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I 

Håkan Abrahamsson 

Sammanfattning 
 

Det finns 29 nationalparker i Sverige, ön Blå Jungfrun i norra delen 

Kalmarsund är en av dem. Blå Jungfrun har undersökts avseende arkeologi, 

geologi och lavar, medan kunskapen om öns skog är liten. 

 

Undersökningens syfte var att beskriva skogstillståndet på ön, att jämföra 

detta mellan Hällmarksskogen och Sydskogen på ön samt att jämföra mot 

annan skogsmark och mot dokumenterade störningar på ön. Arbetet utfördes 

som en kvantitativ studie. Skoglig fältdata insamlades från systematiskt 

utlagda provytor. Materialet sammanställdes till skoglig grunddata och 

jämfördes mot data från Riksskogstaxeringen och mot kända störningar på 

ön. 

 

Hällmarksskogens medelhöjd var 5 m och medeldiametern 107 mm. 

Grundytan var 12 m²/ha, virkesförrådet 49 m³sk/ha och volymen död 19 

m³/ha.  

Sydskogens medelhöjd var 7 m och medeldiametern 171 mm. Grundytan var 

20 m²/ha, virkesförrådet 80 m³sk/ha och volymen död ved 34 m³/ha.  

Medelvärde för alla provytor på ön visade att skogens medelhöjd var 7 

meter, medeldiametern 155 mm, virkesförrådet 72 m³sk/ha och volymen död 

ved 30 m³/ha.  

Trädslagsfördelningen dominerades av ek, följt av tall och lind. 

Brösthöjdsmedelåldern uppgick till 137 år med en variation mellan 40 år och 

335 år. Undersökningens äldsta träd var en ek. Åldersklasserna fördelades 

relativt jämnt för träd mellan 40 år och 237 år i brösthöjd.    

 

Volymandelen ek, tall och övrigt löv är högre på Blå Jungfrun än på 

skyddad skogsmark i Götaland medan volymandelen skog med en 

brösthöjdsdiameter över 450 mm är lägre på ön.  

Volymandelen död ved i förhållande till virkesförrådet uppgår till över  

40 % på Blå Jungfrun. Dokumenterade störningar har påverkat 

skogstillståndet, omfattningen kan inte fastställas utan ytterligare 

undersökningar.  
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Abstract 
 

The aim of the study was to investigate the forest in the national park on the 

Blue Maiden Island and compare with mainland forest data. The study was 

made in a quantitative way. The results from the field measurement were 

related to data from the Swedish National Forest Inventory.  

Oak, Scots pine and Lime were the most common tree species and 

constituted 47, 18 and 16 % of basal area, respectively, on the island. 

The mean heigt was 7 m and the volume of living trees was on average 72 

m³/ha and dead wood 30 m³/ha. The average age at breast height was 137 

years and the oldest tree was an oak with the age of 335 years at breast 

height. The amount of dead wood constituted 40 % of the total volume. 

Disturbances have had influence on the forest on the Island. To what extent 

cannot be determined without further investigations.  

 

 

Keywords: Blue Virgin Island, national park, natural forests, dead wood, old 

forests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

Håkan Abrahamsson 

Förord 
 

Detta examensarbete innebär slutpunkten på mina studier på Skogs och 

Träprogrammet på Linnéuniversitetet. Alla examensarbeten innebär 

utmaningar och hårt arbete, detta arbete har inneburit en extra dimension, 

beroende på Blå Jungfruns otillgänglighet och statusen som nationalpark.  

Det har varit en förmån att få möjligheten att utföra detta examensarbete, för 

att ge kunskap för framtiden men också för den utmaning det faktiskt 

innebar att planera och organisera ett fältarbete utan möjlighet att komma 

och gå som man vill på provområdet. 

Det finns många personer som jag är skyldig ett stort tack, då de på olika 

sätt bidragit till möjligheten att genomföra detta arbete. Några av dem 

förtjänar ett extra omnämnande.  

Personalen på SSSR Simpevarp, för tips och råd kring hur man säkert tar sig 

till, ifrån och iland på Blå Jungfrun, även i vindstyrkor över 20 m/s.  

Nicklas Bergström, Almunge, f.d. kurskamrat, som deltog i fältarbetet under 

dygnen på ön. 

Linnéa Olsson, Arbrå, för hjälp med korrekturläsning av arbetets olika 

versioner.  

Min handledare Rikard Jakobsson, lektor på Linnéuniversitetet, för hjälp och 

stöd under arbetets gång, och för att du väckte mitt intresse för den galna 

idén med detta arbete. 

 

Tack!    

 

Att tillbringa några brittsommarnätter i tystnad och stillhet på en öde 

granitklippa i Kalmarsund under stjärnhimlen är en fantastisk upplevelse.  

Ta chansen att prova om tillfälle ges! 

 

Ekaryd Maj 2016 
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1. Introduktion 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Nationalpark är lagens starkaste skyddsform för svensk natur, det finns idag 

29 nationalparker i Sverige (Naturvårdsverket, 2013).  

I Riksskogstaxeringens data 2003-2005 uppgick nationalparkernas areal till 

629 000 ha, varav 11 000 ha fanns i Götaland (SLU, 2006). Två av 

nationalparkerna var belägna i Kalmar län, Blå Jungfrun och Norra Kvill. 
 

Nationalparkerna hade över två miljoner besökare år 2013. Blå Jungfrun 

hade 3550 besökare medan Norra Kvill i samma undersökning hade 8277 

besökare (Naturvårdsverket, 2015). Den lägre besöksfrekvensen för Blå 

Jungfruns nationalpark kan sannolikt förklaras av parkens föreskrifter och 

öns ganska svårtillgängliga geografiska läge. Detta är faktorer som troligen 

påverkat antalet genomförda undersökningar på ön, och därmed antalet 

vetenskapliga artiklar innehållande fakta kring ön och öns skog.  

Jakobsson (2016) undersökte antalet vetenskapliga artiklar i databasen 

OneSearch med olika sökord och konstaterade att antalet träffar konsekvent 

var lägre för Blå Jungfrun jämfört med exempelvis Gotska Sandön 

(Jakobsson, 2016). Bilden förstärks även av informationsbroschyren för 

Norra Kvills nationalpark där översiktlig skoglig fakta presenteras, bland 

annat att fyra av fem barrträd är tallar, många med åldrar på över 350 år. 

Uppgifter angavs också för höjd och omkrets på större granar i 

nationalparken (Naturvårdsverket, 2014 a). Blå Jungfruns nationalpark har 

undersökts vetenskapligt avseende geologi, lavar och arkeologi medan 

kunskap kring öns skogar saknas. En undersökning av nationalparkens 

skogstillstånd skulle därför utgöra ett viktigt grundmaterial för att öka 

kunskapen kring öns skogar och även möjliggöra framtida uppföljningar av 

skogstillståndet i nationalparken.  

 

 

1.1.1 Geografi 

 

Ön Blå Jungfrun ligger i Småland och tillhör Misterhults socken, 

Oskarshamns kommun i Kalmar län. Fastighetsbeteckningen är Jungfrun 1:1 

(Alexandersson, Andersson & Papmehl-Dufay, 2014). Ön ligger 20 km öster 

om Oskarshamn och 8,5 km nordväst om Horns udde på Öland, i norra delen 

av Kalmarsund. Öns landareal uppgår till 66 hektar. Öns topp når 86 meter 

över havsytan. Ön är 1060 m lång och 840 m bred i nord-syd respektive öst-

västlig riktning (Du Rietz, 1961).  
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1.1.2 Geologi och jordart 

 

Öns berggrund är en röd, massformig, grovkornig granitintrusion (Alriksson, 

2015). En intrusion uppstår då en magmatisk bergart stigit upp genom andra 

bergarter (SLU, 2011), (Figur 1). Öns berggrund kallas Götemar-

Jungfrugranit, eller rapakivigranit. Götemar-graniten är en ung granit, 1400 

miljoner år gammal, jämfört med fastlandets närliggande Smålandsgranit 

vars ålder uppgår till 1800 miljoner år. Götemar-graniten finns också på 

begränsade områden på fastlandet (Du Rietz, 1961; Forslund, 1997; 

Alriksson, 2015).  

Öns kupolform har formats av inlandsisens bearbetning av berget där den 

norra delen av ön har fungerat som stötsida för inlandsisens ismassor och 

den södra delen som läsida (Du Rietz, 1961). 

 

 

 

Figur 1. Geologisk bergartsprofil. Källa: Geologiskt arv, SGU. 

 

 

Upp emot två tredjedelar av öns yta består av hällmarker. Resterande del 

består av hällmarkshedar, hällmarksskogar och ädellövskogar (Du Rietz 

1961; Forslund, 1997). SGU:s kartvisare jordarter visade att södra delen av 

ön har två områden med svallsediment/grus och två områden med klapper, 

(SGU, 2015), (Bilaga 1).  

 

 

1.1.3 Klimat 

 

Blå Jungfrun har, genom havets påverkan, ett fuktigt lokalklimat (Arup et al, 

1999). Meteorologisk station finns inte på Blå Jungfrun. Data från 

meteorologisk station på Ölands norra udde, ca 20 km nordost om ön, visar 

att vintrarna i området är milda, somrarna är svala och torra. 
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Årsmedeltemperaturen under 1961-1990 var 7,3°C och årsnederbördens 

snitt under perioden uppgick till 580 mm (Arup et al, 1999). Under perioden 

2000-2015 har årsmedeltemperaturen varit högre än snittet för perioden 

1961-1990 samtliga år utom 2010 då snittet var 0,4-0,8°C lägre (SMHI, 

2016 a). Nederbörden för år 2010 var ca 140 % av snittet för perioden 1961-

1990. Under 2005, 2006, 2008, 2011, 2013 och 2015 var årsmedel-

nederbörden lägre än snittet för perioden 1961-1990 (SMHI, 2016 b). 

 

 

1.1.4 Historia 

 

Vid en arkeologisk undersökning år 2014 belades mänsklig aktivitet på ön 

för perioden kring 7000 år f.Kr. (Alexandersson, Andersson & Papmehl-

Dufay, 2014). Enligt Laufeld & Paasio (1984) är Blå Jungfrun omnämnt i 

skrift under tidigt 1400-tal, dock utan angivande av ytterligare källa. Enligt 

Nordenskjöld (1953) omnämnde Olaus Magni Jungfrun i sin historia om de 

nordiska folken från år 1555. 

 

Den 15 juni år 1741 besökte Carl von Linné med följe Blå Jungfrun, eller 

Blåkulla som ön kallades i folkmun. Sjöfolk ansåg att ön skulle benämnas 

Jungfrun eller Känningen, annars fanns risk att havet skulle börja storma och 

orsaka livsfara för sjöfarande (Linnæi, 1975). Linné omnämner också myten 

att häxor tar kvasten och flyger till Blåkulla för att festa med djävulen: ”De 

säga allmänt att alla trollpackor hit skola resa (sannerligen en rätt besvärlig 

resa) var skärtorsdag; men den som engång varit här på orten lärer aldrig 

mer resa hit och nog finna orsaken till fabeln” (Linnæi, 1975. s 127). Myten 

om trollpackors resande till Blåkulla lever fortfarande, i våra dagar, kvar. 

Statistiska centralbyrån listade 2014 inte mindre än 27 orter i landet med 

namnet Blåkulla (SCB, 2014).  

 

Linné beskrev ön enligt följande i sin Öländska resa: ”Ty om någon ort i 

världen ser hiskelig ut, är visserligen denna en av de grymmaste, därföre 

man ock henne kort beskriver” (Linnæi, 1975. s 127). I Linnés skildring av 

Jungfrun omnämns också den labyrint, så kallad trojeborg, lagd av små 

stenar som fanns på en klipphäll på södra delen av ön. Denna indikerar 

mänsklig närvaro på ön före 1741 (Linnæi, 1975). Labyrinten finns ännu 

kvar på ön. År 1904 inleddes ett storskaligt stenhuggeri på ön. Skadorna 

detta orsakade på miljön på den södra delen av ön vållade debatt och ledde 

till att ön fick status som nationalpark år 1926 (Ottosson, 1965). Syftet med 

bildandet var att bevara ön i dess naturliga tillstånd (SFS, 1987: 938). 
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1.1.5 Tidigare beskrivningar av skogen på Blå Jungfrun 

 

Linné beskrev Blå Jungfruns strandnära skog som en låg lövskog av ek 

(Quercus L) och björk (Betula Ehrh). Högre upp på ön växte lövskog i små 

lundar mellan berghällarna, innehållande träd knappt två famnar höga (En 

famn= 178 cm) medan stammens diameter kunde motsvara en persons 

grovlek. I Linnés betraktelser uppges också att en råbock skall ha synts på 

ön (Linnæi, 1975). 

   

År 1958 påbörjade Ivar Ottosson botaniska studier på ön vilka sedan, i 

perioder, pågick under lång tid. Ottosson (1965) beskrev kontrasten mellan 

öns olika skogstyper. På öns södra del dominerade lövskogar, i huvudsak 

ädellöv, och på öns högre partier i norr dominerade lågvuxen björkskog 

(Betula pubescens Ehrh.) och på de steniga sluttningarna växte tall (Pinus 

sylvestris L.) och gran (Picea abies L.). Vindens påverkan gav låga träd med 

svagt utvecklad krona. I de södra lövskogarna härskade ofta skogsek 

(Quercus robur L.), i vissa områden med inslag av bergek (Quercus petraea 

Lieb.). Även hybrider mellan arterna förekom. Strandnära beskrev Ottoson 

även områden med lågväxande, så kallade, krattekar med en höjd på mellan 

en och två meter. Utöver eken fanns större inslag av skogslind (Tilia cordata 

L.), skogslönn (Acer platanoides L.) och ask (Fraxinus excelsior L.). 

Enstaka områden med asp (Populus tremula L.) förekom. Övriga arter vars 

förekomst beskrevs var rönn (Sorbus aucuparia L.), oxel (Sorbus intermedia 

Pers.), en (Juniperus communis L.), vildapel (Malus sylvestris Mill.), 

idegran (Taxus baccata L.), murgröna (Hedera helix L.)och hassel (Corylus 

avellana L.), (Ottosson, 1965). 

  

Du Rietz (1961) beskrev skogen på ön i två olika huvudområden, 

hällmarksskogen och blockmarksskogen (Figur 2). Skogarna var helt olika 

varandra. Hällmarksskogen beskrevs som en hällmarkstallskog med inslag 

av gran och björk förutom i vissa sänkor där det växte ren 

hällmarksbjörkskog. Ädellövskogen på södra delen av ön bestod till stor del 

av ren ekskog. 

 

Även Du Rietz (1961) konstaterade en blandning av skogsek och bergek och 

hybrider dem emellan. Inslag av lind och lönn förekom, längst ned i sydöst 

nästan i renbestånd av lind. Aspskog beskrevs förekomma fläckvis i 

Stensliperiskogen (Figur 2). Även förekomst av ask, rönn, oxel och 

murgröna beskrevs. Hassel, idegran och en omnämns också, dock som 

ovanliga arter (Du Rietz, 1961).   
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Figur 2. Karta över Jungfrun. Källa: Du Rietz (1961) Blå Jungfrun. 

 

 

1.1.6 Skogliga störningar på Blå Jungfrun 

 

Människans påverkan på öns skog har varit liten under århundraden 

beroende både på öns otillgänglighet och bristen på bra virke (Ottosson, 

1965). Du Rietz (1961) omnämner att det sommaren 1765 skall ha härjat en 

stor skogsbrand på ön (Tabell 1). Kabell (2016) har en minnesbild av att det 

skall ha omnämnts en skogsbrand under det tidiga 1900-talet i samband med 

stenhuggarepoken (Tabell 1). Skogsekosystem har historiskt varit 

brandpräglade. Niklasson & Drakenberg (2001) hittade spår av 40 bränder i 

Norra Kvill mellan år 1401 och 1770, men för Blå Jungfrun finns inte några 

fastställda brandkronologier. Brandhistorik och bränders påverkan på 

skogens dynamik och succession i sydöstra Sverige har också undersökts i 
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Hornsöområdet där Lindbladh, Niklasson & Nilsson (2003) kom fram till att 

svedjebrukets upphörande minskade skogsbrandsfrekvensen och att 

människans förändrade markanvändning har haft stor påverkan på skogarnas 

utseende och sammansättning de sista 200-300 åren.  

  

Under stenhuggarepoken, som pågick mellan 1904-1925, skedde en viss 

avverkning i skogen på södra delen av ön, för uttag av bränsle (Du Rietz, 

1961), (Tabell 1). Även Ottosson (1964) beskriver avverkning, 

huvudsakligen av ek, som gav luckor där riklig föryngring av skog skall ha 

uppstått (Tabell 1). Avverkningen skall ha skett i Stensliperiskogen och i 

Övre Sydskogen (Ottosson, 1964). 

 

Under vissa perioder skall det under somrarna ha förekommit betesdrift med 

getter på ön (Tabell 1). Under vilka tidsepoker betesdrift förekom är inte 

klarlagt (Nordenskjöld, 1953). Aggemyr & Cousins (2012) undersökte 

förändringar i växters artrikedom på öar i norra delen av Stockholms 

skärgård och visade att historisk markanvändning och tidigare mänsklig 

påverkan måste ingå då analyser görs av ett områdes artrikedom. Historisk 

markanvändning och mänsklig påverkan är därför faktorer av vikt att beakta 

vid undersökningar av ett skogstillstånd. 

 

Ottosson (1971) beskriver att delar av skogen på hällmarken dog under 

torrsommaren 1969 (Tabell 1). En storm hösten 1969 ska också ha påverkat 

skogsbeståndet (Tabell 1). Åren 1973 och 1975 skall torra somrar orsakat 

skada på vegetationen (Laufeld & Paasio, 1984) (Tabell 1). Lindholm (2015) 

beskriver att han upplevde att skogen på ön såg likadan ut år 1955, 1965 och 

2002. 

 

Stor påverkan på och betydelse för öns skogsbestånd har gnagare haft. I 

mitten av 1800-talet inplanterades tamkaniner på ön för möjligheten att idka 

jakt, ytterligare en utplantering av kaniner skedde kring år 1900 (Du Rietz, 

1961), (Tabell 1).  Kaninerna fortplantade sig effektivt och trots jakt hade de 

en betydande inverkan på öns vegetation och skogsåterväxt (Ottosson, 

1964). Under den kalla vintern 1939-1940 skall minst en räv ha vandrat ut 

till Jungfrun och decimerat kaninstammen, under ytterligare två kalla 

vintrar, 1940-1942, skall återstående kaninstam frusit ihjäl (Ottosson, 1971), 

(Tabell 1). Efter dessa vintrar infaller en period som Ottosson (1971) 

benämner som betesfred (Tabell 1). En kraftfull återväxt av betesbegärliga 

arter startade, där speciellt asp, ek, lönn, ask, rönn, tall och en omnämns. 

Under denna period om ca 15 år återgår föryngringen av skog till en 

succession som var normal för naturskogar i skyddade områden enligt 

Ottosson (1971). 1956 var norra delen av Kalmarsund istäckt under 38 

dagar. Under denna tid skall hare ha vandrat ut till ön från Öland. Lindholm 

(2015) arbetade som parkvakt på ön sommaren 1955 och uppger att det 

fanns hare på ön redan denna sommar (Tabell 1). År 1958, när Ottosson 

påbörjade botaniska studier på ön, skall harstammen ha uppgått till ca 25 
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individer (Tabell 1). Enligt Ottosson (1971) skall tydliga spår av hararnas 

skadegörelse synts på vegetationen. Kungliga Domänstyrelsen beslöt, hösten 

1958, att samtliga öns harar skulle skjutas bort. Jaktsäsongen 1960 sköts det 

128 harar på ön (Ottosson, 1971), (Tabell 1). Efter tre års jakt konstaterades 

att det var omöjligt att utrota hararna på ön, beslutet ändrades till att jakt 

skulle försöka hålla ned stammen. Som mest skall harstammen ha uppgått 

till cirka 2 individer per hektar landareal (Ottosson, 1971).  
 

 
Tabell 1. Sammanställning av dokumenterade störningar på Blå Jungfrun 1741-1975. 

År Störning 

1741 Linné på Blå Jungfrun, råbock noterad på ön (Linnæi, 1975) 

1765 Skogsbrand (Du Rietz, 1961) 

1800-tal Betesdrift med getter (Osäker tidsuppgift) (Nordenskjöld, 1953)  

1850-tal Utplantering av kaniner (Du Rietz, 1961) 

Ca 1900 Utplantering av kaniner (Ottosson, 1964)  

Ca 1900  Skogsbrand, ej belagd i skrift (Kabell, 2016) 

Ca 1905 Viss gallring av ek (Du Rietz, 1961; Ottosson, 1964) 

1904-1925 Stenhuggeri (Du Rietz, 1961) 

1926 Nationalpark (Du Rietz, 1961) 

1940 Räv på ön (Ottosson, 1971)  

1940-1942 Kalla vintrar, kaniner frös ihjäl (Ottosson, 1971)  

1940-1955 Betesfred enligt Ottosson (Ottosson, 1971) 

1955 Lindholm konstaterar närvaro av hare på ön (Lindholm, 2015) 

1958 Ca 25 harar på ön, enligt Ottosson (Ottosson, 1971) 

1960 128 harar skjuts på ön (Ottosson, 1971) 

1969 Torr sommar, påverkar vegetation (Ottosson, 1971) 

1969 Höststorm (Ottosson, 1971) 

1973 Torr sommar, påverkar vegetation (Laufeld & Paasio, 1984) 

1975 Torr sommar, påverkar vegetation (Laufeld & Paasio, 1984) 

 

 

1.1.7 Motiv för en undersökning  

 

Blå Jungfruns läge, geologi, statusen som nationalpark och svårigheten att 

landstiga har gett speciella förutsättningar för skogen på ön. Människans 

påverkan på ön har troligen varit liten genom historien. Sammanfattningsvis 

finns kunskap kring ön inom områden som arkeologi, lavar, geologi, 

insekter och allmän historia i litteraturen, inom vissa av ämnesområdena har 

även vetenskapliga rapporter publicerats. För många andra skyddade 

områden har djupare undersökningar av skogstillstånd genomförts medan 

kunskaperna kring skogstillståndet på Blå Jungfrun är små. En undersökning 

av öns skogstillstånd skulle både ge en nulägesbeskrivning, möjlighet till 

jämförelser med annan skogsmark och möjlighet till framtida riktade studier 

av Blå Jungfruns skogliga utveckling. 
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1.2 Syfte och mål 
 

 

1.2.1 Syfte 

 

Syftet var att beskriva Blå Jungfruns skog avseende höjd, grundyta, 

virkesförråd, diameter, trädslagsfördelning, ålder och förekomst av död ved, 

att jämföra skogstillståndet mellan olika delar av ön samt att jämföra öns 

skogstillstånd mot annan skogsmark och mot dokumenterade störningar på 

ön. 

 

 

1.2.2 Frågeställningar 

 

Frågeställningar som skulle besvaras var: 

 

Hur varierade skogstillståndet över ön? 

 

Hur skilde sig öns skogstillstånd jämfört mot annan skogsmark? 

 

Har skogstillståndet påverkats av dokumenterade skogliga störningar? 

 
 

1.3 Avgränsningar 
 

Undersökningen avgränsades geografiskt till Hällmarksskogen på norra 

delen av ön och Sydskogen, bestående av Övre sydskogen, Sydöstra 

hällmarksskogen och Sydöstskogen, på södra delen av ön, (Figur 2). 

Undersökningen avgränsades till att beskriva skogens sammansättning och 

ålder enligt vedertagna metoder och variabler för skogliga mätningar.  

För att påverka så få träd som möjligt avgränsades borrningen av träd för 

åldersundersökning företrädesvis till ek och tall som bedömdes vara friska 

och växtliga. Som jämförelsematerial användes Riksskogstaxeringens 

Skogsdata med generella fakta om skogsarealer, trädslags och 

diameterfördelning, virkesförråd och volym död ved för både 

produktionsskog och skyddad skog i Sverige (SLU, 2015). Denna data är 

möjlig att använda för jämförelser mellan olika skogsområden och 

skogstillstånd i Sverige. 
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2. Material och metod  
 

 

2.1 Metodik  
 

Undersökningen utfördes som en kvantitativ studie. Vid kvantitativa 

undersökningar genomförs olika mätningar vid insamlingen av data, 

mätvärden från genomförda mätningar kan analyseras och bearbetas 

statistiskt (Patel & Davidson, 2011). Skoglig fältdata och data om död ved 

insamlades från systematiskt utlagda provytor. Insamlad rådata bearbetades 

och sammanställdes till beskrivningar av det skogliga tillståndet i de 

inventerade områdena. Denna data jämfördes mellan två olika 

skogsområden på ön och med skoglig data för svensk skogsmark från 

Riksskogstaxeringen. Borrkärnor från undersökta träd gav fakta kring den 

levande skogens ålder på olika delar av ön.  

 

 

2.2 Tillvägagångssätt  
 

 

2.2.1 Förberedande studier och material 

 

Blå Jungfrun besöktes i augusti 2015 för att överblicka öns skogar. 

Naturvårdsverkets besöksfolder med karta över ön utnyttjades 

(Naturvårdsverket, 2014 b). Subjektivt bedömdes två skogstyper vara 

dominerande, hällmarksskogar i norr och ädellövskogar i söder. 

Hällmarksskogarna bestod av lågvuxen tallskog, med inslag av ek och björk. 

Många träd växte i skrevor och sänkor, sannolikt med ett grunt jorddjup, 

eller direkt på berget med rotsystemet förankrat i sprickor i berggrunden. 

Sydskogen bestod till största delen av ädellövskog. Ek dominerade i högre 

belägna områden, ner mot strandbrynen ökade inslaget av bl.a. lind och 

lönn. Även områden med stort inslag av asp förekom.  

Trädens växtsätt visade stora skillnader mellan områdena. I norr var 

huvuddelen av trädskiktet kraftigt utsatt för vindpåverkan, med lågväxt, 

vindpinad skog. I vindskyddade lägen förekom skog med mer ordinärt 

utseende. I högre partier i Sydskogen förekom ädellöv och tall i grövre 

diametrar. Även här var skogens höjd låg. Utifrån trädens höjd i skyddade 

lägen bedömdes subjektivt att boniteten var låg. Tall och ek utgjorde 

lämpliga bonitetsvisande trädslag på ön. Diametern uppskattades för ett antal 

grova träd, för att säkerställa att utrustning av tillräcklig dimension och 

kapacitet medfördes vid fältarbetet. 

  

Med dataprogrammet pcSKOG, tillhandahållet av Linnéuniversitetet, 

tolkades ortofoto, IR-ortofoto och terrängskuggning av ön (Bilaga 2) 
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(pcSKOG, 2015). Kombinerat med subjektiva bedömningar från besök på 

ön delades skogen in i två delområden, hällmarksskog på norra delen av ön 

och ädellövskog på södra delen av ön (Bilaga 3). Avgränsningen överens-

stämde också väl med begränsningsområdet för öns jordarter (Bilaga 1).  

 

Arbetsinstruktion för fältmätningarna utformades och fältblankett 

förbereddes där resultatet av utförda mätningar skulle föras in. Material för 

fältmätningar inskaffades. Detta bestod av klave Haglöf Mantax blue 650 

mm, tillväxtborr Haglöf, med kärndiameter 5,15 mm, i 300 och 400 mm 

längd, med två och tre skärs borrar och extra utdragare, digital höjdmätare 

Nikon Forestry Pro och analog höjdmätare Suunto, huggarmåttband med 15 

och 20 meters längd, talmeter med 3 m längd och mätlinor med längden 5,64 

meter, Barktax barktjockleksmätare och snitselband, 10 mm installationsrör 

för elektriska installationer (vp-rör) för förvaring och stöttålig transport av 

borrkärnor, eltejp för försegling av vp-rör och vattenfasta tuschpennor för 

märkning av vp-rör. All mätutrustning kontrollerades mot kända mått eller 

flera andra mätenheter innan användning, för att säkerställa korrekt funktion 

och måttnoggrannhet. 

 

 

2.2.2 Tillstånd  

 

Vetenskapliga undersökningar i nationalpark krävde tillstånd, vilket 

reglerades i NFS 2014:8, Naturvårdsverkets föreskrifter för Blå Jungfruns 

nationalpark. 3 och 4 paragraferna stadgar bl.a. förbud mot att sätta upp tält, 

elda, övernatta och att utföra vetenskapliga undersökningar.  

Tillståndsgivande myndighet var Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 

Med undersökningens projektplan som grund lämnade Linnéuniversitetet in 

ansökan om dispens för utförande av vetenskapliga undersökningar i 

nationalparken (Bilaga 4). Fältarbetet skulle utföras i närvaro av två 

personer, av säkerhetsskäl. Fältarbetet beräknades kräva flera dygns närvaro 

på ön, terrängen var svår och turistsäsongen var över. Ett olycksfall eller 

skada på en ensam person kunde inneburit allvarliga konsekvenser.  

 

Tillstånd, med vissa inskränkningar, beviljades av Länsstyrelsen i Kalmar 

2015-09-01 med diarienummer 521-5817-2015. Tillståndet begränsades till 

maximalt 5 övernattningar, under perioden september till december 2015 

och perioden juni 2016. Tillståndet medgav ett uttag av maximalt 60 stycken 

borrkärnor, företrädesvis från tall och ek.  
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2.2.3 Systematik för provytor  

 

Tillåtet antal borrkärnor utgjorde begränsning för antalet provytor. Skogen 

skulle undersökas med vanligt förekommande skogliga mätmetoder. Olika 

möjligheter för utläggning av provytor och val av provträd studerades 

(Nehrbass-Ahles et al, 2014). Ortofoto för ön detaljstuderades i pcSKOG för 

avgränsning av undersökningsområde. Efter avgränsningen bedömdes 

Hällmarksskogen vara bevuxen med skog på hälften av den avgränsade 

arealen. Sydskogen var till största delen bevuxen med skog. Som metodik 

för utläggning av objektiva provytor valdes fyrkantigt rutnät. Lämplig 

storlek testades i pcSKOG. Efter tester av risken för nollytor, provytor som 

föll ut på mark utan skogsskikt, valdes ett rutnät med 200 meters sida för 

Hällmarksskogen och ett rutnät med 100 meters sida för Sydskogen. För 

objektivitet i utläggningen av provytor avlästes koordinaterna för respektive 

objekts yttre begränsningslinjer enligt koordinatsystemet Sweref 99 TM. 

Med dessa koordinater som begränsning användes en internetbaserad 

slumptalsgenerator, ”random number generator” (Intemodino group, 2015) 

för att generera en slumpmässig nord- och ostkoordinat. De slumpade 

koordinaterna utgjorde rutnätets startpunkt. I Hällmarksskogen slumpades 

koordinaterna till N 6346807 och E 608052 (Bilaga 5). Med 

startkoordinaterna satta utformades en tabell i Excel med koordinater för 

varje provytecentrum enligt 200 m rutnät. I pcSKOG söktes aktuella 

koordinater fram och en besökspunkt, s.k. Way Point, lades ut för de ytor 

som inföll inom avgränsad yta. Punkterna benämndes T 1 till T 6. 

Sydskogen startkoordinater slumpades till N 6346516 och E 608167. Tabell 

utformades för ett rutnät med 100 meters sida och besökspunkterna lades ut i 

pcSKOG. Sydskogens ytor benämndes E 1 till E 15 (Bilaga 5). Totalt 21 

provytecentrum koordinatsattes och markerades i pcSKOG, (Bilaga 6). 

Punkterna för provytecentrum överfördes till två handhållna GPS, en 

Garmin CS 60 och en Garmin Astro. 

 

 

2.2.4 Fältarbete och datainsamling 

 

Fältarbetet utfördes av två personer under tiden 18 till 20 september 2015. 

Under arbetet medfördes minst två enheter med samma funktion för all 

mätutrustning för att säkerställa att undersökningarna kunde fullföljas även 

vid teknikproblem. 

  

Handhållna GPS användes för att mäta in provytornas centrum. Dessa ger 

normalt en noggrannhet på 5-10 meter (Garmin, 2015; Lantmäteriet, u.å). 

Varje provytecentrum mättes in under ca 2 minuter för att säkerställa att 

båda enheterna visade samma centrumpunkt.  

På provytorna mättes skogliga parametrar in enligt arbetsinstruktionen och 

resultaten noterades på ytans fältblankett. 

  



 

12 

Håkan Abrahamsson 

De två grövsta, levande, träden inom en cirkelradie av 10 meter från 

provytecentrum togs ut som övre höjdsträd. Höjden mättes med höjdmätare. 

Diametern mättes med klave från norr och från väster. Barktjockleken 

mättes från norr och väster med barktjockleksmätare.  

 

Levande och till synes oskadade övre höjdsträd borrades i brösthöjd med 

tillväxtborr, borrkärnorna placerades i vp-rör, förseglades och märktes med 

provytebeteckning. Borrkärnorna medfördes från ön för vidare analys. För 

varje borrkärna nedtecknades träddata på en separat blankett, med samma 

beteckning som förvaringsröret. Då det grövsta övre höjdsträdet verkade 

friskt och indikerade hög ålder borrades detta även ca 200 mm från 

marknivå, tänkt nivå som stubbe. Detta för att möjliggöra beräkning av 

antalet år för trädets tillväxt från rot till brösthöjd. Om grova träd som 

bedömdes vara gamla fanns inom synhåll från provytan kunde även ett 

sådant träd utväljas subjektivt för borrning. Diameter, barktjocklek och höjd 

angavs för trädet, dessutom koordinatsattes trädet.  

 

Vidare mätningar på provytan utfördes inom en cirkelradie om 5,64 meter 

från provytecentrum. Med radien 5,64 meter täckte provytan 100 m². På alla 

stammar grövre än 50 mm i brösthöjd (1,3 meter över mark) mättes 

diametern med klave. Klavens linjal hölls riktad mot provytecentrum, 

diametern mättes på stammens mötande kant. Trädslag och diameter i mm 

noterades för varje stam. Höjden mättes med höjdmätare på klavade 

stammar och medelhöjden per trädslag beräknades. Stammar högre än 1,3 

meter, men under 50 mm diameter i brösthöjd, räknades och noterades 

trädslagsvis som stamantal.  

 

Förekomst av stående död ved på provytorna klavades och höjdmättes. För 

liggande död ved mättes längden och diametern. Endast längden inom 

provytans 5,64 m radie medräknades. På fältblanketten för varje provyta 

noterades ytans beteckning, koordinater för provytecentrum och inmätta 

data. I vissa fall noterades även allmänna kommentarer om provytan på 

fältblanketten. 

 

Provyta T 2 utgick av terrängskäl. På provyta T 1 användes björk som övre 

höjdsträd nummer 2 och på provyta T 6 utgjorde gran övre höjdsträd 

nummer 2. På provyta E 5 var övre höjdsträd nummer 2 en dubbelstammig 

ek. Den grövsta av dessa dubbelstammar utgjorde mätstam.  

  

 

2.2.5 Databearbetning 

  

All data från fältblanketternas matades in i Excel, där fortsatta beräkningar 

sedan utfördes. Alla övriga beräkningar utfördes i Excel. Alla tvärsnittsareor 

beräknades enligt formeln (π×d²)/4, där d var lika med stammens diameter 

på bark, undantaget död ved där huvuddelen var barkfallen och därmed 

diametermättes under bark. Alla värden beräknades på provytans 100 m² 
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area och multiplicerades sedan med 100 för värdet per ha. Alla 

fördelningsberäkningar för procentandelar beräknades genom att enskild 

variabel dividerades med summan av ingående värden. 

 

Provytornas grundyta (G) i m²/ha beräknades genom summering av klavade 

träds tvärsnittsarea. Grundytan summerades både per trädslag och totalt för 

varje provyta.  

Antal stammar per hektar (St/ha) beräknades genom att summera klavade 

stammar och räknade stammar för varje provyta. Trädslagsfördelningen 

beräknades per trädslag och som totalt stamantal för varje provyta. 

 

Virkesförrådet (m³sk) för klavade träd, från 80 mm i brösthöjd och 5 meter i 

medelhöjd beräknades med volymfunktioner från Riksskogstaxeringens 

interaktiva verktyg (SLU, 2016). Funktion för område Kalmar län användes 

vid volymberäkningen. Verktygets volymfunktioner utgjordes av en 

kombination av flera olika funktioner, Näslunds större, Näslunds mindre och 

specialfunktioner framtagna av Westerlund et al (Dahlgren, 2016). 

Virkesförrådet beräknades för varje trädslag och som provytans totala 

virkesförråd.  

   

Varje trädslags procentandel av grundyta, trädslagsfördelning och 

virkesförråd beräknades för varje provyta. För tall och lind beräknades också 

en procentuell trädslagsfördelning för stammar under 50 mm i brösthöjd. 

  

Varje provytas diameterfördelning sammanställdes till ett totalresultat för 

alla provytor. Diameterfördelningen sammanställdes också för samtliga 

klavade träd, vilket även innefattade övre höjds träd utanför provytornas 

5,64 m radie. Diameterfördelning beräknades sedan genom indelning i olika 

diameterklasser för klavade stammar, totalt och trädslagsvis. 

 

Volymen död ved beräknades genom att tvärsnittsarean multiplicerades med 

längd eller höjd. Endast död ved över 100 mm i diameter volymberäknades, 

detta för att få data jämförbar med Riksskogstaxeringen.  

  

För varje övre höjdsträd beräknades ett medelvärde för diameter och 

barktjocklek. Medelvärde för provytans båda övre höjdsträd beräknades för 

höjd, diameter och barktjocklek. Där övre höjdsträd ingick i provytans 5,64 

m radie ingår dessa i provytans resultat.  

 

Medelvärden för övre höjd, medelhöjd, grundyta, virkesförråd, stamantal, 

trädslagsfördelning i förhållande till grundyta, trädslagsfördelning i 

förhållande till stamantal, diameter och volym död ved beräknades för 

Hällmarksskogen och Sydskogen. Medelvärde för samtliga provytor 

beräknades för övre höjd, medelhöjd, grundyta, virkesförråd, stamantal, 

diameter och volym död ved. 
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Geografisk fördelning av grundyta, medelhöjd och volym död ved för varje 

provyta noterades på ortofoto. 

  

I Riksskogstaxeringens publicerade resultat Skogsdata 2015, 

tabellversionen, hämtades grunddata för beräkning av jämförelser mellan 

Kalmar län (H-län) och riket (SLU, 2015). Data som användes var från 

tabellserie 2 för all skogsmark. Datan innefattar all skog, även skog på mark 

som inte får brukas. Med data från tabell 2.5, Virkesförråd fördelat på 

trädslag inom diameterklasser på skogsmark (SLU, 2015), beräknades 

procentuell trädslagsfördelning och diameterklassfördelning. Resultaten 

jämfördes med motsvarande data för Blå Jungfrun  

 

Från tabell 2.6, Antalet levande träd per 1000 ha med en diameter av minst 

20 cm fördelat på diameterklass (SLU, 2015), beräknades värde för 

Götaland och för riket och jämfördes med motsvarande värde för Blå 

Jungfrun. 

 

Från Riksskogstaxeringen erhölls speciellt anpassad data avseende skyddad 

skog på produktiv skogsmark i Götaland för perioden 2005 till 2013 

avseende volym död ved, volym levande träd efter trädslag respektive efter 

diameterklass och areal efter åldersklasser (Dahlgren, 2016). Denna data 

jämfördes mot motsvarande värde för Blå Jungfrun.  

  

 

2.2.6 Borrkärnor  

 

Totalt medfördes 56 borrkärnor från 41 träd från ön för vidare 

åldersbestämning. Av femton borrkärnor från stubbnivå var två icke 

bedömningsbara p.g.a. vedskador, företrädesvis röta. För äldsta ek kunde 

inte brösthöjdsålder eller stubbålder fastställas p.g.a. röta.  

 

Vid återkomst till fastlandet placerades transportrör med borrkärnor lodrätt 

stående i ett stativ. Rörens försegling öppnades i toppen för att möjliggöra 

luftcirkulation och avdunstning av vatten från de fuktiga borrkärnorna. 

Stativet placerades i inomhusklimat för torkning. En gång i veckan 

plockades borrkärnorna ut ur röret och vändes 180 grader för att undvika 

mögelangrepp på kärnorna.  

 

Efter torkning placerades borrkärnorna i en egentillverkad jigg och slipades 

med slippapper kornstorlek P 200, därefter med slippapper kornstorlek P 

400. Den sida där räkning av årsringar skulle ske slipades ytterligare med 

slippapper P 400. Vissa borrkärnor av ek krävde slipning runt om då ytan 

efter torkning var ruggad och ojämn och hade spår efter tillväxtborrarnas 

skär (Bilaga 8). Vissa borrkärnor var extremt svåra att få kontrastverkan på 

för att kunna räkna årsringarna (Bilaga 9). Olika metoder användes för att 

öka kontrasten mellan vår och sommarved. Blötläggning, hyvling och 

skärande med rakblad testades. Bäst fungerade att smörja in den torra 
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borrkärnan med zinkpasta, och därefter torka bort överflödig pasta med 

luddfri trasa enligt Ivarsson (2009). Denna metod gav kontraster som 

möjliggjorde räkningen av årsringar även på svårtydda borrkärnor. Vid 

räkningen lades borrkärnan i jiggen där den kunde snurras fram och tillbaka 

då kontrasten mellan årsringarna var för dålig på den uppåtriktade sidan. Vid 

räkningen av täta årsringar användes en lupp för förstoring. 

  

Flera borrkärnor saknade märgträff. För att beräkna antalet saknade årsringar 

användes en metod med cirkelmallar med olika avstånd mellan cirklarna, 1,5 

mm, 3 mm, 5 mm och 7 mm (Sihlberg, 2012) (Figur 3).  

 

 

 
Figur 3. Exempel på cirkelmall (Sihlberg, 2012). 

 

 

Borrkärnan passades in på lämpligaste diagram och måttet mellan sista 

årsring till diagrammets centrum mättes med skjutmått. Därefter mättes 

bredden på de tre innersta årsringarna på borrkärnan. Årsringsmåttet 

dividerades med 3 (antalet årsringar) och gav därmed en genomsnittlig 

årsringsbredd för de äldsta kända ringarna. Måttet i mm mellan sista årsring 

och mallens centrum dividerades sedan med måttet för genomsnittlig 

årsringsbredd. Summan avrundades nedåt till närmaste heltal. Räknade 

årsringar summerades med beräknat antal saknade årsringar till borrkärnans 

totalålder.  

 

Med åldern räknad utfördes beräkningar på ålder till brösthöjd genom att 

brösthöjdsåldern subtraherades från rotåldern. Resultatet jämfördes mot 

handbok för skogsvårdslagen, tabell 6, Normalt antal år till brösthöjd 

(Skogsstyrelsen, 2014). Sammanställning av åldrar per område och ålder per 

trädslag utfördes. Medelvärdet för antal år till brösthöjd användes för att 

beräkna en totalålder för varje borrat träd, denna data användes för att 

beräkna varje träds etableringsår.  
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Äldsta träd på varje provyta ritades in på ortofoto för en geografisk bild av 

åldersfördelningen. Detta ortofoto kompletterades med beräknad volym död 

ved.  
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3. Resultat 
 

 

3.1 Blå Jungfruns skogstillstånd 

 

 

3.1.1 Allmän data 

 

Hällmarksskogens medelhöjd var 5 meter, grundytan 12 m²/ha, 

virkesförrådet 49 m³sk/ha, stamantalet 1720 st/ha och mängden död ved 19 

m³/ha (Tabell 2). Sydskogens medelhöjd var 7 meter, grundytan 20 m²/ha, 

virkesförrådet 80 m³sk/hektar, stamantalet 3173 st/ha och mängden död ved 

34 m³/ha (Tabell 2). Medelvärdet för övre höjd var en meter lägre i 

Hällmarksskogen än i Sydskogen, trots att högsta övre höjd uppgick till 14 

meter i både Hällmarksskogen och Sydskogen. Medelhöjden var två meter 

lägre i Hällmarksskogen jämfört med Sydskogen. Grundyta och virkesförråd 

var cirka 40 % lägre i Hällmarksskogen än i Sydskogen och stamantalet 

cirka 45 % lägre.  

För samtliga provytor på ön var medelhöjden 7 meter, grundytan 18 m²/ha, 

virkesförrådet 72 m³sk/ha, stamantalet 2810 st/ha och mängden död ved 30 

m³/ha. Alla provytors resultat redovisas separat (Bilaga 10). All gran som 

mättes in på ön växte i förhållandevis skyddade lägen, antingen i svackor 

eller i närheten av större nivåskillnader. Geografisk placering för inmätt gran 

redovisas på karta med terrängskuggning (Bilaga 11). Lind och ek i mindre 

diameter förekommer både som buskskikt och som enkelstammiga träd på 

olika områden. 

 

 
Tabell 2. Medelvärde för övre höjd, medelhöjd, grundyta, virkesförråd, stamantal, diameter  

och volym död ved för provytor i Hällmarksskogen, Sydskogen och Alla ytor. 
    Hällmarksskogen (n=5) Sydskogen (n=15) Alla ytor 

    Medel Max Min Medel Max Min Medel 

Övre höjd m 9 14 6 10 14 4 10 
Medelhöjd m 5 8 2 7 12 4 7 
Grundyta m²/ha 12 36 0 20 62 4 18 
Virkesförråd m³sk/ha 49 165 0 80 239 8 72 
Stamantal st/ha 1720 2100 1100 3173 7100 1000 2810 
Diameter  mm 107 442 0 171 602 50 155 
Död ved  m³/ha 19 95 0 34 118 0 30 
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3.1.2 Trädslagsfördelning 

 

I Hällmarksskogen förekom fyra trädslag i trädslagsfördelningen i relation 

till grundyta och volym. För grundyta dominerade tall (42 %) och björk  

(40 %) medan gran (12 %) och ek (6 %) var av mindre omfattning. För 

volym dominerade tall (52 %) och gran (31 %), medan björk (15 %) och ek 

(2 %) utgjorde mindre andel av virkesförrådet.  

I trädslagsfördelningen i relation till stamantal förekom åtta trädslag. En  

(36 %) och björk (25 %) dominerade, följt av tall (13 %), rönn (11 %), gran 

(9 %), ek (4 %) lönn (1 %) och ask (1 %), (Tabell 3). 

  

I Sydskogen fanns sju trädslag representerade i trädslagsfördelningen i 

relation till grundyta, men endast fem av dem nådde upp till minst 1 % i 

relation till volym. I relation till grundyta dominerade ek (58 %) och lind (20 

%), tall (12 %) och asp (7 %) fanns i mindre omfattning och sälg (1 %), rönn 

(1 %) och lönn (1 %) förekom också i trädslagsfördelningen. 

Trädslagsfördelning i relation till volym dominerades av ek (43 %) följt av 

lind (24 %) och tall (24 %) medan asp  

(8 %) och lönn (2 %) fanns i mindre omfattning.  

Åtta trädslag förekom i Sydskogens trädslagsfördelning i relation till 

stamantal. Dessa var ek (28 %), lind (25 %), rönn (20 %), asp (11 %), lönn 

(7 %), en (7 %), tall (2 %) och björk (1 %), (Tabell 3).  

 

Hela öns trädslagsfördelning i relation till grundyta dominerades av ek  

(47 %), därefter tall (18 %), tätt följd av lind (16 %). Björk (8 %), asp  

(6 %), gran (2 %), lönn (1  %) och sälg (1 %) utgjorde övriga representerade 

trädslag. Rönn förekom i Sydskogen, men för öns totala grundyta nådde inte 

rönnen upp till mer än 0,2 % av grundyta och noteras därför inte i resultatet 

för alla ytor.  

I relation till volym dominerade ek (36 %) och tall (28 %) följt av lind  

(20 %), asp (6 %), gran (5 %), björk (3 %) och lönn (2 %). Totalvolymen för 

rönn och sälg var så låg att den inte noteras i trädslagsfördelningen i relation 

till volym. 

I relation till stamantal var ek (22 %) dominerande, med lind (19 %) och 

rönn (18 %) tätt efter. Övriga representerade arter var en (14 %), asp (8 %), 

björk (7 %), lönn (5 %), tall (5 %) och gran (2 %). Ask uppnådde inte mer 

än 0,2 % av det totala stamantalet på ön och noteras därför inte i resultatet 

för alla ytor. Då en inte klassificerades som träd redovisas en endast i 

trädslagsfördelningen i relation till stamantal (Tabell 3). 
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Tabell 3. Procentuell trädslagsfördelning i relation till grundyta, stamantal och volym för provytor i 

Hällmarksskogen, Sydskogen och Alla ytor. (Rönn och sälg uppnådde inte volym som gav utslag  

i andelsberäkningen, dessa utelämnas därför i trädslagsfördelning volym. En klassificerades inte som  

träd och medräknas därför inte i trädslagsfördelning för grundyta och volym).  

    Hällmarksskogen (n=5) Sydskogen (n=15) Alla ytor 

Trädslags-  Asp 0 7 6 

fördelning Björk 40 0 8 

grundyta (%) Ek 6 58 47 

  Gran 12 0 2 

  Lind 0 20 16 

  Lönn 0 1 1 

  Rönn 0 1 0 

  Sälg 0 1 1 

  Tall 42 12 18 

Trädslags- Ask 1 0 0 

fördelning  Asp 0 11 8 

stamantal (%)  Björk 25 1 7 

  Ek 4 28 22 

  En 36 7 14 

  Gran 9 0 2 

  Lind 0 25 19 

  Lönn 1 7 5 

  Rönn 11 20 18 

  Tall 13 2 5 

Trädslags- Asp 0 8 6 

fördelning Björk 15 0 3 

volym (%) Ek 2 43 36 

  Gran 31 0 5 

  Lind 0 24 20 

  Lönn 0 2 2 

  Tall 52 24 28 

 

 

3.1.3 Diameterfördelning 

 

Totalt klavades 174 stammar. 148 av dessa ingick i provytorna, övriga 26 

var övre höjds träd som växte utanför provytornas 5,64 m radie. För 

korsklavade övre höjds träd angavs medeldiametern.   

För provytornas 5,64 m radie hade Hällmarksskogen en medeldiameter på 

107 mm, störst diameter hade en tall, 442 mm, Sydskogens medeldiameter 

uppgick till 171 mm och störst diameter hade en tall, 602 mm (Tabell 2). 

Sydskogens medeldiameter var 64 mm högre än Hällmarksskogen. 

Medeldiameter för samtliga provytor var 155 mm.  
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Diametern för samtliga 174 klavade stammar varierade mellan 50 och 602 

mm, medeldiametern var 172 mm och mediandiametern var 142 mm. 

Medeldiametern för alla stammar i Hällmarksskogen var 168 mm, störst 

diameter hade en tall på 530 mm. För Sydskogen var medeldiametern 173 

mm, störst diameter hade en tall på 602 mm. Diameterklassfördelningen 

visade att vanligaste diameterklass var 100-199 mm med 39 % av 

stamantalet (Figur 4).  

 

 

 
Figur 4. Diameterklassfördelning i 100 mm klasser för samtliga klavade stammar på Blå Jungfrun. 

 

 

Största medeldiametrar uppnådde tall, lönn och ek. De tre grövsta inmätta 

stammarna var tallar, därefter följde två ekar. 9 stammar klavades till en 

diameter över 400 mm. Av dessa var sex tallar och tre ekar. Gran, lind och 

asp hade alla en max diameter över 300 mm. Medel, max och min diameter, 

per trädslag redovisas i tabell (Tabell 4). 

 

 
Tabell 4. Alla klavade träds Medel, Max och Min diameter (mm) per trädslag (n=174). 
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Asp (n=8) 160 313 60 

Björk (n=15) 107 151 50 

Ek (n=61) 213 455 51 

Gran (n=9) 135 328 55 

Lind (n=57) 114 325 50 

Lönn (n=1) 236 236 236 

Rönn (n=4) 55 64 51 

Sälg (n=1) 97 97 97 

Tall (n=18) 321 602 122 
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Lägsta minidiameter för tall var mer än dubbelt så stor (122 mm) som för 

närmast efterföljande trädslag, som var asp (60 mm). Diameterfördelningen 

för de volymmässigt största trädslagen i figur (Figur 5). 

 

 

 
Figur 5. Diameterfördelning per trädslag för de sex volymmässigt största trädslagen på Blå Jungfrun. 

 

 

3.2 Skogens ålder 
 

 

3.2.1 Brösthöjdsålder 

 

Borrkärnor från 41 träd ingick i åldersbestämningen. Yngsta träd var en tall 

med 40 årsringar i brösthöjd. Äldsta borrade träd var en ek, där åldern 

uppgick till minst 335 år i brösthöjd.  

 

De fem äldsta borrade träden var ekar. Äldsta borrade tall var 216 år i 

brösthöjd. Brösthöjdsmedelåldern för samtliga undersökta träd uppgick till 

137 år. Brösthöjdsåldern varierade mellan 40 och 355 år (Figur 6).  

Årsringsbredden varierade kraftigt mellan olika borrkärnor och tidsåldrar. 

Fördelningen mellan brösthöjdsdiameter och brösthöjdsålder för övre 

höjdsträd redovisas i figur (Figur 7). 
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Figur 6. Åldersfördelning i brösthöjd för alla borrade träd. 

 

 

 
Figur 7. Brösthöjdsdiameter i relation till brösthöjdsålder. 
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I Hällmarksskogens provytor undersöktes brösthöjdsåldern på sju 

borrkärnor, fem tallar, en gran och en ek. Åldern varierade mellan 40 och 

173 år, medelåldern var 96 år. 

För Sydskogens provytor undersöktes brösthöjdsåldern på 29 borrkärnor, 

fem från tall och resten från ek. Åldern varierade mellan 43 och 335 år, 

medelåldern uppgick till 149 år. De flesta åldersklasser finns representerade 

upp till 237 års ålder i brösthöjd. 

 

 

3.2.2 Totalålder 

 

Antalet årsringar i stubbhöjd, för beräkning av antal år till brösthöjd 

undersöktes på 13 borrkärnor. Åldern mellan rot och brösthöjd varierade 

mellan 3 och 33 år. Medelvärdet var 11 år och median 9 år. För tall var 

medelvärde och median 10 år, för ek var medelvärdet 12 år och median 8 år 

(Figur 8). Som jämförelse anges i handbok för skogsvårdslagen, tabell 6 

Normalt antal år till brösthöjd, 10 år till brösthöjd för ståndortsindex över G 

22+ och T 22+, 15 år för G 16-G 20 och T 16-T 20 och 20 år för G 12-G 14 

respektive T 12-T 14 (Skogsstyrelsen, 2014).  

 

 

 
Figur 8. Beräknat antal år till brösthöjd (n=13). 

 

 

Beräknade etableringsår för ek varierade mellan år 1670 och 1962 och för 

tall mellan år 1789 och 1965 (Figur 9). 
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Figur 9. Beräknade etableringsår för borrad ek (vänster skala) och tall (höger skala) (n=39). 

 

 

3.3 Död ved 
 

Död ved registrerades på 15 provytor, på en yta registrerades endast död ved 

under 100 mm i diameter. Volymen död ved, över 100 mm i diameter 

varierade mellan 0 och 118 m³/ha, med ett genomsnitt på 30 m³/ha. I 

Hällmarksskogen var genomsnittet 19 m³/ha, i Sydskogen var genomsnittet 

34 m³/ha. Den procentuella andelen död ved i förhållande till virkesförrådet 

för hela ön uppgick till 42 %. I Hällmarksskogen var andelen 39 % och i 

Sydskogen 42 %. Högsta uppmätta diametrar för stående död ved fanns i 

Sydskogen, en ek med diametern 510 mm och en ek med diametern 470 

mm.  

 

 

3.4 Blå Jungfruns skogstillstånd jämfört med annan skogsmark 
 

Trädslagsfördelningen i relation till volym visade att asp, ek, lind och lönn 

utgjorde större andel av virkesförrådet på Blå Jungfrun jämfört med 

skogsmark i Kalmar län och i riket. Björk, gran och tall utgjorde mindre 

andelar på ön (Figur 10).  
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Figur 10. Procentuell trädslagsfördelning i relation till volym på Blå Jungfrun (BJ) volym jämfört med 

Kalmar län (H) och Riket. Egen bearbetning Riksskogstaxeringen 2015, tabell 2.5 (SLU, 2015). 

 

 

Volymfördelningen för trädslag i skyddad skog på produktiv skogsmark i 

Götaland visade att ek, tall och övrigt löv utgjorde en högre volymandel på 

Blå Jungfrun medan gran och björk är mindre dominerande jämfört med 

skyddad skog i Götaland (Dahlgren, 2016), (Tabell 5). 

 

 
Tabell 5. Trädslagens volymfördelning (%) för Blå Jungfrun i förhållande till skyddad skog på produktiv 

skogsmark i Götaland. Egen bearbetning Riksskogstaxeringen 2013 (Dahlgren, 2016). 

 

 

 

Diameterklassfördelningen i relation till volym per trädslag jämfört med 

Riksskogstaxeringen 2015 för skogsmark i Kalmar län visade att asp i 

diameterklasser över 350 mm var vanligare i Kalmar län. För björk 

överstiger diameterklasserna upp till 149 mm på Blå Jungfrun tydligt snittet 

för Kalmar län. Ön saknar ek i lägsta och högsta diameterklass, lind uppvisar 

större volym i diameterklasser upp till 349 mm diameter. För tall är 

förhållandet det motsatta, upp till 349 mm saknas eller utgör tall betydligt 

lägre volymandel på ön än snittet för Kalmar län, medan grov tall utgör en 

betydligt större volymandel (Bilaga 12).  

 

Den totala diameterklassfördelningen i förhållande till volym för samtliga 

provytor visar att Blå Jungfrun har en lägre volym i klasserna 0-99 mm och 

över 350 mm jämfört med skogsmark i Kalmar län. Mellan 100 mm och 349 
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mm ligger Blå Jungfrun högre med undantag för 250-299 mm. Jämfört med 

hela riket har Blå Jungfrun lägre andel volym i klassen 0-99 mm, volymen 

följer sedan snittet för riket ganska väl upp till 249 mm. För 250-299 mm 

avviker Blå Jungfrun med en lägre volymandel. Från 300 mm och uppåt 

ligger öns volymandel högre än riket. I diameterklass från 350 mm och 

uppåt ligger Blå Jungfrun lägre än Kalmar län (Figur 11). 

 

 

 
Figur 11. Diameterklassfördelning Blå Jungfrun (BJ) jämfört med Kalmar län (H-län) och Riket. Egen 

bearbetning Riksskogstaxeringen 2015, tabell 2.5 (SLU, 2015). 

 

 

Vid jämförelse av diameterfördelningen av levande, grövre, träd på Blå 

Jungfrun jämfört med Riksskogstaxeringen 2015 för Götaland fördelat på 

stamantal framgår att andelen i 200-390 mm är lägre, för diameter mellan 

400-590 mm ligger Blå Jungfruns andel en halv gång högre och över 600 

mm är andelen tre gånger så hög (Figur 12). 
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Figur 12. Diameterklassfördelning (%) i relation till stamantal för Blå Jungfrun (BJ) jämfört med all 

skogsmark i Götaland. Egen bearbetning av data från Riksskogstaxeringen 2015, tabell 2.6 (SLU, 2015). 

 

 

Diameterklassfördelningen i skyddad skog på produktiv skogsmark i 

Götaland visade att Blå Jungfrun ligger högre än skyddad produktiv 

skogsmark i Götaland för 100-249 mm och 300-349 mm, något under för 0-

99 mm, 250-299 mm och 350-449 och mycket under i klassen 450 mm och 

uppåt (Tabell 6), (Dahlgren, 2016). 

 

 
Tabell 6. Diameterklassfördelning (%) för Blå Jungfrun och skyddad skogsmark Götaland.  

Egen bearbetning av data från Riksskogstaxeringen 2013 (Dahlgren, 2016). 

  0- 100- 150- 200- 250- 300- 350- 450- 

  99 149 199 249 299 349 449   

Blå Jungfrun 3 12 15 17 13 16 16 8 

Götaland 4 6 10 13 15 14 17 20 

 

 

Volymen död ved uppgick till 30 m³/ha, eller ca 40 % i förhållandet till 

virkesförrådet. För all skogsmark i Kalmar län uppgick volymen död ved till 

7,1 m³/ha och för riket var volymen 8,1 m³/ha (SLU, 2015). Data från 

Riksskogstaxeringen 2003-2005 visade att volymen död ved i skyddad skog 

uppgick till 23,6 m³/ha för hela riket och för södra Sverige var motsvarande 

siffra 15,7 m³/ha (SLU, 2006).  

Volymen död ved i skyddad skog på produktiv skogsmark i Götaland var 

21,7 m³/ha år 2013 och det totala virkesförrådet uppgick till 207,1 m³sk/ha 

(Dahlgren, 2016). För skyddad skog i Götaland uppgick volymen död ved 

till ca 10 % av skogens virkesförråd vilket är betydligt lägre än Blå 

Jungfruns ca 40 %. 

86%

11%
3%

92%

7%
1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

200-390 400-590 600-

A
n

d
e

l (
%

)

Diameterklass (mm)

BJ Götaland



 

28 

Håkan Abrahamsson 

3.5 Skogliga störningar 
 

Osäkerheten i dokumentation av olika skogliga störningar försvårar 

möjligheten att säkerställa vilken påverkan störningarna haft på skogens 

succession. Två av undersökningens ekar var etablerade på ön före 

skogsbranden 1765. Båda växte i Sydskogen. Den störning skogsbranden 

innebar dödade alltså inte all skog på ön. Skogens åldersfördelning visar 

också att föryngring av skog skett kontinuerligt efter branden. 

 

Perioden mellan år 1940-1955 benämndes av Ottosson som en period av 

betesfred (Ottosson, 1971). Trots betesfreden visar inte undersökningen 

någon tall med beräknat etableringsår under perioden, däremot finns två ekar 

i undersökningen med beräknat etableringsår under perioden av betesfred. 

 

 

3.6 Geografisk fördelning grunddata, äldsta träd och volym död ved 
 

Den geografiska fördelningen av provytornas grundyta (G) och medelhöjd 

(h) redovisas på karta nedan (Figur 13). Grundyta och medelhöjd var 

generellt högre på provytorna i Sydskogen. 

Volymen död ved för varje provyta redovisas på karta tillsammans med 

trädslag och ålder för varje provytas äldsta träd (Figur 14). Volymen död 

ved hade en tydlig övervikt på provytorna i Sydskogen. 

 

 



 

29 

Håkan Abrahamsson 

 
 Figur 13. Geografisk fördelning av grundyta (G) (m²/ha) och medelhöjd (h) (m).
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Figur 14. Geografisk fördelning av död ved (Dv) i m³/ha och äldsta träd per provyta. 
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4. Diskussion  
 

 

4.1 Trädslagsfördelning 
 

Ek, tall och lind dominerade öns trädslagsfördelning i relation till grundyta 

och volym. Det är samma trädslag som dominerat tidigare på ön enligt 

undersökningar av Du Rietz (1961) och Ottosson (1964). Dessa 

observationer har inte redovisat någon trädslagsfördelning, därför går det 

inte att dra säkra slutsatser kring vilka trädslag som ökat eller minskat sin 

inbördes andel. Undersökningens kvantifiering av trädslagsfördelning och 

volymer utgör alltså ny kunskap. 

I relation till stamantal dominerar ek och lind, följt av rönn. Tall avviker 

kraftigt från övriga trädslag och utgör endast 5 % av öns stamantal, jämfört 

med 18 % i relation till grundyta. Hösten 1959 räknade Ottosson alla små 

tallar på ön, med beräknade groningsår mellan år 1930 och 1957, antalet 

uppgick till totalt 860 stycken (Ottosson, 1964). Utslaget på hela öns 

landareal, 66 ha, innebar det 13 st/ha. Då tallar över 1,3 m höjd men under 

50 mm diameter i brösthöjd särskiljdes i resultatet uppgick antalet idag till 

ca 40 st/ha. Det innebär att tallen haft en bättre utveckling i senare tid 

jämfört med Ottossons observationer för perioden 1930-1957. Trots en liten 

ökning i senare tid visar trädslagsfördelningen i stamantal att tallen har 

problem att föryngra sig på ön jämfört med flera av öns övriga trädslag, till 

exempel lind. En möjlig förklaring kan vara bristen på naturliga störning, 

exempelvis i form av storm och brand, något som ett pionjärträd som tall 

behöver för att kunna föryngras och utvecklas. Tunt humustäcke på den 

norra delen av ön och brist på fröträd på delar av ön utgör sannolikt också en 

svår utmaning för tallen. 

 

Enligt Ottosson dominerade ek i Sydskogen (Ottosson, 1964). Detta 

förhållande gäller fortsatt i Sydskogen, ekens andel av trädslagsfördelningen 

i Sydskogen är störst både i relation till grundyta och stamantal. Ekens andel 

i trädslagsfördelning i relation till stamantal är dock inte lika dominerande 

som i relation till grundyta. Eken visar därmed samma tendens med 

föryngringssvårigheter som tallen, dock på en något högre nivå. Det innebär 

att även eken har vissa svårigheter att föryngra sig i konkurrens med övriga 

trädslag på ön.  

 

Ottosson (1964) konstaterade att lind mest förekom som mångstammiga träd 

och att den inte påverkats i någon större omfattning av kanin eller hare. Lind 

tycks haft en gynnsam utveckling sedan Ottossons observationer. 

Enkelstammig lind förekom på 7 av 15 provytor i Sydskogen och tillhör de 

dominerande trädslagen idag. Linden är ett sekundärträd som ofta föryngrar 
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sig med rotskott eller rotslående grenar (Drakenberg, 2007). 

Sekundärträdens förmåga att växa upp i skuggan av andra träd gör att 

utvecklingen mot en ökande andel lind på ön är logisk. Bland de klenare 

enkelstammiga lindarna finns stammar med goda förutsättningar att 

utvecklas till grova träd.  

 

Gran står för en liten andel av trädslagsfördelningen i undersökningen. 

Ottosson (1964) konstaterade att gran främst fanns på norra delen av ön och 

den vantrivdes på den vindexponerade ön. Denna slutsats gäller fortfarande, 

både avseende trädslagsfördelningen och geografisk växtplats. Granar på 

provytor inmättes endast i Hällmarksskogen. En ensam gran undersöktes 

också i anslutning till provyta E 4 i Sydskogen, nära en klippbrant, söder om 

topp platån (Bilaga 11). Utöver påverkan av vind torde den ganska ringa 

vattentillgången på ön utgöra ytterligare skäl till granens svårighet att öka 

sin andel av trädslagsfördelningen. Att granens andel inte tycks öka utgör 

både en skillnad och en likhet jämfört med andra skyddade områden. Norra 

Kvills nationalpark utgör ett exempel på succession där granen sakta övertar 

allt större del av trädslagsfördelningen då naturliga störningar, som 

skogsbränder, upphört (Drakenberg, 2016). I en undersökning från 

Bialowieza nationalpark av Bernadzki et al (1998) sågs samma tendens för 

gran som på Blå Jungfrun. En möjlighet är att ståndorten, kombinerat med 

vilka trädslag granen har att konkurrera med påverkar dess förmåga att 

tränga undan andra arter.     

 

 

4.2 Diameterfördelning 
 

Skogens medeldiameter var 64 mm högre i Sydskogen jämfört med 

Hällmarksskogen. Jordartskartan indikerar större jorddjup i Sydskogen 

(Bilaga 1). Kombinerat med Sydskogens geografiska utbredning i en 

långsträckt sluttning i söderläge, innebär det möjlighet till ett bra lokalt 

klimat och bättre förutsättningar för hög skogstillväxt jämfört med 

hällmarkerna på norra delen av ön. Bördigheten och en längre 

skogskontinuitet förklarar den högre medeldiametern i området. Området 

har också nytta av öns höjdprofil som ger lä vid vind från norr. Även 

trädslagsfördelningen, med mer krävande trädslag som ek och lind, är större 

på södra delen av ön. Den högre medeldiametern i Sydskogen är därför 

rimlig utifrån ståndortens förutsättningar. 

  

Diameterfördelningen för de volymmässigt största trädslagen gav intressant 

information (Figur 5). Största björk hade endast en diameter av 151 mm, 

vilket är en mycket låg diameter (Tabell 4). För skog i Kalmar län finns över 

70 % av volymen björk i diameterklass från 150 mm och uppåt. Björk 
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förekom i princip bara i Hällmarksskogen. Att björken inte uppnår större 

diameter på hällmarkerna kan förklaras av vindpåverkan och låg bonitet.  

I Sydskogen utgjorde björk endast 1 % av stamantalet. En orsak står troligen 

att finna i bristen på kraftig störning i den täta lövskogen. Utan större öppna 

luckor blir sannolikt konkurrensen med ek, asp och lind för svår för 

pionjärträdet björk på denna ståndort.  

Hos asp, gran och lind är de grövsta trädens diameter likartad.  

Ek och tall utmärker sig som de trädslag som uppnått störst diameter. Detta 

stämmer överens med en trend som påvisades i en undersökning kring 

nationalparken Bialowieza i Polen, där både ek och tall visade ett ökande 

stamantal i högre diameterklasser under perioden från 1936 till 1992 

(Bernadzki et al, 1998).  

 

Inga tallar mellan 50-121 mm har mätts in, minsta klavade tallstam var 122 

mm i brösthöjdsdiameter (Tabell 4). Detta styrker konstaterandet att tall har 

haft problem att föryngra sig.  

  

Att trädvolymerna i lägsta diameterklass på Blå Jungfrun är låga är rimligt, 

då yngre skogar saknas på ön. Inga storskaliga störningar har skett i nutid 

utan all föryngring måste växa upp i skugga och konkurrens av äldre träd. 

De volymer som finns i den lägsta diameterklassen består till stor del av 

lind, som utgör 58 % av inmätt stamantal mellan 50-99 mm. Att lind gynnas 

i skyddad skog stämmer väl överens med vad Bernadzki et al (1998) visade i 

resultatet från Bialowieza där lind kraftigt ökade sin andel av 

trädslagsfördelningen i låga diameterklasser under den undersökta perioden 

1936 till 1992.  

Detta indikerar att lind på längre sikt kommer att bli ett mer dominerande 

trädslag i skogen på södra delen av ön. 

 

  

4.3 Skogens ålder 
   

Sydskogen var äldre än Hällmarksskogen. De fem äldsta ekarna och de tre 

äldsta tallarna som borrades var alla geografiskt belägna i Sydskogen. De 

allra äldsta träden fanns i det område som kallades Övre sydskogen (Figur 

2). Detta område ligger direkt söder om öns topp platå, på svallsediment och 

grus. Området har relativt goda biologiska förutsättningar för skoglig 

tillväxt. Totalåldern för det äldsta borrade trädet, en ek, kunde inte fastställas 

p.g.a. röta i kärnan. Att åldern uppgick till minst 335 år kan anses säkert då 

borrkärnor både från brösthöjd och rot räknades till 335 år. De två äldsta 

ekarna i undersökningen etablerade sig omkring år 1670 och 1723. Dessa 

träd var etablerade på ön redan vid Linnés besök år 1741. Kanske vilade 
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Linnés följe i skuggan av den äldsta eken som redan då uppnått en ålder av 

minst 70 år!  

 

Resultatet visar inte samstämmighet med Ottossons räkning av unga tallar, 

det skulle ha funnits 860 små tallar på ön 1958 (Ottosson, 1964). Ingen av 

undersökningens åldersbestämda tallar hade etablerats mellan åren 1930-

1955. Från 1955 och ett antal år framåt skulle hararna ha förstört all 

betesbegärlig skogsföryngring (Ottosson, 1964). För tall överensstämmer 

inte detta med denna undersöknings resultat då 29 % av de undersökta 

tallarna etablerades under perioden 1956 till 1965. Det innebär inte att 

Ottossons slutsatser var felaktiga, vissa stammar kan ha undsluppit bete. I 

undersökningen föreligger också viss osäkerhet i skattningen av antal år från 

etablering till brösthöjd vilket kunnat påverka beräkningen av etableringsår 

för undersökta tallar.  

Bristen på tall i diameterklass mellan 50 mm-121 mm på provytorna 

indikerar att det saknas flera årgångar av tall. Tallföryngringen kan ha lidit 

skada av betestrycket långt in på 1970-talet. År 1971 redovisades 25 skjutna 

harar på ön (Ottosson, 1971). En annan möjlig förklaring till frånvaron av 

dessa diametrar kan vara torka sommaren 1969, 1973 och 1975 som skall ha 

dödat mycket plantor och skog på ön (Ottosson, 1971; Laufeld & Paasio, 

1984). 

 

Åldersfördelningen i brösthöjd är relativt jämn men med några tydliga hack i 

kurvan (Figur 6). Omräknat till etableringsår innebar det att perioden 1789-

1806, 1835-1853, 1905-1922 och 1930-1945 saknar etablering av träd på de 

undersökta provytorna (Figur 9). Ek saknar etablering mellan 1815 och 

1862, mellan 1905 och 1922 och mellan 1930 och 1945 (Figur 9). För tall 

visar beräknade etableringsår att hälften av de åldersbestämda tallarna 

etablerade sig under tiden 1822 till 1861, alltså under samma tidsperiod som 

saknar etablering av ek. De etablerade tallarna växte både i Sydskogen och i 

Hällmarksskogen. Mellan 1861 och 1956 etablerade sig endast två av 

tallarna i undersökningen. Ingen given orsak till bristen på etablerade träd 

under perioden 1789-1806 och 1835-1853 står att finna i litteraturen. En 

möjlighet kunde vara att bete av getter, som beskrivs av Nordenskjöld 

(1953), har påverkat skogens föryngring under denna tidsperiod. Perioden 

1835-1853 skulle kunna tangera tidpunkten för första utsättningen av 

tamkaniner på ön, uppgift om exakt när utsättningen skedde saknas (Du 

Rietz, 1961; Ottosson, 1964). Perioden 1905-1922 sammanfaller med 

stenhuggarepoken och med en ytterligare utsättning av kaniner på ön, vilket 

kunde förklara frånvaron av föryngring under denna period. Det skall ha 

skett viss gallring på ön under stenhuggarepoken, men den skall ha berört 

mindre areal och kan därför ha fallit utanför undersökta provytor (Ottosson, 

1964). Undersökningen av åldersfördelningen visade att det, i princip, fanns 

skog från alla åldersklasser mellan 40 och 237 år i brösthöjd.  
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Ett problem att hantera i åldersbestämningen utgjordes av borrkärnor där 

märgen saknades, antingen på grund av röta eller att märgen inte träffats vid 

borrningen. Arbetsgången för dessa följde samma metodik som liknande 

undersökningar, till exempel Sihlberg (2012), använt. Kommunikation med 

Hans Linderson, Dendrokronologiskt centrum i Lund, bekräftade att 

metoden kan anses vara relativt säker att använda vid bedömning av tall, 

osäkerheten gällande ek blir något större då det är vanligare med stor 

variation i tillväxt mellan olika år (Linderson, 2015). Samma svårighet 

föreligger i beräkningen av antal år till brösthöjd, vilket bekräftas av 

variationen i undersökningen, antal årsringar mellan rot och brösthöjd 

varierade mellan 3 och 33 år för ek medan tall varierade mellan 4 och 20 år 

(Figur 8). Variationsvidden (Range) var i princip bara hälften för tall jämfört 

med ek.  

 

En alternativ metod hade varit att fälla ett antal plantor om minst 1,3 m höjd 

och kapat stamtrissor från dessa för årsringsräkning. Metoden var inte 

aktuell att använda då tillståndet inte medgav sådan möjlighet. Ytterligare 

problem med alternativmetoden hade varit att estimeringen ändå kunnat 

påverkas av variation mellan olika ståndorter på ön. Många provytor 

saknade lämpliga plantor.  

 

Sammantaget innebar detta viss osäkerhet i bedömningen av trädens 

etableringsår. Syftet var inte att fastställa exakt etableringsår utan att ge en 

bild av skogens ålder och succession, något som resultatet når upp till. 

Ytterligare problem med åldersbestämning var risken för falska årsringar. 

Detta kunde undvikits genom analys av specifika pekarår och avstämning av 

alla borrkärnor emot dessa. Inom ramen för denna undersökning har tiden 

inte medgivit djupare analys och bedömning av pekarår på borrkärnorna. 

 

 

4.4 Död ved 
           

I genomsnitt uppgick volymen död ved till 30 m³/ha. Detta är fyra gånger 

högre än snittet för volym död ved på skogsmark i Kalmar län (SLU, 2015). 

Jämfört med Riksskogstaxeringen data för 2003-2005 uppgår öns volymer 

död ved till nästan dubbla volymen jämfört med snittet för södra Sveriges 

skyddade skogar. 30 m³/ha på Blå Jungfrun jämfört med 15,7 m³/ha för 

södra Sverige (SLU, 2006). Jämfört med skyddad skog för hela riket 

överstiger volymerna på Blå Jungfrun rikssnittet med ca 25 % (SLU, 2006). 

Data från Riksskogstaxeringen visade att volymen död ved i skyddad skog i 

Götaland ökat sedan 2003-2005 och nu uppgår till 21,7 m³/ha (Dahlgren, 

2016). Mängden död ved på Blå Jungfrun ligger betydligt högre än volymen 

som finns i skyddad skog i södra Sverige. Volymen död ved per hektar 
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uppgick till 42 % av virkesförrådet på Blå Jungfrun, vilket är en hög nivå. 

Volymen död ved var lägre i Hällmarksskogen än i Sydskogen (Tabell 2). I 

relation till virkesförrådet var dock skillnaden liten, 39 % respektive 42 %. 

  

Med mängden gammal, grov skog på ön och många träd som antingen har 

synliga skador eller är angripna av tickor av olika slag kan man förvänta sig 

stabilitet eller ytterligare ökning av volymerna död ved på ön under lång tid 

framåt. 

 

Död ved på provytorna delades inte in i olika nedbrytningsstadier. Stående 

död ved bestod ofta av avblåsta stammar. Diametermätningen av död ved 

var behäftad med viss osäkerhet. Svårighet förelåg i vissa fall att avgöra det 

exakta mittmåttet, speciellt på hängande död ved. Det kan innebära att både 

över och underskattningar av diametermått skett, osäkerheten bör därmed 

inte haft annat än marginell påverkan på totalresultatet.  

 

 

4.5 Blå Jungfruns skogstillstånd jämfört med annan skogsmark 

 

I det resultat Bernadzki et al (1998) presenterade från 

undersökningsperioden i Bialowieza nationalpark framgick att 

trädslagsfördelningen räknat som stamantal förändrades kraftigt under den 

undersökta tidsperioden. En tydlig kvantitativ ökning av lind och avenbok 

och en måttlig ökning av ask och al noterades. Samtidigt fann man att 

framför allt gran, men även tall, ek och lönn minskade sin andel i 

trädslagsfördelningen i relation till stamantal. Antalet trädslag förblev 

samma under hela perioden och grundytan varierade endast mellan 35,6 

m²/ha och 38,6 m²/ha i alla mätningar. Ekens andel av grundytan ökade, men 

bara i grova stammar (Bernadzki et al, 1998). Resultatet från denna 

undersökning stämmer väl överens med de tendenser som finns i resultat för 

Blå Jungfrun. I stamantal tycks lind öka på bekostnad av tall och ek. Gran 

tycks, trots sina ganska utpräglade sekundärträdsegenskaper, ha svårt att 

hävda sig på ön.  

 

För trädslagsfördelningen i relation till virkesförrådet på Blå Jungfrun 

framgår det att ek, lind och asp utgör en större andel av virkesförrådet på Blå 

Jungfrun jämfört med Kalmar län och riket. Gran och björk är motsatser 

med betydligt lägre andel av virkesförrådet på ön jämfört med skogsmark i 

Kalmar län och riket. Skyddet som ön åtnjutit i 90 år som nationalpark, 

kombinerat med perioder av ringa betestryck kan förklara den större andelen 

ek och asp. Linden tycks vinna på lång kontinuitet utan stora störningar. För 

tall och björk, som pionjärträd, kan bristen på störning vara ett skäl till den 

lägre andelen. Detta motsägs i viss mån av att asp tycks vara gynnad. Asp 
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drar fördel av kraftig störning (Drakenberg, 2016). För björk och gran utgör 

troligen vattentillgången på ståndorten en begränsning för möjligheten till 

gynnsam utveckling.  

 

I jämförelse med skyddad skog i Götaland framgår att ek, tall och övrigt löv 

finns i större andel på Blå Jungfrun medan gran och björk utgör en mindre 

andel av trädslagsfördelningen. 

För träd med diameter från 300 mm och uppåt låg Blå Jungfruns volymer 

över snittet för skogsmark i riket. Detta är rimligt då skog lämnas för fri 

utveckling. Överlevande träd växer in i högre diameterklasser. Att Kalmar 

län ligger högre än Blå Jungfrun i diameterklass 350-449 mm kan förklaras 

av länets relativt höga andel ekskog vilket ökar virkesvolymerna i högre 

diameterklasser.  

 

Då diameterklasserna jämfördes med skyddad produktiv skogsmark i 

Götaland för 2013 är skillnaden framför allt stor i diameterklassen över 450 

mm där Götaland har betydligt större volymandel i högsta diameterklass. Att 

Blå Jungfrun inte utmärker sig mer i denna diameterklasser påverkas 

sannolikt av det vindutsatta läget, måttliga nederbördsmängder och 

ståndortens förhållandevis låga bonitet vilket ger träden dåliga 

förutsättningar att nå riktigt grova dimensioner.  

 

 

4.6 Störningspåverkan 
 

Blå Jungfruns skogstillstånd har påverkats av olika störningar. Att, utifrån 

resultatet i denna undersökning, dra helt säkra slutsatser kring hur skogen 

påverkats är inte möjligt. Vissa troliga slutsatser kan trots detta dras utifrån 

undersökningens resultat.   

   

I litteraturen omnämns en större skogsbrand på ön, denna skall ha inträffat 

1765 (Du Rietz, 1961). Undersökningen visar två ekar som etablerats på ön 

före denna skogsbrand. Dessa båda ekar har alltså överlevt skogsbranden, 

förutsatt att hela ön eldhärjades. Linné beskrev skogen på ön som så tät att 

man inte kunde ta sig fram utan yxa vid besöket 1741 (Linnæi, 1975). Även 

vid kraftiga bränder står ofta tät lövskog emot en brand på annat sätt än 

barrdominerad skog (Drakenberg, 2016). Blå Jungfrun hade sannolikt inte 

något kraftigt humuslager på hällmarksområdena, vilket kan ha begränsat en 

brandspridning då graniten själv inte medverkar till brandspridning. En 

möjlighet är att branden dödade skogen på hällmarksområdena på norra 

delen av ön, medan lövskogen på den södra delen av ön helt eller delvis stod 

emot branden. Ett argument mot detta resonemang är att tall ofta gynnas av 

lätta bränder medan asp och björk tjänar på kraftiga bränder (Drakenberg, 
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2016). Det innebär att en lätt till måttlig brand på södra delen av ön borde 

öppnat för ett större inslag av tall i området, medan en kraftig brand borde 

gett ett större inslag av asp och björk. Detta leder till slutsatsen att Övre 

sydskogen troligen inte har brunnit hårt mer än högst en gång de sista 335 

åren. En sådan slutsats stöds också av undersökningar av brandhistorik från 

fastlandet, t.ex. Niklasson & Drakenberg (2001) och Lindbladh, Niklasson 

& Nilsson (2003). Dessa undersökningar visade att skogsbränderna 

minskade kraftigt i antal för 200-300 år sedan. En orsak till den minskande 

brandfrekvensen i dessa undersökningar utgjordes av svedjebrukets 

upphörande (Lindbladh, Niklasson & Nilsson, 2003). Inget tyder på att 

svedjebruk förekommit på Blå Jungfrun, men då undersökningarna visar att 

frekvensen av naturliga bränder varit liten i de undersökta områdena i 

sydöstra Sverige kan möjligen samma slutsats gälla för Blå Jungfrun. Det 

kan innebära att större bränder varit sällsynta även på Blå Jungfrun under 

denna tidsperiod. Undersökningen visade en relativt stor mängd skog, 

framför allt ek, etablerades under perioden 1765 till 1790. Detta kan styrka 

historiebeskrivningen att ön var drabbad av brand år 1765. Att 

åldersfördelning är relativt jämnt fördelad mellan 40 och 237 år i brösthöjd 

stärker också slutsatsen att ingen kraftig brand påverkat hela ön sedan 1765.  

 

Ottosson (1971) ansåg att perioden 1940 till 1955 gav betesfred för öns 

skogsföryngring. Undersökningen visar inte någon ökad etablering av tall 

under denna tidsperiod då inga tallar hade beräknade etableringsår mellan 

1924 och 1955. Däremot visade undersökningen etablering av tall 1956, 

1958 och 1965, alltså under den tid då hararna skall ha betat intensivt på ön. 

Dock kan konstateras att viss osäkerhet föreligger i beräkningen av antal år 

mellan rot och brösthöjd, dessutom fanns det, enligt Ottosson (1964), endast 

860 stycken unga tallar på hela ön. Det låga antalet stammar försvårar också 

möjligheten att dra säkra slutsatser kring vilken påverkan betesfreden hade 

på skogsföryngringen.  

För ek fanns etableringar 1945, 1947 och 1962. De etablerade träden 

fördelade sig på både Hällmarksskogen och Sydskogen. 

 

Under stenhuggarepoken utfördes viss avverkning på ön, i de luckor som 

uppstod skall en stor mängd föryngring ha uppkommit (Ottosson, 1964). 

Inga exakta angivelser för var på ön avverkningen förekom finns angivna, 

endast att avverkning skedde i Stensliperiskogen och i Övre Sydskogen 

(Ottosson, 1964).  Det gör att det idag, ca 100 år senare, är omöjligt att säga 

vilken påverkan detta har haft på skogen i de påverkade områdena och att 

därmed dra några slutsatser kring denna störning.  
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4.7 Metodkritik 
 

Undersökningens utformning valdes då kvantitativ metod är den lämpligaste 

då fältdata skall insamlas och behandlas. Undersökningen följer samma 

principer för skogliga mätningar som används vid skogsbruksplanläggning 

och många andra generella skogliga mätningar. För högre noggrannhet i 

resultatet för varje enskild provyta kunde större storlekar på provyta valts. 

Utifrån rådande kunskapsnivå kring Blå Jungfruns skog och studiens storlek 

utgör provytor om 100 m² tillräcklig storlek för att uppnå den noggrannhet i 

resultat som studien hade som syfte.  

 

Validiteten i genomförda mätningar var god. Urvalet av data för mätning 

och insamling följde normal praxis för skogliga fältmätningar. 

Undersökningen kunde utvidgats med mätning av ytterligare fältdata, men 

för att nå syftet att undersöka skogstillståndet på ön är urvalet av fältdata 

lämpligt anpassat till undersökningens syfte, storlek och tillståndets 

begränsningar. Länsstyrelsens tillstånd, med begränsningen till 60 

borrkärnor och maximalt 5 övernattningar, har påverkat undersökningens 

utformning. Begränsningen kan inte anses ha påverkat resultatet negativt, 

även om en ökning av antalet provytor kunnat ge större tillförlitlighet i 

undersökningens resultat.  

 

Avgränsningen av undersökta områden kunde utförts på andra sätt. Vald 

avgränsning och objektiv utläggning av provytorna fungerade väl utifrån 

givna förutsättningar. Endast en provyta utgick av terrängskäl och ingen 

ytterligare provyta saknade helt träd.  

Störningar och effekten av dessa på skogstillståndet är svårt att mäta med 

denna typ av undersökning. I denna del kan validiteten i undersökningen 

sägas vara lägre. För att höja validiteten i denna del krävs en annan typ av 

undersökning, vilket föreslås i kapitel 4.8. 

 

Samtliga utförda mätningar utfördes med standardutrustning för skogliga 

mätningar och på samma sätt som vid annan skoglig mätning, i denna del är 

reliabiliteten god. En faktor som kan påverka reliabiliteten i undersökningen 

är noggrannheten hos handburna GPS mottagare, som ger en osäkerhet på 

några meter. För att minimera skillnader mättes varje provytecentrum in 

med två olika GPS under två minuter. Utifrån hur öns terräng, med branter, 

stup, höjdskillnader och tät vegetation, ser ut kan noggrannheten anses vara 

högre med handburen GPS än vid systematisk inmätning med kompass och 

mätlina. Förutsättningarna är goda för att återanvända GPS punkterna och 

det finns därmed goda förutsättningar att återupprepa studien. 

 

Borrningen för åldersbestämning innebär i några fall en sämre reliabilitet. 

Det fanns stammar där terränghinder, kvistar eller skador omöjliggjorde en 

borrning från exakt väderstreck och exakt höjd enligt instruktionen för 

fältarbetet. Alla avvikelser finns noterade för varje borrkärna, utan denna 

fakta innebär en upprepning av försöket risk för en lägre reliabilitet.  
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Resultatet för antal år från rot till brösthöjd innehåller ett mått av osäkerhet. 

För att generera ett säkrare resultat hade ett större antal borrkärnor varit 

värdefullt, något som tillståndet inte gav utrymme för. Resultatet avviker 

inte markant från handbok för skogsvårdslagen, tabell 6 Normalt antal år till 

brösthöjd (Skogsstyrelsen, 2014). Detta innebär att osäkerhetsfaktorn inte 

försämrar slutresultatets värde på negativt sätt, trots viss osäkerhet i 

beräkningen av antal år till brösthöjd, en osäkerhet som följer med till 

beräknade etableringsår för undersökta träd.  

 

Vid jämförelseberäkningar med data från Riksskogstaxeringens Skogsdata 

användes redovisade slutvärden. Denna data kunde vara avrundad, vilket 

innebar att andelsberäkningar inte alltid slutade på 100 %. För 

trädslagsjämförelserna jämförs bara andelar av på Blå Jungfrun 

förekommande trädslag, vilket innebär att jämförelsetalet från Skogsdata 

inte slutar på 100 %.  

Egna beräkningar är behäftade med samma typ av avrundningsfel från 

automatiska beräkningar i Excel, innebärande att det avrundade 

jämförelsetalet inte alltid slutar på 100 %.  

 

Värdet av jämförelser mellan Blå Jungfruns skog och annan skogsmark kan 

anses vara måttligt. Flera faktorer utgör problem i denna del av 

undersökningen. Blå Jungfruns klimat och geologi skiljer sig jämfört med 

annan skogsmark. En möjlig metod hade varit att jämföra skogstillståndet 

med andra mindre beskogade öar. Brister med en sådan vetenskaplig ansats 

var att öar med liknande skoglig karaktär inte är vanligt förekommande. 

Skogen bör dessutom ha varit opåverkad av mänskliga störningar under en 

lång tidsperiod, vilket ytterligare försvårar möjligheten att hitta lämpliga 

jämförelseobjekt. Skog på liknande berggrund på fastlandet kunde använts 

som jämförelse. Här innebär det annorlunda klimatet en faktor som sannolikt 

hade påverkat jämförelsen i negativ riktning. Att jämföra med känd skoglig 

data från Riksskogstaxeringen över större geografiska arealer utgjorde därför 

det bästa alternativet för att skapa en jämförande bild av skogstillståndet på 

Blå Jungfrun.     

 

Systematiska fel kan anses förekomma med GPS enheternas felvisning. 

Dessutom kan volymberäkningen av virkesförråd anses utgöra ett 

systematiskt fel, dock med ringa påverkan på resultatet. Det ena felet utgörs 

av att all volymberäkning utförts med medelhöjden för inmätta träd på 

provytan. För en absolut exakt volym skulle varje träds exakta höjd ha 

använts, en metod som inte används vid normala skogliga mätningar. Det 

andra felet utgörs av att inga stammar med medelhöjd under 5 meter och 

under 80 mm i brösthöjdsdiameter har volymberäknats. Detta påverkar totalt 

33 stammar från de 20 provytorna. Volymen för dessa stammar utgör trots 

antalet, en helt försumbar påverkan på den totala volymberäkningen. 

Bedömningen är att virkesförrådet omräknat till genomsnitt per hektar skulle 

kunna vara underskattat på nivån 2 m³sk/ha per provyta. Då virkesförrådet 
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inte är en parameter av avgörande betydelse för undersökningen har detta fel 

accepterats. 

 

 

4.8 Förslag till fortsatta studier 
 

En ytterst värdefull undersökning att genomföra för att höja kunskapen, och 

även stärka värdet av nu genomförd undersökning, skulle vara att överblicka 

brandkronologier på Blå Jungfrun. Detta kunde ske genom undersökning av 

levande träd och död ved efter brandljud, men också genom analys av 

borrkärnor från torvlager, förutsatt att det går att hitta lämpligt torvlager på 

ön. En sådan undersökning kunde ge ytterligare värdefull fakta och även 

styrka, eller förkasta, vissa slutsatser i denna undersökning.   

 

Ytterligare en värdefull undersökning att genomföra vore att undersöka och 

analysera tillväxtmönster för de borrkärnor som nu medförts från ön. Dessa 

kunde också jämföras med klimat- och väderdata för perioden och ge 

ytterligare viktig kunskap kring skogens utveckling på ön. 

 

En intressant fördjupning, generellt, vore att undersöka i vilken omfattning 

olika trädslagsfördelningar påverkar granens förmåga att konkurrera ut andra 

trädslag i skyddade områden. En sådan undersökning skulle vara av stort 

värde för att veta om skyddade områden bör lämnas för fri utveckling eller 

om naturvårdande skötsel är ett lämpligare alternativ för att stötta och bevara 

de värden som skall skyddas.   

 

En uppföljande undersökning av samma provytor enligt samma parametrar 

som den nu genomförda undersökningen om 10 år skulle, tillsammans med 

detta resultat, kunna ge en bra grund för att långsiktigt följa skogens 

utveckling på ön. Förutsatt användning av samma parametrar skulle en 

sådan undersökning kunna genomföras utan ytterligare åldersbestämning av 

stammar. 

 

En fördjupad undersökning av antalet år för plantor att växa till brösthöjd 

skulle också utgöra ett värdefullt komplement till dessa resultat.  

Ytterligare en intressant undersökning vore att försöka få svar på varför 

granen inte lyckas komma in och etablera sig på samma sätt som i 

barrskogar som lämnas för fri utveckling. Kombinerat med detta kunde 

trädslagsfördelningens inverkan på brandbenägenheten undersökas. 
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5. Slutsatser  
 

Lövträd dominerade öns trädslagsfördelning. Ek (47 %), tall (18 %) och lind 

(16 %) dominerade i relation till grundyta. Hällmarksskogen dominerades av 

tall, följt av björk och gran, Sydskogen dominerades av ek, följt av lind och 

tall. Ek, tall och övrigt löv uppnådde högre volymandelar på Blå Jungfrun 

jämfört med skyddad skog i Götaland. 

 

Medeldiametern var högre i Sydskogen än Hällmarksskogen. Tall (602 mm) 

och ek (455 mm) uppnådde störst diameter. Klen tall och grov björk 

saknades. Blå Jungfrun har en lägre volymandel skog med diameter över 

450 mm jämfört med skyddad skogsmark i Götaland. Jämfört med all 

skogsmark i Götaland har ön större volym från diameterklass 400 mm och 

uppåt.  

 

Det genomsnittliga virkesförrådet var 72 m³sk/ha. Virkesförrådet var lägre i 

Hällmarksskogen (49 m³sk/ha) jämfört med Sydskogen (80 m³sk/ha). 

 

Åldersfördelningen är relativt jämn mellan 40 och 237 år i brösthöjd. Det 

finns skog åldersklasser upp till 335 år. Ek uppnådde högst åldrar, följt av 

tall. Medelåldern i brösthöjd uppgick till 137 år. Medelåldern var högre i 

Sydskogen jämfört med Hällmarksskogen.  

 

Äldre skogssuccessionsstadier domineras av ek och tall.  

Yngre skogssuccessionsstadier domineras av lind medan tall förekommer i 

liten omfattning. På lång sikt bör lind bli mer dominerande bland öns 

trädslag.  

 

Volymen död ved var högre i Sydskogen (34 m³/ha) än i Hällmarksskogen 

(19 m³/ha), i förhållande till virkesförrådet i respektive område var 

skillnaden liten. Blå Jungfruns volym död ved var relativt hög (30 m³/ha), 

både i förhållande till virkesförrådet och i jämförelse med skyddad 

skogsmark i Götaland.  

 

Ön bör inte ha varit utsatt för mer än högst en, intensiv, skogsbrand de 

senaste 335 åren. Andra störningar har sannolikt påverkat skogstillståndet, 

säkra slutsatser kan inte dras utan ytterligare undersökningar på ön. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

43 

Håkan Abrahamsson 

6. Referenser 
 

Aggemyr, E. & Cousins, S. 2012. Landscape structure and land use history 

influence changes in island plant composition after 100 years. Journal of 

Biogeography 39. 2012. Ss 1645-1656. 

Alexandersson, K. Andersson, A-K. & Papmehl-Dufay, L. 2014. 

Fornlämningar på Blå Jungfrun. Arkeologisk inventering och provgrävning 

2014. Jungfrun 1:1, Oskarshamns kommun, Misterhult socken, Småland. 

Arkeologisk rapport 2015:04. Kalmar läns museum. ISSN 1400-352x 

Alriksson, C-G. 2015. Universitetsadjunkt Linnéuniversitetet. Personlig 

kommunikation, e-post, 2015-09-30  

Arup, U. Ekman, S. Fritz, Ö. Frödén, P. Johansson, T. Knutsson, T. 

Lindblom, L. Lundkvist, H. & Westberg, M. 1999. Bark- och vedlevande 

lavar i ädellövskog på ön Jungfrun. Svensk botanisk tidskrift 93, 1999. Ss 

73-94. 

Bernadzki, E. Bolibok, L. Brezeziecki, B. Zajaczkowski, J. & Zybura, 

H. 1998. Compositional Dynamics of Natural Forests in the Bialowieza 

National Park, Northeastern Poland. Journal of Vegetation Science, Vol. 9 

No 2 Apr. 1998. Ss 229-238. 

Dahlgren, J. 2016. Analytiker, Riksskogstaxeringen, SLU, Umeå. Personlig 

kommunikation, e-post, 2016-05-11 

Drakenberg, B. 2007. Lövtunt. Kompendium i skoglig lövträdsdendrologi 

Drakenberg, B. 2016. Föreläsare. Personlig kommunikation, telefon, 2016-

03-31 

Du Rietz, G. E. 1961. Blå Jungfrun. Under medverkan av Carl-Cedric 

Coulianos och Sten Dahlskog. Sveriges nationalparker. Kungliga 

Domänstyrelsen. Rydahls boktr. AB Sthlm 1961.  

Forslund, M. (red) 1997. Natur i Östra Småland. Kalmar: Länsstyrelsen i 

Kalmar s 254. 

 

Garmin, 2015. Hemsida för Garmin support. Hämtad 2016-03-28. 

https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={3fdd0

550-50be-11dc-4ec8-000000000000} 

 

Intemodino group, 2015. Hemsida för Internetbaserad slumptalsgenerator. 

http://randomnumbergenerator.intemodino.com/se/slumptalsgenerator.html 

 

https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId=%7b3fdd0550-50be-11dc-4ec8-000000000000%7d
https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId=%7b3fdd0550-50be-11dc-4ec8-000000000000%7d
http://randomnumbergenerator.intemodino.com/se/slumptalsgenerator.html


 

44 

Håkan Abrahamsson 

Ivarsson, S. 2009. Skogstillstånd och skogshistoria i Tyresta nationalpark- 

en jämförelse mellan nu och då, Haninge och Tyresö. Magisteruppsats, 

Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Umeå. Sveriges 

lantbruksuniversitet Umeå. ISSN 1654-1898 

Jakobsson, R. 2016. Lektor, Linnéuniversitetet. Personlig kommunikation, 

e-post, 2016-04-15 

Lantmäteriet, u.å. Hemsida för Lantmäteriet, Hur noggrann är en GPS 

mottagare. Hämtad 2016-03-28. https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-

geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-

satellitpositionering/Fragor-och-svar/#faq:Hur-noggrann-ar-en-GPS-

mottagare 

 

Lindholm, G. 2015. Parkvakt 1955. Personlig kommunikation, telefon, 

2015-10-23  

Linnæi, C. 1745. Carl Linnæus Öländska och Gotländska resa År 1741 

Wahlström & Widstrand 1975 ISBN 91-46-12468-3 

Laufeld, S. & Paasio, T. 1984. Känn ditt land, Nr 15, Gotska Sandön, Blå 

Jungfrun. Svenska Turistföreningens orienteringsserie om svensk natur och 

kultur. 

 

Kabell, S. 2016. F.d. parkvakt. Personlig kommunikation, e-post, 2016-03-

26  

 

Lindbladh, M. Niklasson, M. & Nilsson, S. G. 2003. Long-time record of 

fire and open canopy in a high biodiversity forest in southeast Sweden. 

Biological Conservation 114. 2003. Ss 231-243. 

 

Linderson, H. 2015. Forskningsingenjör, Lunds universitet. Personlig 

kommunikation, telefon, 2015-10-23 

 

Naturvårdsverket, 2013. Sveriges 29 nationalparker. Informationsfolder. 

2013-05. Edita-Västerås, 2013. ISBN 978-91-620-8653-4 

 

Naturvårdsverket, 2014 a. Norra Kvill Småländsk trollskog. Besöksfolder. 

Första upplagan, 2014. Naturcentrum Stenungsund, 2014  

 

Naturvårdsverket, 2014 b. Blå Jungfrun Mytomspunnen ö i Kalmarsund. 

Besöksfolder. Första upplagan, 2014. Naturcentrum Stenungsund, 2014 

 

Naturvårdsverket, 2015. Besökarundersökning i Sveriges nationalparker. 

Rapport 6687. Augusti 2015. ISBN 978-91-620-6687-1  

 

 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Fragor-och-svar/#faq:Hur-noggrann-ar-en-GPS-mottagare
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Fragor-och-svar/#faq:Hur-noggrann-ar-en-GPS-mottagare
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Fragor-och-svar/#faq:Hur-noggrann-ar-en-GPS-mottagare
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Fragor-och-svar/#faq:Hur-noggrann-ar-en-GPS-mottagare


 

45 

Håkan Abrahamsson 

Nehrbass-Ahles, C. Flurin, B. Klesse, S. Nötzli, M. Bouriaud, O. 

Neukom, R. Dobertin, M. & Frank, D. 2014. The influence of sampling 

design on tree-ring-based quantification of forest growth. Global Change 

Biology (2014) 20, ss 2867-2885. DOI: 10.1111/gcb.12599 

 

Niklasson, M. & Drakenberg, B. 2001. A 600-year tree-ring fire history 

from Norra Kvills National Park, southern Sweden: implications for 

conservation strategies in the hemiboreal zone. Biological Conservation 

101. 2001. Ss 63-71 

 

Nordenskjöld, C-E. 1953. Blå Jungfrun. Kalmar läns fornminnesförenings 

små bygdebeskrivningar nr 11. Andra upplagan 1953. Tidningen 

Barometerns Aktiebolag tryckeri 

 

Ottosson, I. 1964. Viltskador och skogsåterväxt inom Blå Jungfruns 

nationalpark. Kungl. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i 

naturskyddsärenden, nr 52. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala 

1964. 

 

Ottosson, I. 1965. The plant cover of Sweden. Acta Phytogeographica 

Suecia 50. 1965. Ss 141-143. 

Ottosson, I. 1971. Något om skogshararnas inverkan på ön Jungfrun i 

Kalmarsund. Fauna och flora. Nummer 6, december 1971, Årgång 66. 

Populär tidskrift för biologi utgiven av Naturhistoriska riksmuseet, ss 221-

264.. Särtryck  

Patel, R. & Davidsson, B. 2011. Forskningsmetodikens grunder. Att 

planera, genomföra och rapportera en undersökning. 4:4 uppl. Lund. 

Studentlitteratur AB, Lund. ISBN 978-91-44-06868-8 

pcSKOG, 2015. Hemsida för pcSKOG. Manualer. Hämtad 2015-09-01. 

http://www.pcskog.se/2014/ 

SCB, 2014. Hemsida för Statistiska centralbyrån. Nyheter och 

pressmeddelanden. Här finns ditt närmaste Blåkulla. Hämtad 2016-03-29. 

http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Nyheter-och-pressmeddelanden/Behallare-

for-Nyheter-och-Pressmeddelanden/Har-finns-ditt-narmaste-Blakulla/ 

SGU, 2015: Hemsida för Sveriges Geologiska Undersökning, SGUs 

kartvisare Jordarter 1:25 000-1:100 000. Hämtad 2015-08-21. 

http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100-tusen-sv.html 

Sihlberg, L. 2012. Skogsdynamik på hällmarker på Sotenäset i Bohuslän: 

fallstudie Åby säteri. Kandidatuppsats. Landskapsvetenskap, Kristianstad. 

Högskolan i Kristianstad 

http://www.pcskog.se/2014/
http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Nyheter-och-pressmeddelanden/Behallare-for-Nyheter-och-Pressmeddelanden/Har-finns-ditt-narmaste-Blakulla/
http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Nyheter-och-pressmeddelanden/Behallare-for-Nyheter-och-Pressmeddelanden/Har-finns-ditt-narmaste-Blakulla/
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100-tusen-sv.html


 

46 

Håkan Abrahamsson 

Skogsstyrelsen, 2014. Skogsvårdslagstiftningen 2014. Handbok 

Skogsstyrelsen Jönköping 2014. Hämtad på 2016-05-12. 

http://www.skogsstyrelsen.se/Global/PUBLIKATIONER/svl/SVL%202014.

pdf 

SLU, 2006. Skogsdata 2006. Sveriges officiella statistik. Institutionen för 

skoglig resurshushållning och geomatik, SLU. Umeå 2006. ISSN 0280-0543 

SLU, 2011. Liten geologisk encyklopedi. Bearbetning Per-Arne Melkerud. 

SLU Uppsala 2011 

SLU, 2015. Skogsdata 2015. Sveriges officiella statistik. Institutionen för 

skoglig resurshushållning, SLU. Umeå. ISSN 0280-0543 

SLU, 2016. Hemsida för interaktiva tjänster, SLU. Beräkning av volym för 

ett träd. Använd 2016-04-12.  

http://epi-resurs.slu.se/Berakna_trad/tradvol.htm 

SMHI, 2016 a. Hemsida för SMHI. Medeltemperaturens avvikelse från den 

normala. Hämtad 2016-04-02 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/monYrTable.php?par=tm

pYrAvv&month=13 

SMHI, 2016 b. Hemsida för SMHI. Årsnederbörden i procent av den 

normala. Hämtad 2016-04-02 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/monYrTable.php?par=nb

dYrAvv&month=13 

SFS 1987:938, 1987. Nationalparksförordning. Hämtad 2016-03-28. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1987-938/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epi-resurs.slu.se/Berakna_trad/tradvol.htm
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/monYrTable.php?par=tmpYrAvv&month=13
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/monYrTable.php?par=tmpYrAvv&month=13
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/monYrTable.php?par=nbdYrAvv&month=13
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/monYrTable.php?par=nbdYrAvv&month=13
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1987-938/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1987-938/


 

47 

Håkan Abrahamsson 

7. Bilagor 
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Bilaga 1: Berg och jordarter på Blå Jungfrun 

 

   
Referens: SGU, 2015. Hemsida för Sveriges Geologiska Undersökning, SGUs kartvisare  

Jordarter 1:25 000-1:100 000. 
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Bilaga 2: IR-ortofoto och terrängskuggning Blå Jungfrun 
 

 
 

 
Referens: Lantmäteriet, tillhandahållet via Lnu:s nedladdningstjänst maps.slu.se. Utvalt kartblad med IR 

ortofoto och terrängskuggning över Blå Jungfrun. 
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Bilaga 3: Indelning av undersökningsområden på Blå Jungfrun 

 

 
Referens: Lantmäteriet, ortofoto tillhandahållet via Lnu:s nedladdningstjänst maps.slu.se. Egen 

bearbetning av ortofoto i pcSKOG, tillhandahållet av Lnu. 
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Bilaga 4: Dispensansökan undersökning på Blå Jungfrun 
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Bilaga 5: Koordinattabell provytor 

 
Koordinater för provytor Blå Jungfrun     

 Startkoordinater uttagna med slumptalsgenerator   

            

Hällmarksskogen, rutnät 200 meter    

Slumptal för start samma som yta T 1, inom skogsytan   

Provyta   Koordinat N Koordinat E   

        

T1  6346807 608052    

T2  6346807 608252    

T3  6347007 608252    

T4  6347007 608052    

T5  6347207 608052    

T6   6347207 608252     

Sydskogen, rutnät 100 meter     

Slumptal för start: 6346516 och 608167, utanför skogsytan 

            

E1  6346816 607967    

E2  6346716 608067    

E3  6346716 608167    

E4  6346716 608267    

E5  6346716 608367    

E6  6346616 608567    

E7  6346616 608467    

E8  6346616 608367    

E9  6346616 608267    

E10  6346616 608167    

E11  6346616 608067    

E12  6346516 608267    

E13  6346516 608367    

E14  6346516 608467    

E15   6346416 608367     
Referens: Tabell av egen bearbetning. 
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Bilaga 6: Koordinatkarta pcSKOG 
 

 
Referens: Lantmäteriet, ortofoto tillhandahållet via Lnu:s nedladdningstjänst maps.slu.se. Egen 

bearbetning i pcSKOG, tillhandahållet av Lnu. 
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Bilaga 7: Skogsdata för skyddad skog på produktiv skogsmark Götaland 
 

 
Referens: Dahlgren, J. 2016. Analytiker, Riksskogstaxeringen, SLU, Umeå. Personlig kommunikation, 

e-post, 2016-05-11. 
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Bilaga 8: Borrkärna av ek med tydligt spår av borrskären 
 

 
Referens: Foto, privat. 
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Bilaga 9: Borrkärna av ek, behandlad med zinkpasta 

 

 
Referens: Foto, privat. 
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Bilaga 10: Resultat provytor Hällmarksskogen och Sydskogen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referens: Egen sammanställning av fältdata. 

 

 
Referens: Egen sammanställning av fältdata. 

 

 

Sydskogen E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15

Övre höjd m 5 4 13 11 14 10 9 9 11 6 9 14 12 14 13

Medelhöjd m 4 4 9 8 9 6 4 6 6 5 7 10 10 6 12

Grundyta m²/ha 4 4 29 22 16 25 7 9 62 11 15 23 26 21 32

Virkesförråd m³sk/ha 8 10 109 106 52 63 14 26 239 24 58 95 131 87 171

Stamantal st/ha 1800 2800 2300 2400 2500 2600 1800 3700 3000 1000 2000 4900 7100 2900 6800

Trädslags- Asp 0 0 0 0 23 0 0 0 0 32 0 53 1 0 0

fördelning Ek 81 100 100 99 77 0 94 67 8 68 13 0 67 98 0

grundyta Lind 0 0 0 0 0 98 6 33 0 0 0 47 32 1 86

 (%) Lönn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Rönn 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Sälg 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tall 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 87 0 0 0 0

Trädslags- Asp 0 0 0 0 20 0 0 0 47 60 0 27 11 0 0

fördelning Björk 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0

stamantal Ek 78 36 44 38 36 0 22 32 17 40 45 4 11 14 0

(%) En 0 18 22 0 12 0 6 3 13 0 30 0 0 0 0

Lind 0 0 0 0 0 92 22 49 0 0 0 63 46 14 88

Lönn 0 10 17 13 4 0 0 0 0 0 0 2 23 20 12

Rönn 17 36 17 50 28 8 44 14 3 0 20 4 9 52 0

Sälg 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tall 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0

Diameter Medel mm 108 111 224 193 165 122 149 103 269 163 286 136 219 198 114

Max mm 147 151 444 327 287 270 264 237 602 210 410 313 325 337 236

Min mm 88 51 102 51 60 50 72 50 132 129 162 53 60 51 51

Median mm 99 122 207 210 181 107 112 86 180 152 286 127 223 246 105

Död ved m³/ha 0 67 87 31 78 4 2 118 3 4 2 9 68 38 0

Hällmarksskogen T 1 T 3 T 4 T 5 T 6 

Övre höjd m 6 10 14 6 8 

Medelhöjd m 5 4 8 6 2 

Grundyta m²/ha 10 3 36 12 0 

Virkesförråd m³sk/ha 25 9 165 48 0 

Stamantal st/ha 1900 1400 2100 2100 1100 

Trädslags-  Björk 76 63 5 16 0 

fördelning Ek 24 0 1 0 0 

grundyta (%) Gran 0 0 46 0 0 

  Tall 0 37 48 84 0 

Trädslags- Ask 5 0 0 0 0 

fördelning  Björk 37 29 9 48 0 

stamantal (%)  Ek 11 0 10 0 0 

  En 0 57 14 19 91 

  Gran 0 0 43 0 0 

  Lönn 5 0 0 0 0 

  Rönn 42 0 0 5 9 

  Tall 0 14 24 28 0 

Diameter  Medel (mm) 120 113 152 149 0 

  Max (mm) 171 136 442 238 0 

  Min (mm) 50 81 55 62 0 

  Median (mm) 121 122 110 143 0 

Död ved  m³/ha 0 0 95 0 0 
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Bilaga 11: Geografisk lokalisering av inmätt gran 
 

 
Referens: Lantmäteriet, terrängskuggning tillhandahållet via Lnu:s nedladdningstjänst maps.slu.se. Egen 

bearbetning i pcSKOG, tillhandahållet av Lnu. 
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Bilaga 12: Trädslagsfördelning i diameterklasser Blå Jungfrun (BJ) och 

Kalmar län (H) 

 

 
Trädslagsfördelning diameterklasser i förhållande till volym för Blå Jungfrun (BJ) jämfört med data från 

Riksskogstaxeringen 2015, tabell 2.5 för Kalmar län (H). Egen bearbetning. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område Trsl 0-99 100-149 150-199 200-249 250-299 300-349 350-449 450-

BJ Asp 0% 6% 23% 26% 0% 45% 0% 0%

H Asp 4% 4% 7% 7% 14% 18% 43% 7%

BJ Björk 16% 71% 13% 0% 0% 0% 0% 0%

H Björk 14% 15% 17% 18% 14% 10% 8% 4%

BJ Ek 0% 6% 20% 19% 29% 15% 11% 0%

H Ek 7% 5% 7% 9% 13% 10% 19% 30%

BJ Gran 5% 0% 25% 20% 0% 50% 0% 0%

H Gran 4% 9% 13% 16% 17% 14% 19% 8%

BJ Lind 12% 35% 14% 14% 12% 13% 0% 0%

H Lind 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

BJ Lönn 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

H Lönn 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

BJ Tall 0% 1% 7% 11% 0% 9% 44% 28%

H Tall 2% 5% 11% 15% 16% 14% 27% 10%
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