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Filmen Fakta om Skogen berättar om våra skogars uppkomst, produktion, organismer och 
läge samt de hot som är förknippade med våra skogar. Nya rön omkullkastar tidigare upp-
fattningar om våra skogar. 
 

Forskning visar att det fanns skogar i Norden före den senaste nedisningen under den 2,6 
miljoner år långa istiden, som ännu pågår. Klimatet har ändrat under istiden; långa kallperi-
oder och korta värmeperioder har avlöst varandra. Det har funnits både växter och djur un-
der dessa tidsperioder i Norden. För cirka 35 000 år sedan, antar man att det fanns inlandsis 
endast i Norge och västligaste Sverige, fastän istiden pågick för fullt. Delar av Sverige, Fin-
land och Danmark samt Bottniska viken var då landområde med sjöar. Björken trivdes antag-
ligen under denna tid i Norden. Först så sent som för 21 000 år sedan var största delen av 
Norden täckt av inlandsis. Våra nuvarande skogar, härstammar från tiden efter den senaste 
nedisningen, alltså för ungefär 11 000 år sedan, då värmeperioden började. Inlandsisen 
smalt, landet steg ur havet och skogen tog över.  
 

Många faktorer påverkar skogen. Solstrålningen är mycket viktig. Den ändrar till följd av jordens elliptiska bana 
kring solen och jordens lutning mot solen. Man har räknat ut att skillnaden i solstrålning kan vara 23 procent. En 
så stor ändring påverkar klimatet och växtligheten. Men det sker inte på ett år. Stora förändringarna går i perio-
der på tiotusentals, hundratusentals och miljoner år. Från varmt klimat med mycket ljus och frodiga skogar till 
kallt klimat med lite ljus och inga skogar. Skogarna har alltså kommit och gått i jordens historia, beroende på det 
rådande klimatet.  
 
Skogen påverkar klimatet lokalt genom avdunstningen från växtligheten. Vatten binder värme som frigörs från 
skogen. Markskiktet i skogarna är svalare och fuktigare än det öppna landskapet, under soliga sommardagar. Där-
för trivs vissa arter i skogen. Avdunstningen och det skydd trädkronorna ger mot solstrålningen upprätthåller en 
lägre temperatur. Detta märks särskilt i lövskogar. Växtligheten påverkar både mikroklimatet och det lokala klima-
tet. Stora skogar inverkar också på klimatet i större utsträckning. Och ingår som en viktig del i kolets naturliga 
kretslopp, då de upptar stora mängder koldioxid som binds i biomassan. Skogarna frigör därtill syre som en bipro-
dukt vid fotosyntesen.  
 
Man indelar jordens skogar i vissa skogstyper: tropisk regnskog, tempererad regnskog, hårdbladsvegetation och 
taiga. I barrskogsområdet, taigan, är vintrarna långa och kalla, medan somrarna är korta och varma. Våra barrsko-
gar inhyser 20 000 djur- och växtarter; nästan hälften av alla våra djur, växt och svamparter tillsammans. Flest 
arter förekommer i skogarna en tid efter en störning; såsom efter brand, storm eller en avverkning. En tredjedel 
av landytan på jorden täcks av skog. Stora skogar syns från rymden; till exempel Amazonas regnskogar, där artan-
talet är störst.  
 
Skogarna förändras ständigt. På kort sikt är skogarna utsatta för skövling, då stora arealer slutavverkas. Intensivt 
skogsbruk leder till näringssvinn, då biomassa – ved - förs bort. Samtidigt minskar det naturliga upptaget av koldi-
oxid för en tid. Gifter som används vid insektbekämpning och monokulturodlingar, utgör andra stora hot. De ut-
armar mångfalden. 
 
Referens: Prof. Matti Räsänen (https://katternodigital.fi/article/ny-bild-av-istiden/) 
https://docplayer.se/115748908-Skogens-mikroklimat-caroline-greiser-doktorand-i.html 
m.fl. sökord skog, mikroklimat, istiden, ekologi 
 
Frågor med svar på följande sida! 
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SVAR TILL FRÅGORNA 

 
 

1. Varifrån upptar träden koldioxid samt vatten vid fotosyntesen?   
Koldioxid från luften och vatten från marken. 
 
2. När har våra nuvarande skogar bildats? 
Efter den senaste nedisningen för ca 11 000 år sedan då värmeperioden började. (Värmeperioden ingår 
som en del i den flera miljoner långa istiden som ännu pågår) 
 
3. Vilken yttre faktor påverkar skogen och klimatet mest? 
Solstrålningen, som beror på jordens lutning gentemot solen och jordens elliptiska bana kring solen. Variationerna 
i solstrålningen sker med tiotusentals, hundratusentals och miljoner år. Skillnaden i solstrålning kan vara 23 %.  

 
4. Hur kan skogen påverka mikroklimatet vid marken? 
Trädkronorna skyddar mot intensiv solstrålning, varvid marken håller en lägre temperatur. Avdunstning-
en av vatten frigör också värme från skogen. Detta märks särskilt i lövskogar, lundar. Detta påverkar 
mångfalden. 
 

5. Nämn ett stort skogsområde som syns från rymden?   
Amazonas, taigan. 
 
6. När förekommer det mest arter i en skog? 
Efter ens störning, såsom en brand, storm eller avverkning. Då ”vandrar” arter in på det öppna området. 
Aska efter en brand är dessutom mycket rikt på näring. Skogbränder har alltid varit en del av företeel-
serna i våra skogar. Människan har bara börjat kontrollera dem. 
 
7. Vilket av våra träd kan växa även på vintern och varför? 
Björken, om den har tillgång till vatten (marken inte är frusen), näring och ljus. (referens: prof. emeritus Carl-
Adam Hæggström). Björken har således ingen ”inbyggd” övervintringsfunktion. 

 
8. Hur stor del av landytan på jorden består av skog? 
En tredjedel. 
 
9. Vad kallas det skogsområde i norden som sträcker sig runt hela norra halvklotet?   
Norra barrskogsbältet eller taigan. 

 
10. Vad kan du göra för att hjälpa skogen?  
Egna idéer. 
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