle stödja avverkning som förklaring. Det är
oklart om de skulle hålla sig intakta under 160
år, speciellt om de vore av klenare dimen-
sioner. Ett plötsligt upphörande bete skulle i så
fall ge detta föryngringsmönster, förutsatt att
man haft kvar några ekar för besåning, den
momentana föryngringen talar för att frökällor
funnits i närheten.

29. Tönnersa

Beskrivning: Kustnära lövsumpskogar bakom
dyner.  Rikligt med klibbal, björk, asp, viden
etc. Ställvis gott om främst klen död ved.
Förekomst av bl.a. den rödlistade örlaven, men
även bl.a. vedlevande skalbaggar. Det finns
åtminstone fem rödlistade arter med aktuella
fynd. Objektet är såväl naturreservat som ett
Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2002. 5 provpunkter, 15
träd, 24 borrprover: Alnus 10, Populus 3,
Betula 1.
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Figur 77. Livslinjer för åldersbestämda ekar och en tall (med markering för brand eller trolig
brand) i Kvarnaberget och i Hallaskår.

Figur 78. Uppkomsttid för åldersbestämda ekar (och en tall) i Kvarnaberget och i Hallaskår.
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Yta 1-4. 12 träd: Alnus 8, Populus 3, Betula 1
Relativt ung trädsuccession på tidigare öppen
dynmark med våtmarker/alkärr. Delvis i
avsaknad av huggningsspår. Asparna verkar
relativt likåldriga (kloner?), uppkomstår kring
1920, inte särskilt snabb tillväxt i början. En
borrad björk visade något tidigare uppkomst;
åren omkring förra sekelskiftet. Alarna visade
mer skiftande uppkomstår, både tidigare och

senare än både björk och asp. Den äldsta alen
grodde omkring 1874, dvs en ålder på omkring
125 år vilket måste anses vara en ganska hög
ålder för detta trädslag som oftast är snabb-
växande och lätt angrips av röta. Diametrarna
genomgående låga trots relativt höga åldrar, en
kombination av få/inga utglesande huggningar
och låg bonitet.

Yta 5. 3 träd: Alnus 2, Betula 1
Till synes likåldrigt al-björkkärr på betydligt
bättre bonitet än yta 1, nära motorvägen, norra
delen mot ån. Två alar och en björk (glas-
troligen) borrade, alla relativt snabbvuxna och
grodda åren kring år 1900.

Laholms kommun

30. Blåalt

Beskrivning: Del av ett större område med
äldre till gammal hedädellövskog i kuperad
terräng (93 ha). Bok dominerar överlag, men
krattartad ek är också skogbildande. Sump-
skogar och öppna kärr förekommer också
liksom ett sammanhängande myrområde i
öster. Ställvis riklig förekomst av grov död
ved. Rödlistade arter av främst lavar, men även
mossor, fåglar svampar och vedlevande
skalbaggar. Det finns åtminstone 27 rödlistade
arter med aktuella fynd. Objektet är såväl
naturreservat som ett Natura 2000-område.

Uttag av vedprov i senvuxen mossig ek i natur-
reservatet Kvarnaberget. Foto: Mayra Caldiz.
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Figur 79. Livslinjer för åldersbestämda träd (björk, asp och klibbal) i Tönnersa.
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Figur 80. Uppkomsttid för åldersbestämda träd i naturreservatet Tönnersa.

Material: Lokal undersökt 2000. 16 träd, 25
borrprover: Fagus 11, Quercus 2, Populus 2,
Pinus 1. 3 provytor.

Yta 1. 5 träd, 6 prover: Fagus 4, Quercus 1
Relativt ojämn uppkomst av äldre bestånd,
ingen tydlig kohort. Äldsta märg från 1782
men en ännu äldre ek hade en beräknad märg
till 1760. Uppkomstår i övrigt 1820-30 tal. En
väldigt tydlig friställning som syns som en
väldigt kraftig tillväxt daterades till 1842 eller
tidigare (reaktioner 1842,43,44,46,48) hos då
halvmeterhöga bokplantor, ev betade eller
åtminstone hårt undertryckta. Oklart om släppt
betestryck eller avverkning varit orsaken. Visst
stöd för avverkning 1920-40, tillväxtreaktioner
i tre träd, dock ej starka. Beståndet ser dock
skött ut i relativ modern tid, vilket också
bekräftades av en motorsågad stubbe vid yta 2.
Beståndsföryngring enstaka 1-2 m höjd och
grupper av 5-8 meters klen bok finnes och kan
vara resultat av utglesande 1900-tals hugg-
ningar.

Yta 2. 5 träd, 10 kärnor: Fagus 4, Quercus 1
Som yta 1 men en reaktion redan 1833!

Yta 3. 4 träd, 7 prover: Fagus 3, Pinus 1
Fält: Hög bonitet jämfört med yta 1 och 2.
Mycket död ved har skapats de senaste 10 åren
av fnösketickan. Fagus uppkomst 1820-30 tal.
Tall i närheten från 1840-tal. Flera reaktioner
hos dessa träd är starka indikationer på hugg-

ning, speciellt 1891-94 som stämmer exakt
med åldern hos de 2 asparna (c. 1890 upp-
komstår) väster om ytan. I den enda kärnan
som gick långt bak i tiden fanns tydliga fri-
ställningar omkr. åren 1837 och 1855. Träd nr
3 hade en skada vid klen diameter från ca år
1863. En bok och tallen hade viss positiv
reaktion åren 1936 och 1941-42, misstänkt en
gallring.

Yta med två aspar mellan yta 2 och 3
Den södra aspen är uppkommen ca år 1890
och den norra aspen uppkommen samtidigt
(men sämre kärna), uppenbarligen som ett svar
på samma händelse som den som givit kraftig
friställningsreaktion i yta 3. Tecken på ytter-
ligare friställning omkr. år 1913 i båda.

De flesta borrade träd uppkomna i början på
1800-talt med ett litet antal uppkomna under
andra halvan av 1700-talet. Åldrarna är alltså
från ca 240 år ned till ca 160, huvuddelen
kring 180 år i ålder. Troligen avverkningar i
början av 1800-talet, nästan alla borrade träd
hade kraftiga tillväxtreaktoner mellan åren
1833-1865, efter att ha mer eller mindre
“stampat” innan dess. Kanske har också ett
upphört bete kan ha bidragit. En annan
förmodad avverkning gjordes vid yta 3 omkr.
år 1890, då två aspar uppkom då som samman-
föll med mycket tydliga tillväxtryck dessa år
hos de provtagna träden. En hel del odefinier-
bara stubbar finns, trol. motorsågade, förmod-
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Figur 81. Livslinjer för åldersbestämda träd i Blåalt.

Figur 82. Uppkomsttid för åldersbestämda träd i Blåalt.

ligen från en gallring ca 15-35 år sedan, både
av ek och bok, bokstubbarna har ofta karak-
tären ”borttagning av dubbelstammar”. Inga
spår av äldre ”vrak-bokar/-ekar”, möjligen
med undantag för en jättebokstubbe (svart,
porös) i 40-årig ungskog under yta 1, nära
parkeringen. Hela beståndet ser för ögat
likåldrigt ut. Sista 10 åren (ungefär) har död
ved börjat skapats. I övrigt saknas död ved av
äldre typ. Enstaka björkar, tallar och aspar
finns. Gissningsvis är “vrak” och äldre träd
uthuggna för ganska länge sedan.

31. Dömestorp

Beskrivning: Bok- och sumpskogar på rikare
mark på Hallandsås nordsluttning. Totalt ca
300 ha stort. Mycket höga naturvärden. Många
rödlistade arter av främst svampar, landsnäck-
or, lavar och kärlväxter. Totalt är 59 rödlistade
arter funna i Dömestorp under senare år.
Reservatsbildning pågår. Delar av Dömestorp
är Natura 2000-område.

Material: Undersökt 2001. 10 provpunkter.
Totalt 19 prover; Fagus 17, Quercus 1,
Fraxinus 1.
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Den till övervägande delen bokdominerade
ädellövskogen i Dömestorpsområdet uppvisar
en ganska stor åldersvariation vilket syns
tydligt i figuren ovan. Variationen i ålder syns
inte som flerskiktade olikåldriga bestånd utan
är mer en effekt av den ovanligt stora arealen
med sammanhängande bokskog med många
bestånd utsatta för skötsel i det förflutna. Utan
att ha gjort arkivundersökningar får man en
stark misstanke att bestånden har föryngrats i
omgångar under en ganska ordnad skötsel-
regim. Man kan starkt misstänka att också
ollonsvin medverkat till föryngringen.

De höga- mycket höga boniteterna gör att
träden snabbt uppnår ansenliga dimensioner
och kan verka äldre än de är. Det äldsta träd
som noterades skattades till en ålder om 207
år, groning från 1795. Just norr om parker-
ingen återfanns en del värdefulla lavbokar,
ålder 144 resp 161 år. Man kan förvänta sig
stor mortalitet de närmsta decennierna hos de
grövsta och äldsta träden vilka främst finns i
väster, delvis ingående i ett produktionsförsök,

här uppmättes för övrigt en bok med höjden
39,5 meter (Suunto höjdmätare). I övrigt
återfinns de allra äldsta (före 1820) endast som
grupper i den i övrigt ganska enformiga,
jämngallrade skogen. En ask borrades i norra
delen och visade mycket snabb tillväxt, upp-
komst i början på 1950-talet. Planterade yngre
gran, lärk och ekbestånd har ej åldersbestämts.

Historik, störningar: Både de äldre och de
yngre träden har ganska snabba ungdomsut-
veckling vilket får tillskrivas den goda boni-
teten och trol ganska öppna förhållanden i
ungdomen. De äldsta trädens årsringar indi-
kerar en viss trängsel 1870-1930 med varia-
tioner. I början på 1930-talet verkar en gallring
ha inträffat på flera platser, flera träd frisläpps
då och man kan misstänka att denna gallring
förstört ”naturskogskaraktär” på flera platser.

Gallringar har skett fram till helt nyligen, men
årsringsmaterialet är för litet och svårtolkat för
reaktioner pga snabb årsringstillväxt hela
1900-talet. Något träd har reagerat positivt på

Merparten av bokskogen i naturreservatet Blåalt föryngrades för 150-200 år sedan. Enstaka
träd är något decennium äldre. Foto: Örjan Fritz.
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Figur 83. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Blåalt.

Figur 84. Lokalisering av provplatser i Natura 2000-området Dömestorp.
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1950-talet, något på 1970-talet. Information
om den senare huggningshistoriken torde dock
gå att finna på annat håll, eller med en riktad
årsringsprovtagning av större omfattning. Det
kan dock noteras att naturlig mortalitet i form
av fnösketickeangrepp, vind och de båda i
kombination redan börjar ge en viss karaktär
på några håll. Dessa störningar kommer de
närmaste decennierna långsamt omdana den
rena produktionskaraktären på bestånden till
ett mer ”oskött” utseende med vindfällda,
brutna och stående döda och döende träd.
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32. Vallåsen

Beskrivning: Gammal bokskog (4,4 ha) på
smärre höjd i anslutning till myr. Bokskogen
ligger dock idag i en bygd med förhärskande
granåkrar, med omfattande kalhyggen. Rikligt
med död ved inom objektet. Rödlistade arter
förekommer av främst lavar och vedlevande
skalbaggar. Det finns åtminstone 19 rödlistade
arter med aktuella fynd. Objektet är såväl
naturreservat som ett Natura 2000-område.

Material: Lokal undersökt 2000. 9 träd, 12
prover: Fagus 9. 2 provytor, saknas prov 2:5.

Figur 85. Livslinjer för åldersbestämda träd (bok + en ask och en ek) i Dömestorp.

Figur 86. Uppkomsttid för åldersbestämda träd i Dömestorp.
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Del av Dömestorp med 100-150-årig ängsbokskog på rik mark. Foto: Örjan Fritz.

Del av Dömestorp med ca 200-årig hedbokskog i branta sluttningar. Foto: Örjan Fritz.
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Figur 88. Uppkomsttid för åldersbestämda bokar i Vallåsen.

Figur 87. Livslinjer för åldersbestämda bokar i Vallåsen.
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Yta 1. 4 träd, 5 prover: Fagus 4
Högproduktivt och till synes tidigare “väl-
skött” bokbestånd av mycket grov dimension
och enhetligt utseende men ej överdrivet
gamla, uppkomna 1790-1810-tal. Ganska
snabb ungdomstillväxt utan egentlig stamp-
ningsperiod. Positiva tillväxtreaktioner 1820-
tal, 1920-30 tal, och ev 1978/80/85.

Yta 2. 5 träd, 7 prover: Fagus 5. Saknas 2
kärnor
Grova träd liknande yta 1 men med kraftig
underväxt av klen bok 2-25 cm i diameter,
misstänkt uppkommen samtidigt efter t ex
huggning. Svårdaterade kärnor pga stamskador

omkr. 1953, kanske åsamkade av ännu en svag
avverkning som skadat klenare omkringstå-
ende föryngring, eller har träden betats av hare
t ex. Uppkomst för det klenare underbeståndet
under 1910-20-talen. För en bok ur det här-
skande skiktet saknas borrkärnan men det är
mycket sannolikt att den är i samma ålder som
de övriga bokarna, dvs omkring 200 år.

Troligen har fin föryngring funnits ställvis i
början på seklet och man gjorde en utglesning
för att gynna denna, snarare än att man först
glesat ut, i alla fall om man skall tolka tillväxt-
reaktioner i grova träd på 1920-30 tal och
groning något före detta för de klenare bokar-
na.
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Figur 89. Lokalisering av provplatser i naturreservatet Vallåsen.

Drygt 200-årig bokskog i kraftiga dimensioner inom reservatet Vallåsen. Foto: Örjan Fritz.
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Särö Västerskog special
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Översiktlig dendrokronologisk undersökning av trädåldrar i
Särö Västerskog

Mats Niklasson & Nils Fahlvik
Inst. för sydsvensk skogsvetenskap
SLU, Alnarp

Bakgrund

Särö Västerskog ingår som ett av objekten i en
översiktlig undersökning av trädåldrar i tio
halländska skogsreservat (Niklasson under
arbete). Då syftet med den undersökningen är
att få en storskalig bild av trädåldrar i skogs-
reservat med höga naturvärden över hela
landskapet Halland, är arbetsinsatsen i varje
enskilt objekt av relativt begränsad omfattning.
Resultaten i denna rapport måste därför ses
mot bakgrund av detta. För att erhålla en mer
heltäckande bild av trädens uppkomstår och
historik (t ex huggningar, storm, brand) i Särö
bedöms att en åtminstone fem gånger större
arbetsinsats behövs. En kombination med
ytterligare arkivstudier skulle givetvis också
vara av stort värde.

Metodik

Det primära syftet med undersökningen var att
undersöka trädens åldrar i de områden där
många rödlistade lavarter hittats (Fritz denna
rapport). Förutom detta syfte fanns det för Särö
en hel del unika frågor som gärna skulle
besvaras: Åldern hos de äldsta tallarna, ide-
granens ålder samt frågor om kontinuitet och
möjlighet att tolka tidigare markutnyttjande.
Ur dessa synvinklar skulle det, ur effektivitets-
synpunkt, ha varit optimalt att borra enstaka
träd spridda över hela området. Detta var inte
möjligt, främst på grund av kravet att varje
åldersbestämt träd skulle gå att återfinna för en
senare mer detaljerad artinventering. För att
kunna återfinna träd krävs koordinatsättning
med dyrbar GPS-utrustning med mycket hög
noggrannhet (ned till 1 m), denna utrustning
saknades. Vidare har tekniken ännu ej nått den
precision och snabbhet som krävs för använd-

ning i tät skog. Av denna anledning valde vi
istället att åldersbestämma träd i cirkelprov-
ytor, oftast 157 m2 (7 m radie) eller 314 m2 (10
m radie). Vi eftersträvade att få fem stora träd
inom provytan. Vi borrade också enstaka
intressanta och informationsbärande träd (i
synnerhet gamla träd) utanför dessa provytor.

I Särö lade vi ut tre cirkelprovytor (1, 2 och 3
på Karta 1), där vi också borrade träd utanför
ytan. I en fjärde punkt åldersbestämdes två
träd. Platserna valdes ut i områden som på
förhand betecknats som intressanta, främst ur
lavsynpunkt, av Örjan Fritz. Vi försökte
placera cirkelytorna så att de till synes allra
äldsta träden var med på ytan, samt att det på
ytan troligen förekommer värdefulla arter. Stöd
fick vi av träd med förekomst av lunglav
Lobaria pulmonaria. Äldre träd går med
ganska stor säkerhet att särskilja från yngre
träd genom att de ofta avviker markant i
många karaktärer (kronans utseende,
grenmorfologi, skador mm). Det bör noteras
att det förmodligen går att finna enstaka ännu
äldre träd i Särö än de vi funnit. Om detta hade
varit det enda syftet hade dock det mesta av
arbetstiden istället gått åt till avsökande av stor
areal.

På varje provyta koordinatsattes samtliga träd
och deras diametrar mättes (avstånd i cm,
riktning i grader) utifrån ett provytecentrum
som beskrevs med kartskiss samt inmätta
fixpunkter (karaktäristiska stenblock etc). Vid
varje borrat träds nordsida lade vi också en
liten aluminiumbricka med stansat nummer för
att möjliggöra återfynd med hjälp av metall-
detektor. Av erfarenhet från riksskogstaxer-
ingen är det sällan problem att återfinna dessa
provytor, även efter att centrumsnitzeln för-
svunnit, tack vare trädens diametrar. Genom



86

Undersökning av trädåldrar

att med trädlistan i hand hitta det grövsta trädet
eller ett träd av avvikande trädslag brukar man
snabbt återfinna ytans exakta läge.

Samtliga träd ur det äldre dominerande träd-
skiktet borrades och diametermättes. Vid tät
föryngring av “slyskog”, dvs främst rönn och
björk som etablerats efter betets upphörande,
borrades endast ett eller två av de större träden
ur denna generation, att borra flera än så tillför
endast ytterst begränsad information då de
endast visar på en mer eller mindre kontin-
uerlig påfyllning av träd efter bete upphört (se
Fritz denna rapport). Alla träd borrades så nära
marken som möjligt för att erhålla en ålder
som är så nära groningsåret som möjligt.
Tillägg gjordes till borrningsnivån från mark-
nivån, för ek 20 cm/år, för tall 15 cm/år.
Endast prov med märg eller med märg inom ca
25 mm accepterades, vilket i de flesta fall
betydde att de grövre träden (+ 30 cm) ofta
behövde borras 2-3 gånger eller fler för att få
ett acceptabelt prov. För de borrkärnor som
missat märgen uppskattades märgens läge och
antal saknade årsringar till märg med s.k.

rodoidskivor (koncentriska cirklar på OH-film
vilka passades in med de äldsta ringarna på
provet). Således är förmodligen de flesta åldrar
minimiskattningar med något-några år,
intervallet 3 - 15 år torde täcka in det stora
flertalet. För hålrötade träd skattades en
minimiålder genom att extrapolera åldern på
basis av de äldsta intakta årsringsbredderna
samt den utifrån kända diametern uppskattade
märgpositionen.

På de kärnor där så var möjligt (prover med
märg eller märg mycket nära, inom några mm)
mättes årsringsbredden för de tio första åren
närmast märg. Detta mått ger nämligen en grov
uppfattning av trädets livsmiljö under uppväxt-
fasen, om ringarna är mycket smala är det
troligt att trädet varit utsatt för konkurrens,
betats eller vuxit upp under ett krontak, är
ringarna mycket breda är det troligt att trädet
vuxit upp under mer öppna förhållanden. För
att få ett relativt mått på trädets nuvarande
tillväxtförhållanden mättes också de tio sista
årens tillväxt.

Figur 1. Lokalisering av fyra ytor med borrade träd i Särö Västerskog 1999.  (Medgivande
Lantmäteriverket 1997. Ur GSD-Ekonomiska kartan dnr 507-97-884.)
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Resultat och diskussion

Totalt borrades 29 träd;  14 ekar Quercus
petraea,  10 tallar Pinus sylvestris, 1 rönn
Sorbus aucuparia samt 4 idegranar Taxus
baccata. Hur dessa fördelades mellan prov-
ytorna redovisas i Tab. 1.

Den äldre dominerande trädgenerationen (ek
och tall) har på Särö uppkommit från slutet av
1600-talet till mitten av 1700-talet. Det äldsta
borrade trädet var en ek som hade 315 års-
ringar till märgen (borrhöjd 25 cm) från yta 2
nedanför Kumlet.

Yta 1
Ett smalt stråk av äldre ek i södra sluttningen
av delområde SÖ (Fig. 1). Provytan ligger nära
stigskälet där stigen delar sig mot Kalvviken
resp. badplatsen vid Snäckestrand. Skogen är
talldominerad nedanför sluttningen, som
ibland bildar mindre lodväggar. Ovanför
sluttningen vidtar hällmarkskogen med kratt-
iga tallar. En tydligt yngre ek- och rönngenera-

tion är på väg att växa in underifrån. Enstaka
idegranar och någon tallföryngring finns, dock
finns inga småplantor (under 0,5 m) av något
trädslag i någon omfattning. Söder om ytan,
ner mot stora stigen, domineras beståndet av
enhetlig tall (ca 20 m hög) av ca 200 års ålder.
Kruståtel, blåbär och stensöta (!) dominerar
fältskiktet.

Åldersdateringarna visar att de grövre ekarna
uppkommit samtidigt, samtliga fyra av de
äldre som borrades hade uppkommit på 1720-
talet (dock var en av dem ihålig och saknade
ved innan år 1821). Deras ålder var alltså 270-
280 år. Den yngre lövgenerationen av rönn och
ek har kommit in på 1880-1890-talet, förmod-
ligen som kontinuerlig föryngring en bra bit in
på 1900-talet, men de senaste 30 åren åtmin-
stone har föryngringen varit sparsam, väldigt
få småplantor noterades som redan nämnts.
De borrade tallarna visar ett betydligt mer
ojämnt föryngringsmönster. Tall nr 11 var en
“krokodilbarkig” tall på yttersta hällmarks-
kanten med spretig krona som såg klart äldst ut

Under högvuxna tallar, grova ekar och tätvuxna trädliknande idegranar vid provpunkt 3
slingrar sig stigen ut mot utsikten vid Kumlet.
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i närområdet. Borrningen bekräftade att den
var äldst av de provtagna: åldern var 253 år,
groning omkring 1747. Den andra tallen som
borrades på hällmarken var nära 100 år yngre,
den hade börjat växa omkring 1825. Ur det
rakstammigare mer enhetliga beståndet söder
om ytan daterades en tall till år 1780. De andra
två tallarna, ur det södra beståndet, hade
uppkommit 1780 resp. 1825.

Idegranarna som borrades (2 st) var i princip
jämngamla och hade börjat växa på 1860-talet.
De visade också kraftig tillväxtökning från
omkring 1890.

Den äldsta ekgenerationen skvallrar om en
drastisk förändring i markanvändningen under
början av 1700-talet i detta område. Deras
relativt snabba tillväxtstart tyder på att det
varit relativt öppet just då, medan samtidig-
heten i deras uppkomst talar också för att
moderträden bör ha stått nära. En kombination
av avverkning (dvs uppöppnande och störning)
och en period av upphört bete skulle kunna
vara förklaringen, eller endast det sistnämnda
ifall skogen just här redan var gles och ljus
fanns i mängd. Söderlings karta från 1692 ger
möjligen stöd för öppen mark utan skog de-
cennierna just innan de äldsta ekarna kom upp
men att bestämma exakt position för provytan
låter sig inte göras, möjligen ligger ytan i södra
kanten av den centrala delen med trädmarker-
ing. Troligen var dock skogen öppen under
mesta delen av 1700-talet då båda de äldre
tallarna hade breda årsringar från den första
perioden i sina liv.

Kartan från 1772 visar på trädbevuxen betes-
mark i detta område. De provtagna ekarna
hade vid denna tidpunkt uppnått diametrar på
15-25 cm, dvs ganska rejäla och frodiga ung-
träd – årsringarna ger intryck av “skogigare”
atmosfär än kartbilden från 1772 där yta 1
landar ganska långt från de lummigare partier-
na och där träden enligt kartan står på närmare
100 m avstånd (troligare schabloniserad
skogsbeteckning). Den äldsta tallen på häll-
markskanten var år 1772 ca 7 cm i diameter
medan det södra beståndet, utifrån ett enda
provtaget träd, ännu ej börjat växa. Den snabba
ungdomstillväxten skvallrar även här om

troligtvis rejält öppna förhållanden med liten
konkurrens från äldre träd då det föryngrades.
Tyvärr behövs betydligt fler tallar borras för att
klarlägga detta bättre även om det är mycket
troligt att beståndet är relativt jämnåldrigt trots
allt. Olikåldriga tallbestånd är i princip
obefintliga då tallen är en typisk pionjärart
som kommer in efter större störningar, typiskt
efter skogsbrand. Äldre tall bör dock ha
funnits nära då dagens tallbestånd verkar
kommit upp relativt tätt till vilket krävs ett
visst antal äldre frötallar.

Yta 2
Glesare krum och knotig ekskog vid foten av
Kumlets sydbrant i mycket blockig terräng i
delområde SV (Fig. 1). Yngre ek förekommer
uppåt branten tillsammans med martallar. Utåt
stranden domineras skogen av mer högväxt
tall. Fältskiktet domineras av stensöta Polypo-
dium vulgare (!). Ganska riklig föryngring av
bergek och rönn, någon tall. Lunglav noterades
på ek.

De äldsta ekarna har börjat växa frapperande
samtidigt och med relativt snabb ungdoms-
tillväxt omkring år 1680. Två ekar har föryng-
rats omkring 20 år senare, även de med snabb
ungdomstillväxt, medan en av de äldre börjat
växa i mitten av 1700-talet. Något drastiskt har
alltså hänt omkring 1680 eller något tidigare,
gissningsvis en avverkning eller möjligen
stormfällning. Den extremt blockiga terrängen
ger dock knappast känslan av att träd här
skulle utveckla stormkänslighet, troligare är
alltså att träd avverkats på platsen. Dock kan
hastigt upphört bete tänkas vara en lika sanno-
lik förklaring. Det behövs moderna jämförande
studier i betesmark etc för att utröna dessa
frågor! På Söderlings karta från 1692 verkar
ytan falla i då öppen mark, vilket också får
stöd i trädåldrarna.

Trots den höga åldern som ekarna uppnått är
det ändå inte tal om några gigantiska ekar,
mellan 30 och 70 cm i diameter. Detta för-
klaras av den mycket till extremt låga dia-
metertillväxten i modern tid. De sista 10
årsringarna uppmättes till mellan 3 och 8 mm,
dvs omkring en millimeters diameterstillväxt
per år. Den låga diametertillväxten infinner sig
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allaredan från början till slutet av 1700-talet
vilket kan tolkas som att beståndet då börjar
sluta sig något, eller åtminstone börjar träden
då att konkurrera om resurserna. De yngre
ekarna föryngrade sig på 1840- och 1870-talen,
den tidigare med snabb ungdomstillväxt

Tabell 1. Uppgifter om de undersökta träden 1999. De olika arterna anges med förkort-
ningar av sina latinska namn. Qp = Quercus petraea (bergek), Ps = Pinus sylvestris (tall), Tb
= Taxus baccata (idegran) och Sb = Sorbus aucuparia (rönn).

Art Ålder Omkrets Diameter Startår 10 första, mm 10 sista
S1 (10m) (år) (cm) (cm) (mm) (mm)
1 Qp 273 218 69,39 1726 3
3 Qp 276 194 61,75 1723 11 6
4 Qp 278 177 56,34 1721 10 5
5 (utanför) Qp 272 244 77,67 1727 16 8
8 Qp 109 76 24,19 1890 12 9
6(utanför) Ps 219 138 43,93 1780 15 4
7 Ps 174 120 38,20 1825 15 7
11 Ps 252 43,00 1747 15 4
9 Sa 116 32 10,19 1883 7 14
10(utanför)Tb 132 30 9,55 1867 3 6
2 Tb 135 39 12,41 1864 3 9
oborrade klena se protokoll Sa16 st upp till 10cm dia

Qp 7 st upp till 21cm
Tb 2st upp till 7 cm

S2 (10m)
1 Qp 298 98 31,19 1701 17 3
7 Qp 296 125 39,79 1703 9 6
12 Qp 123 14,00 1876 3 4
17 Qp 252 185 58,89 1747 22 4
20 Qp 315 152 48,38 1684 15 7
23 Qp 153 99 31,51 1846 35 7
24 Qp 313 137 43,61 1686 19 3
25 Qp 314 227 72,26 1685 11 8
2 Ps 56 22 7,00 1943 6 11
26(utanför)Ps 223 35,00 1776 19 2
27(utanför)Ps 227 65,00 1772 30 4

Qp 11st max 15cm
Sa 11 st max 15 cm
Ps 1 st 9cm ca 55y

S3 (5m)
1 Qp 149 123 39,15 1850 7 13
4 Qp 150 214 68,12 1849 17 18
5 Ps 116 36,92
6 Ps 153 133 42,34 1846 23 4
2 Tb 175 53 16,87 1824 22 10
3 Tb 147 23 7,32 1852 10 4

S4 (2träd)
1 Ps 257 70,00 1742 30 5
2 Ps 259 55,00 1740 45 5

medan den senare verkar ha fört en tynande
tillvaro under flera decennier i slutet av 1800-
talet. En klen tall borrades och befanns vara
omkring 55 år gammal, dvs uppkommen vid
tiden för andra världskriget. Tillväxtmönstren
ger endast svaga eller inga indikationer på
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Figur 2. De borrade trädens åldrar redovisade som “livslinjer”. A. De två understa träden
är troliga åldrar för “tusenårseken” resp. den 480-åriga tall som Högdahl & Sernander
(1914) noterade. För övriga träd återfinns exakta åldrar i Tabell 1. Provyta 1: nedifrån
räknat, träd nr 4, 3, 1, 5, 8, 11, 6, 7. Provyta 2: nedifrån räknat, träd nr 20, 25, 24, 1, 7, 17,
12, 27, 26, 2. Provyta 3: nedifrån räknat, träd nr 4, 1, 6. Provyta 4: träd 2 och 1, nedifrån
räknat.

störning, t ex i form av avverkning under hela
tidstäckningen tillbaka till 1600-talets slut.

Två äldre tallar borrades också närmare strand-
en. Båda hade vuxit snabbt i början och hade
börjat växa omkring 1770. Den ek som står
närmast dessa tallar visade faktiskt en stark
tillväxtökning omkring 1772, kanske som ett
svar på viss friställning (avverkning?) söder
om provytan vilket alltså gynnade tallens
föryngring.

Yta 3
Högskog av ek och tall med tät underväxt av
idegran vid stigen öster om Kumlet i delom-
råde SV (Fig. 1). Skogen klart avvikande från
den mer krumma ekskogen längs sluttningar-
na. Här ser den ut att vara mer växtlig, yngre
och relativt likåldrig. Detta bekräftades också
av borrningarna: En tall och två bergekar som
borrades hade alla föryngrats under 1840-talet.
De båda idegranarna var i samma ålder eller
något äldre, från 1820/40-tal. Ekarna och
tallarna har vuxit relativt fort i början och
deras samstämmighet i ålder tyder på att,
liksom på övriga undersökta platser, en av-
verkning eller möjligen hastig betesfredning
skett här. Uppgifterna om en trolig betesfred-
ning först från 1890-talet (Fritz denna rapport)

talar dock starkt för att avverkning av träd är
den sannolika förklaringen.

Yta 4
Högstammig talldominerad skog nära gräs-
marken i delområde SÖ (Fig. 1). Två tallar
borrades och befanns vara från början av 1740-
talet eller något tidigare, alltså över 260 år
gamla. Snabb ungdomstillväxt skvallrar om
öppna förhållanden då de började växa. Av-
saknad av tallföryngring i dag leder gärna till
den slutsatsen att dagens tallbestånd troligen
haft helt andra förhållande vid föryngrings-
tillfället än de som råder idag. Många faktorer
spelar förstås in på frögroning men mest troligt
är att ljusfaktorn och konkurrens från gräs etc.
är en kraftig “flaskhals” för de tallfrön som når
marken i dagens bestånd. En kraftig störning,
förmodligen en avverkning, torde ha glesat ut
skogen (skog på Söderlings karta från 1692)
under 1730-40 talet och kanske stördes också
marken något för att skapa bra förutsättningar
för det som idag vuxit till pampiga furor.

Kontinuitet?

Frågan om kontinuitet är förstås alltid intress-
ant att spekulera omkring, speciellt för en så
klassisk lokal som Särö Västerskog. Denna
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mycket begränsade undersökning gav i alla fall
bevis för en mer än 300-årig obruten före-
komst av bergek i Särö. Tallskogen var något
yngre än de äldsta ekarna och hade ofta en
snabb tillväxt i början. Förmodligen skulle en
undersökning helt inriktad på att identifiera de
allra äldsta träden också verifiera ännu äldre
träd än här redovisade. Dock finns som redan
nämnts dessa bevis i litteraturen. Den på s. 13 i
denna rapport avbildade “tusenårseken” var en
riktig bjässe och bör med lätthet ha överstigit
300 års ålder, förmodligen var dess ålder
omkring 500 år. Likaså var den tall som Hög-

dahl & Sernander (1914) hittade år 1913 med
sina 480 år  betydligt äldre än dagens dominer-
ande tallar. Dessa båda träd har alltså föryngrat
sig på 1400-talet eller tidigare. En pollen-/
makrofossilanalys av någon lämplig torvpacke
i området skulle kanske ge oss ett definitivt
svar på frågan. En kvalificerad gissning är
dock att träd  har funnits åtminstone de sista
700-1 000 åren i Säröreservatet. Frågan är,
som ofta annars, hur glest eller tätt dessa träd
stått. Men kanske var detta mindre viktigt för
en epifytisk lav innan vår tid av luftföro-
reningar?

Borrprover i Särö Västerskog 1999 visade att  den troligen äldsta befintliga generationen
av ek är drygt 300 år och av tall drygt 250 år gammal. Kontinuitet av dessa trädslag före-
ligger i området åtminstone sedan medeltid.
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