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VA N F Ö R E S TÄ L L N I N G E N  O M 
E N  G R Ä N S L Ö S  U R S KO G

Björnlandets nationalpark ligger i Åsele kommun 
i Västerbottens län. Där finns en av Sveriges mest 
värdefulla urskogar och parken genomgår i år en 
process där dess area mer än fördubblas, vilket 
görs eftersom skog även utanför nationalparkens 
ursprungliga gräns har klassats som mycket 
värdefull. Dock har delar av denna värdefulla skog 
avverkats innan utvidgningen av nationalparkens 
gränser kunnat slutföras, då den under processen 
stått utan officiellt skydd.

Urskogen finns, på den påtagligt förmänskligade 
planeten, som rester av en värld mindre påverkad 
av människan. Den symboliserar vildhet, det 
naturliga och det otämjda. Dock så tillåts denna
vildhet enbart att existera inom de gränser som skapas av det omgivande mänskliga 
samhället. Vi åker långväga för att få uppleva denna vildhet, känslan av att vara 
ensam med eller mot naturen. Att existera i en värld som inte är skapad av oss själva. 
Men urskogens vildhet är vilseledande. Storslagenheten får oss att se urskogen som 
mycket mer omfattande än den egentligen är. Illusionen om vildhet gör urskogen 
åsidosatt och får den att behandlas som oändlig, en vanföreställning som riskerar 
att urholka urskogen tills den inte längre finns kvar. Vildheten är därför så unik, att 
det blir aspekten som enar urskogen och gör den till en plats.

Trädgårdsstaketet är ett symboliskt tillägg och en kommentar. Inhägnaden i form 
av ett rött trädgårdsstaket, tillverkat av virke från en traditionell produktionsskog, 
synliggör människans nuvarande relation till urskogen. Det visar på urskogens 
utsatthet och vill därigenom skapa en diskussion som på sikt kan förstärka skogens 
ställning som något mer än människans vilda trädgård. Trädgård och vildhet ställs 
mot varandra.



”Ordet trädgård […] betecknar 
inhägnad. I denna inhägnad skyddar man 
det som bedöms som mest värdefullt. […] Finns det 
handlingar på en planetär skala som är jämförbara 
med dem som upptar trädgårdsmästaren i dennes träd-
gård? Kan man förskjuta trädgårdens vokabulär, som 
vanligtvis är förknippad med små och stängda rum, 

mot en rymd som är till synes 
obegränsad och öppen?”
(Gilles Clément citerad i boken Från trädgården i rörelse till den 
planetära trädgården)
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