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Rennäringen i Västerbotten

rades hösten 1999. Ett annat exempel är den
informationsinsats om samerna som folk, de
samiska näringarna m.m. som aviserats av
jordbruksministern, tillika ansvarig för same-
frågor, Margareta Winberg.

För närvarande pågår ett stort utrednings-
arbete genom den s.k. Rennäringspolitiska
kommittén, en parlamentarisk statlig utred-
ning under ordförandeskap av f. förvaltnings-
direktören vid SLU Görel Oscarsson. Utred-
ningen skall enligt direktiven (Jo 1998:03) läm-
na förslag till ”en ny statlig rennäringspolitik”.
I detta skall ingå en översyn av nuvarande
rennäringslagstiftning, administration, stöd-
former m.m. Resultatet är aviserat till april år
2001.

Rennäringspolitiken skall syfta till en ”eko-
logiskt, ekonomiskt och kulturellt långsiktigt
bärkraftig rennäring”. Denna beställning blir
självfallet inte lätt att effektureara. En särskild
utmaning blir att beskriva ”förhållandet mel-
lan rennäringen och andra areella näringar”.
Vissa frågeställningar om detta redovisas i
faktarutan.

Först sent under utredningsarbetet har ut-
redningen fått i uppdrag att mer uttryckligen
ta sig an rättsliga frågor, dvs. frågor där det

JÖRGEN BOHLIN
Förbundsjurist
Svenska Samernas Riksförbund
Umeå

”Den problematiska renskötseln” – så formu-
lerade sig en medarbetare i Vetenskapsradion
utan närmare beskrivning vari det ”problema-
tiska” skulle bestå. Om problemet skulle ligga
i renskötseln eller vara betingat av – i detta
fall – medarbetarens bristande kunskap skall
det följande försöka klarlägga.

Akademiens vårexkursion ägnades bl.a. åt
frågor kring renskötseln. Akademien har tidi-
gare också hållit några sammankomster med
hithörande frågeställningar. Tveklöst finns
det många frågor i anslutning till renskötseln
att belysa och alla kan inte behandlas inom
ramen för denna artikel. En exemplifiering av
frågor som finns i renskötselns omgivning
togs fram inom ramen för ett s. k. LIFE-projekt
”Uthålligt skogsbruk”, byggt på landskaps-
analys i lokal samverkan och som redovisa-
des våren år 2000. En bearbetad version av
där presenterade frågor och svar återfinns i
särskild faktaruta.

Annars är just avsaknaden av kunskap och
fakta besvärande. Ett försök att avhjälpa det-
ta är det projekt Samernas Riksförbund bedri-
vit tillsammans med Jordbruksverket, berör-
da länsstyrelser och SCB, viket resulterat i
rapporten ”Svensk rennäring”, som presente-
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gäller att stärka skyddet för renskötselrätten.
Underlaget för detta är de förslag som redo-
visas av den s.k. ILO-utredningen; en utred-
ning som analyserat förutsättningarna för att
Sverige skall kunna tillträda FN-organet ILO:s
konvention om ursprungsfolk.

ILO-utredningen konstaterar, att Sverige
idag inte uppfyller minimistandarden för
skydd av samernas/samebyarnas rätt till land
och vatten. Redan detta konstaterande har
upprört organisationer på markägarsidan,
som såväl underkänner utredningens resone-
mang som hävdar att erkännande av ren-
skötselrätten i svensk lagstiftning skulle gå ut
över markägandet. Det är alltså bäddat för
skarpa motsättningar när rennäringspolitiska
kommittén tar sig an denna fråga. Hur det
skall bli möjligt för Sverige att kunna hålla en
anständig nivå på skyddet för den samiska
rätten utan att detta skall framkalla konvul-
sioner inom andra delar av samhällslivet åter-
står att se.

En mycket viktig frågeställning för den ren-
näringspolitiska kommittén är att nu – änt-
ligen kan man säga – avskaffa det näringsför-
bud för samebyarna som regleras i rennärings-
lagen, där det sägs att en sameby inte får ägna
sig åt annan ekonomisk verksamhet än ren-
skötsel. Detta legala näringsförbud är föresta-
vat av såväl paternalistiska tankegångar som
bristande erkännande av innehållet i rensköt-
selrätten.

Sannolikt var det många samer – såväl ren-
skötare som andra – som röstade nej till ett
svenskt medlemskap i EU. Oberoende av det-
ta har EU:s Mål 6-program (nu Mål 1-program)
med särskilda samiska program skapat en i
långa stycken helt ny situation för de samiska
näringarna och därmed också för samebyar-
na och deras organisation Svenska Samernas
Riksförbund (SSR).

Det ”nerifrån-och-upp-perspektiv” som EU
eftersträvar har här faktiskt fått ett genom-
slag. Som exempel kan nämnas att när tidiga-
re länsstyrelsen tog initiativ till ett projekt så
är det nu SSR/samebyarna som gör detta med

länsstyrelsen representerad i en referens-
grupp. Med detta inte sagt att EU sprider ljus
och välstånd i alla delar, men på detta område
har medlemskapet faktiskt ändrat på förut-
sättningarna till ett för samerna positivt läge.

En ytterligare reflektion kan göras i anslut-
ning till detta. När ”samefrågor” kommer in i
ett internationellt sammanhang förändras
perspektivet och måttstockarna och det visar
sig, att den hemsnickrade svenska samepoli-
tiken inte står sig. ILO-konventionen om ur-
sprungsfolk är ett tydligt exempel på att
Sverige inte lever upp till en godtagbar mini-
minivå när det gäller lagstiftning m.m. i förhål-
lande till samerna, de samiska näringarna och
den samiska rätten till land och vatten.

Under tiden fortsätter stora arealer med
viktiga vinterbetesmarker att spolieras av
skogsbruket, rovdjursangreppen fortsätter
och utarmar näringen ekonomiskt och psyko-
socialt, markägarprocesserna mot vissa sa-
mebyar drivs vidare, knallarna från jägarna i
den fria småviltjakten dundrar. Listan kunde
göras längre. Det hastar med förändringar.

J. Bohlin

Faktaruta

Samer och renskötsel
Från att ha varit ett villebråd tämjdes re-
nen och renskötsel bedrivs idag i 51 fjäll-
och skogs-samebyar från Idre i söder till
Karesuando i norr samt i  7 s. k. konces-
sionssamebyar i Tornedalen (se karta).

Renantal
Hur många renar finns idag?
År 1999 fanns i Sverige ca 230 000 renar.

Har antalet renar varit konstant under en
50-årsperiod?
Antalet renar varierar över tiden, precis
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som bland vilda djur. Renantalet varierar i
ungefär trettioårscykler och hänger bl. a. sam-
man med den variation som finns i förekom-
sten och tillgängligheten av lav. Under de se-
naste 100 åren har antalet renar varierat mel-
lan 150 000 och 300 000 renar. Den senaste
toppen i antalet renar var runt 1990. Sedan
dess har antalet renar minskat i samtliga län
där renskötsel bedrivs. En ny kulmen kan vän-
tas omkring år 2020.

Bete
Hur ser renens önskelista ut när det gäller
foder?
Renens föda varierar mellan årstiderna. Un-
der sommarhalvåret maximerar renen födo-
intaget, medan den under vintern hushållar
effektivt med de knappa resurser som då
finns. Under sensommaren är svamp en
favoritföda. Under vintern är laven viktigast,
men renen äter det den kommer åt under

snön. Ris och blad under snötäcket är annan
föda.

Varför är laven så viktig?
Laven är en mycket lättsmält och energirik
födoresurs för renen och är därför viktig un-
der vintern.

Hur många år tar det för laven att växa till sig
och bli betbar igen?
Varierande hård betning anses ekologiskt
leda till en ökad biologisk mångfald. Om lav-
täcket betas väldigt hårt krävs dock en läng-
re period då området inte betas alls för att
laven skall växa till sig igen. Tiden för åter-
hämtning varierar mellan olika områden.

Varför hägnar man inte in alla renar i ett stör-
re hägn och utfodrar dem?
Renen är inte en tillräckligt god foderomvand-
lare för att utfodring under längre perioder
skall bli ekonomiskt lönsam. Under kortare
perioder praktiseras utfodring, till exempel

J. Bohlin
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för att öka köttigheten före slakt, för att klara
en tillfällig betesbrist, för att styra betningen
eller före kalvning för att få större kalvar.
Långa perioder av utfodring på samma plats
ökar risken för smittspridning.

Hur har skogsbruket påverkat renbetet sedan
1950-talet?
Skogsbruket påverkar renskötseln negativt
främst genom åtgärderna slutavverkning,
markberedning, skogsgödsling och anläggan-
de av skogsbilvägar. Främst är det storskogs-
bruket som varit till förfång för renskötseln
och som har lett till att mycket stora arealer
betesmark temporärt gått förlorade genom
stora föryngringsytor, omfattande markbe-
redning samt plantering av contorta.

De under de senaste åren nyanserade
skötselmetoderna med ståndortsanpassning
inom skogsbruket har emellertid mildrat svå-
righeterna något. Också ett allt bättre utveck-
lat samråd mellan skogsbruket och rensköt-
seln har hjälpt till att minska problemen för
renskötseln. För rennäringen innebär skogs-
bruket en stor påverkan eftersom rennär-
ingen är så arealkrävande.

Hur viktig är hänglaven för renarna i vinter-
beteslandet?
Hänglaven är viktig framförallt på vårvintern.
Skaren gör då att renen har svårt att komma
åt födan under snötäcket. Skaren gör att re-
nen når upp till hänglaven som håller renen
vid liv tills snön börjat smälta. Detta bete är
därför framförallt viktigt under de år då ska-
ren är så skarp att markbetet är låst.

Är det överbetning och slitage på marken i
fjällen?
Fjällen består till stor del av gräsbärande fjäll.
Nytt bete växer ut varje år. Den påstådda
överbetningen förefaller därför främst bottna
i missförstånd och okunnighet. Däremot finns
körskador vållade av bl. a. renskötseln, som
det är viktigt att komma till rätta med.

I anslutning till en del renskötselanlägg-

ningar har även vegetationen skadats av ren-
tramp. I något fall kan flyttning av stängsel bli
aktuell för att minska slitaget. Flaskhalsen för
renskötseln finns inom vinterbeteslandet. Det
är tillgången till bete på vinterbetesmarkerna
i skogslandet som avgör hur många renar en
sameby kan hålla.

Antalet renskötselföretag
Hur många renskötselföretag finns det?
I dag finns ca 900 renskötselföretag (1980 ca
800) med ca 3 000 personer som är sysselsat-
ta i och/eller ekonomiskt beroende av ren-
skötseln och övriga samiska näringar.

Ekonomi
Hur många renar behövs för att ett renföretag
skall fungera ekonomiskt,  t. ex. för en familj på
fyra personer?
Ett vanligt renskötselföretag har ca 500 renar.
Därutöver tillkommer inkomster av jakt och
fiske.

Vilka bidrag utgår till rennäringen?
Det enda driftsbidrag som idag utgår till ren-
skötsel är prisstöd vid försäljning till slakt – 9
kr per kilo för vuxet djur och 14.50 kr per kilo
för kalv. Utslaget per livren rör det sig om ca
100 kronor per ren. Några stöd motsvarande
jordbrukets areal- och djurbidrag utgår inte
till renskötsel.

Renskötseln kan liksom annan näringsverk-
samhet i vissa fall få investeringsstöd. Dessa
stöd har dock relativt blygsam omfattning. En
viktig ny form av ekonomiskt stöd är för ren-
skötseln liksom samhället i övrigt EU:s struk-
turfonder.

Skadestånd och ersättningar
Hit hör bland annat rovdjursersättningar, er-
sättning för merkostnader till följd av Tjerno-
byl-olyckan, ersättning för trafikdödade renar,

Rennäringen i Västerbotten
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ersättning för skador vid vattenregleringar.
Rovdjurs- och Tjernobylersättningarna står
staten för. Trafikdödade renar ersätts enligt
lag (strikt ansvar) via försäkringsbolagen,
Banverket m. fl. Ersättning för vattenregle-
ringsskador utgår liksom för alla andra utifrån
dom i vattendomstol.

Hur kan renägarna överleva på de låga medel-
inkomster som de redovisar till beskattning per
familj?
Medelinkomsterna inom renskötseln är inte
väsentligt lägre än för andra motsvarande
näringsidkare i fjällområdet. Inkomsterna är
dock låga sett ur ett generellt länsperspektiv.
Liksom inom jordbruket är det allt vanligare
inom renskötseln att familjen även har för-
värvsinkomster vid sidan av renskötseln.
Bland många renskötande familjer är därför
inkomsten från renskötseln inte längre den
enda inkomstkällan.

Företagsutveckling
Varför satsar man inte på bättre id-märkning av
renarna för att kunna styra aveln bättre och få
kraftigare renar?
Olika försök med individmärkning av renar
har gjorts och görs. Det är emellertid väsent-
ligt svårare att bedriva avel inom renskötseln
än inom t. ex. mjölkproduktion. Skälen är
främst tre:

• Avel bygger på att det är ett begränsat
antal egenskaper (t. ex. köttighet och hög
mjölkproduktion) som skall gynnas. I fram-
gångsrik renskötsel spelar emellertid även
flera andra faktorer stor roll, som moder-
egenskaper, härdighet etc. Det försvårar
avelsarbetet väsentligt.

• Avel bygger också på att miljön kring dju-
ren kan styras. Det gäller bl. a. fodertill-
gångens storlek. Här har renskötseln be-
gränsade möjligheter (jämför påverkan av
skogsbruket).

• En tredje viktig faktor för framgångsrik
avel är att fortplantningen kan styras, t. ex.
genom seminering. Seminering är inte
praktiskt genomförbar inom renskötsel.

För att stammen skall bevaras i så bra skick
som möjligt görs ett urval vid slakt, då svaga
och inte producerande hondjur slaktas.

Alla andra näringar går mot färre och färre
enheter men desto större. Hur är det med ren-
skötselföretagens utveckling?
En viss storleksrationalisering är möjlig.

Flyttning av renar
Använder man flyttlederna idag eller flyttas
renar med lastbil?
Uppgifter från 1997/98 visar, att drygt hälften
av företagen vid höstflyttningen transporte-
rade sina renar med lastbil. Under våren
transporterade en mindre del av renskötsel-
företagen sina renar. Det är alltså vanligare att
transportera renar vid höstflyttningen än vid
vårflyttningen.

Skälen till att renar flyttas med lastbil är fle-
ra. Framkomligheten har med åren väsentligt
försvårats och i vissa fall till och med omöjlig-
gjorts genom  vattenregleringar, samhällsut-
byggnad och skogsbruk. Biltransport går
snabbare och man kommer direkt dit man
avser att komma. Man undgår också förluster
av djur och kan undvika rovdjurstäta om-
råden. Dessutom undviks sammanblandning
av hjordar och på detta sätt undviks merarbe-
te med skiljning av renar.

Strövrenar
Hur kommer det sig att det blir renar kvar på
vinterbeteslandet?
Antalet strövrenar beror på flera olika fakto-
rer. Om betet på senvintern är mer eller
mindre låst på grund av is- och skarbildning

J. Bohlin
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är risken stor att renarna sprids över stora
områden. Det är då svårt att få till stånd en
samlad uppflyttning vilket i sin tur förorsakar
fler strövrenar. Ungefär på samma sätt funge-
rar det om våren är sen i fjällområdet.

Många renägare upplever skogsbruket som
en starkt bidragande orsak till att renarna blir
kvar vid flyttning. Slutavverkningar och skogs-
bilvägar styckar sönder betesmarken och för-
svårar kontrollen över renarna, som under
vårens skarbildning sprider sig över stora
områden.

Djurskydd
Gäller djurskyddslagen för renskötseln?
Ja

Miljön
Är rennäringen idag miljövänlig med tanke på
transporter och skötsel under framförallt vinter-
halvåret?
Det går att bättre miljöanpassa renskötseln
liksom andra näringar. Användandet av mo-
derna tekniker är dock en naturlig del av ut-
vecklingen och renskötseln som vi känner
den idag. Jordbruk och skogsbruk har på
samma sätt förändrats då tekniken utveck-
lats. Lika väl som vi i framtiden oftare kanske
använder häst i jordbruket är det möjligt att
vi också får se fler renskötare på skidor.

Rovdjur
Hur stor skada åstadkommer rovdjuren för ren-
ägarna?
Skadorna varierar beroende på rovdjurens
utbredning. Enligt samebyarnas bedömning
uppgår rovdjursförlusterna till ca 50%, vilket
är en mycket hög siffra. Studier inom norska
rennäringsadministrationen uppvisar liknan-
de förlustsiffror. Länsstyrelsens samlade be-

dömning är att förlusterna ligger på nivån 30–
50%.

Vilka rovdjur gör den största skadan?
På grund av rovdjurens varierande beteende
stör de renskötseln på olika sätt. Järven kan
förfölja enstaka renar eller hjordar långa
sträckor. Vargen skingrar renhjorden och kan
också förfölja den långa sträckor. En renhjord
som är skingrad av varg är dessutom lätt-
skrämd och svår att arbeta med.

De största skadorna av björn sker i kalv-
ningslandet där den föryngrar sig. Lodjuren
förföljer inte renarna någon längre sträcka,
utan uppträder mer ”diskret”. Renarna kan
därför fortsätta beta alldeles i närheten av
den plats där lo dödat ren. Kungsörn dödar
främst kalv och är alltså mest störande i kalv-
ningsområdet under vår och försommar.

Skador på skog
Finns det några jämförelser mellan vilt- och
renskador på skog?
Den enda någorlunda heltäckande studien
gäller Vehmåns dalgång med små dokumente-
rade skador. Sammantaget bedöms skadorna
av älg vara betydligt större än de skador som
ren förorsakar. Främsta skälet är att ren – till
skillnad från älg – inte äter skott, bark eller
kvistar.

Går det att ta reda på hur mycket renskadorna
på skogen drabbar skogsägaren?
Även om det inte är billigt med denna typ av
undersökningar bör det gå att få en hygglig
uppfattning av renskadorna på skog.

Terrängkörning
Gäller terrängkörningslagen för renskötarna?
Ja. Enligt terrängkörningsförordningen (1978:594)
får motordrivna fordon användas av alla som
utför underhåll av renskötselanläggning och

Rennäringen i Västerbotten
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för arbete med renskötsel vid bevakning av
renar och vid drivning och samling av renar
inför omedelbart förestående märkning, slakt
eller flyttning samt för renskötarnas försörj-

ning med livsmedel och andra dagligvaror i
direkt samband med renskötseln. Förenklat
uttryckt kan man säga att en renskötare har
samma rätt att köra som en markägare.

J. Bohlin
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Västerbotten ett matlän

LEIF FORSLING
Lantbruksdirektör
Länsstyrelsen
Umeå

Västerbotten har ett för norrländska förhål-
landen relativt omfattande lantbruk. Trots de
av läget givna kärva yttre förutsättningarna
föder lantbruket i Västerbotten befolkningen
ganska väl. Om man gör tankeexperimentet
att det bara skulle finnas de livsmedel som
kan produceras inom regionen att tillgå, blir
urvalet tämligen begränsat, men kalorimäs-
sigt täcker produktionen nästan behovet hos
befolkningen. Det är då räknat utifrån ett bätt-
re balanserat intag i förhållande till män-
niskans behov än dagens. Kosten blir alltså

nyttigare och i vissa avseenden av bättre kva-
litet om man blir hänvisad att bara äta lokalt
producerat. De största bristerna skulle mär-
kas på vetebröd, socker och frukt.

Marken och grödorna
En del av Västerbottens jordbruksmark är av
relativt sent datum. Bara för 100 år sedan ny-
odlades rätt mycket mark i västra inlandet.
Några av dessa kom dock inte att brukas un-

Fakta
Västerbotten ligger mellan latituderna 64–66
grader nordlig bredd. Polcirkeln ligger obetyd-
ligt norr om länets nordligaste utlöpare. I öster
gränsar länet mot Kvarken, i väster mot Norge.
Fjällkedjan mot Atlanten är mycket smal. Det
är bara ca 30 km från gränsen ner till Helge-
lands fjordar. Klimatet längst i väster påverkas
starkt av närheten till Atlanten. Det nordliga
läget begränsar givetvis möjligheterna till od-

ling. Det är få år som ger 100 sammanhängan-
de frostfria dygn någon annanstans än möjligen
i yttersta kustbandet. Odlingen är koncentrerad
till kustområdet. Ca 85% av jordbruket finns
inom 50 km från kusten. Jordbruk förekommer
ända upp i fjällkedjan. Det västligaste ligger
endast ca 5 mil från norska gränsen. Jordbruks-
marken upptar endast drygt 1% av länets yta.
Jordbruken har i genomsnitt 65 ha skog.
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der mer än en generation. Jordbruksarealen
nådde sitt maximum strax efter andra världs-
kriget med ca 130 000 ha, sedan dess har den
i stort sett halverats. I dag brukas knappt
70 000 ha. Den brukade arealen minskar dock
inte längre, den har tvärtom ökat något sedan
den nya jordbrukspolitiken från 1995.

Jordbruket är inriktat på vallodling med
mjölkproduktion. Ca 80% av intäkterna kom-
mer från mjölk och nötkött. Det är ett relativt
småskaligt jordbruk som bedrivs. Det genom-
snittliga koantalet per företag är ca 75% av
medeltalet i landet. Gapet emot övriga Sve-
rige tenderar att öka. Skillnaderna i struktu-
ren blir ännu större om man tittar på växt-
odlingen. Grödor för avsalu saknas i stort
sett. Den spannmål som odlas är i huvudsak
fodersäd för eget bruk.

Potatis är den enda riktiga avsalugrödan.
Försök har gjorts med energigräs (rörflen)
som går att odla till relativt goda skördar.
Marknaden har dock ännu så länge inte visat
något större intresse för energigrödor från
åkern. Trädgårdsodling under glas byggdes
ut främst under 1980-talet. Odlingen nådde
dock inte upp till någon större omfattning.
Länet producerar bara en mindre del av be-
hovet av frukt och grönsaker.

Animalierna är ryggraden
Förutsättningarna för vallproduktion är goda.
Mycket resurser har lags ner i att utveckla
vallodlingen och på att ta vara på den goda
kvaliten i mjölkproduktionen. Med hjälp av
bra vallfoder har produktiviteten kunnat hö-
jas så att Västerbottens kor nu mjölkar minst
lika mycket som korna i övriga regioner. Trots
att det nu är bara drygt 16 000 kor har den
totala produktionen legat i stort sett konstant
kring 120 miljoner kg per år sedan 1961 då
koantalet var 60 000.

Västerbotten är det särklassigt svintätaste
området i Norrland. Produktionen har täckt
ungefär 60% av konsumtionen i länet. Den

dåliga lönsamheten under de senaste åren
har förorsakat en viss nergång i produktio-
nen. Samtidigt har näringen strukturrationa-
liserat kraftigt vilket delvis har kompenserat
frånfället av ett antal mindre producenter. I
länet finns nu ca 3 000 suggor och 30 000
slaktsvinsplatser. Det mesta av produktionen
drivs integrerat.

Äggproduktionen har en relativt stark ställ-
ning även om konkurrensen är hård både från
den svenska marknaden och från Finland. Pro-
duktionen står mitt i den strukturomvandling
som orsakas av omläggningen till nya inhys-
ningssystem och den allmänt pressade lön-
samheten. Produktion av fjäderfäkött förekom-
mer inte storskaligt även om en och annan
struts har hittat vägen ända till Västerbotten.

Spannmål handlar om fodersäd
Spannmål odlas i stort sett endast till foder.
Tidiga sorter av korn och havre är de arter
som förekommer. Rågvete har prövats med
viss framgång. Med den korta säsong som
står till förfogande är en höstsådd gröda ett
mycket intressant alternativ. Höstråg har od-
lats längre tillbaka i tiden som brödsädesgrö-
da. Med de snabbväxande sorter av korn och
havre som används (95–100 dagar för mog-
nad) blir skördarna genomsnittligt inte så
höga. Medelskörden ligger kring 2 600 kg. I
goda odlingsområden kan man vissa år kom-
ma upp över 4 000 kg /ha. Intensiteten i od-
lingen är relativt låg med måttliga insatser av
gödsel och låg frekvens av ogräs- och svamp-
bekämpning.

Spannmålsodlingen förekommer mest i
kustområdet, men odling förekommer i goda
lägen ända upp mot Inlandsbanan. Odlingen
hade sin glanstid under 1970-talet och fram
till 1985 med som högst ca 33 000 ha. Från
1985 till 1995 halverades odlingen beroende
på försämrad lönsamhet förorsakad av ett
antal missväxtår i mitten av 1980-talet och
sjunkande spannmålspriser på marknaden.

L. Forsling
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Efter EU-inträdet har odlingen ökat något igen
och ligger nu på ca 20 000 ha.

Utsädespotatis en specialitet

Västerbotten har en stark tradition som ”po-
tatislän”. Den har dels bestått i utsädespro-
duktion – delvis för export – dels i matpotatis-
odling med mandelpotatisen som kung. Mat-
potatisodlingen har kunnat bibehållas någor-
lunda även om konkurrensen utifrån är hård.
Utsädesodlingen har däremot genomgått sto-
ra förändringar under det senaste decenniet.

Exportmarknaden för kvalitetsutsäde för-
svann till stora delar under den ekonomiska
krisen i 1990-talets början. Metoderna för ut-
sädesproduktion förändrades också med in-
förandet av meristemförökningen. Efterfrå-
gan på kvalitetsutsäde ökar nu igen när eko-
nomin förbättrats och värdet av virusfritt ut-
säde blivit ännu mer uppenbart efter miss-
lyckanden i uppförökningar i södra Sverige
och ute i Europa. Under det senaste året har
det varit svårt att tillfredsställa efterfrågan på
utsäde producerat i norra Sverige.

För att ytterligare försäkra sig mot utsädes-
burna sjukdomar har Potatisodlarna lämnat
in en ansökan om att få bilda ett utsädesreser-
vat i Västerbotten och Norrbotten. Ansökan
ligger för avgörande hos Jordbruksverket.

Trädgårdsgrödor borde öka
Den fältmässiga grönsaksodlingen och bär-
odlingen upptar totalt ca 100 ha. Förutsättning-
arna är goda för produktion av rotsaker som
t.ex. morötter, kålrötter och rödbetor. Kvalite-
ten blir oftast fin med mycket mjälla produkter.
Bärodlingen handlar mest om jordgubbar och
svarta vinbär med allåkerbär och på senare år
havtorn som exotiska inslag. Stora förhopp-
ningar knöts under 1970-talet till odlingen av
svarta vinbär. De har till stora delar grusats på
grund av låga priser genom import från öst-

statsländer och sämre produktionsresultat än
förväntat på grund av insekts- och svampan-
grepp som visat sig svåra att bekämpa.

Stark tradition för livsmedels-
förädling
I Västerbotten har ett antal mycket kända
varumärken på livsmedel sitt ursprung. Wäs-
terbottenosten eller egentligen Burträskosten
är naturligtvis outstanding bland dessa. Un-
der de senaste åren har flera produkter kom-
mit fram som nått en marknad långt utanför
länet. Verum hälsofil och hälsoyoghurt visar
att det finns en stark förmåga att utveckla nya
produkter och man kan säkert förvänta sig
ännu mer i framtiden. Utveckling av s.k. func-
tional food passar bra i ett område som kan
visa upp goda yttre miljöförhållanden.

Strukturomvandlingen inom jordbruket
har också fått konsekvenser på förädlings-
sidan. Norrmejerier har i dag tre produktions-
platser i länet: Umeå, Burträsk och Lycksele.
Därtill kommer ett ostlager i Ånäset. Fören-
ingsslakten är i dag koncenterad till en plats
i länet, Skellefteå. I Umeå finns en nybyggd
charkfabrik men ingen slakt. I länet finns i dag
inte något egentligt alternativ till föreningar-
na varken på mejerisidan eller slakten, endast
några relativt små slakterier och charkfabri-
ker har etablerats utanför föreningsrörelsen.

Gårdsanläggningar för t.ex. slakt och di-
rektförsäljning till konsument är ovanliga.
Satsningar sker dock på småskalig livsme-
delsförädling för att ta vara på de fina råvaror
som produceras och för att upprätthålla och
utveckla den profil som ”matlän” som Väster-
botten har.

Framtiden – det handlar om att
konkurrera
Omställningen till den nya jordbrukspolitik
som inleddes med det svenska omställnings-

Västerbotten ett matlän
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programmet och fortsatte med EU-medlem-
skapet har i Västerbotten som överallt annars
inom jordbruket tvingat fram effektivisering-
ar genom strukturrationalisering och utveck-
ling av produktionstekniken för att möta kon-
kurrensen. EU-medlemskapet har, tvärt emot
vad många tror, inte på samma sätt som i söd-
ra Sverige betytt ökade stöd. Den totala stöd-
nivån ligger på ungefär samma nivå som före
EU-inträdet i norra Sverige.

Omfördelningen av stöden till ökad areal-
koppling har lett till att den brukade arealen
hållits uppe. Om stöden tas bort kommer den
brukade arealen troligen att minska kraftigt
och allra mest i inlandet. Jordbruket i de mest
perifera områdena i länet är redan starkt ut-
tunnat och strukturen så svag att det snart
inte går att bibehålla ett konventionellt jord-
bruk längre. Alternativ som bygger på exten-
sifiering är inte möjliga på samma sätt som i
södra Sverige där s.k. ranchdrift ibland kan
vara ett alternativ. Kostnaderna som klimatet
förorsakar och som medför krav på byggna-
der och foderlagring gör produktionen för
dyr. Det finns heller inte så många samman-
hängande åkerområden som passar för sådan
drift.

Kärnan i länets jordbruk kommer under de
närmaste åren att vara animalieproduktion
baserad på vallfoder. Resultatet i produktio-
nen kan mäta sig med övriga landet och med
viss kompensation för merkostnader för av-
stånd, struktur och klimat kan jordbrukets
konkurrenskraft bibehållas. Jordbruket i Väs-
terbotten har också en konkurrensfördel ge-
nom att det bedrivs inom relativt glesbefolka-
de områden med relativt liten miljöbelastning
på luft och vatten.

Kvalitet kan utvecklas till ett ännu starkare
konkurrensmedel genom en aktiv utveckling
av basproduktionen och av livsmedlen med
hjälp av den goda kompetens som finns inom
regionen. Jordbruksproduktionen kommer
förmodligen att hållas uppe genom effektivi-
sering och strukturrationalisering. De specia-
liserade jordbruksföretagen minskar i antal
men blir större. Vi kommer kanske, under de
närmaste åren, att se en renässans för lands-
bygdsboende och fritidsjordbruk som fyller
upp tomrummen som jordbruken lämnar ef-
ter sig.

L. Forsling
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Skog och skogsbruk i Västerbottens län

JOHAN WESTER
Länsjägmästare
Skogsvårdsstyrelsen
Umeå

Västerbotten är ett utpräglat skogslän där
den produktiva skogsmarken uppgår till ca
3,2 miljoner ha. Detta motsvarar ca 57% av
den totala landarealen som uppgår till 5,6
miljoner ha.

Av övriga markslag uppgår myrar och frid-
lyst mark till ca 0,9 miljoner ha vardera och
fjäll till knappt 0,4 miljoner ha.

Naturliga förutsättningar för
skogsbruk
De naturgivna förutsättningarna för skogspro-
duktion varierar starkt från kust till fjäll. Fjäll-
skogarna omfattar ca 300 000 ha produktiv
skogsmark, och ligger normalt inom höjd-
intervallet 400–600 m. ö. h. Klimatet är den
viktigaste begränsande faktorn för skogspro-
duktionen och vegetationsperioden uppgår
till högst 120 dygn. Granen är det domineran-
de trädslaget. Bergrunden består till stora
delar av näringsrika skiffrar samt grönsten.

Inlandsområdet sträcker sig från fjällregio-
nen ned mot högsta kustlinjen, och är ett ut-
präglat skogsland. Det är den största regio-
nen med ca 1 700 000 ha produktiv skogs-
mark. De högst belägna västra delarna av

området urskiljs ibland som förfjällsregionen.
De klimatiska förutsättningarna där liknar
mycket de i fjällskogarna. Eftersom berggrun-
den i inlandet till stor del består av granit, så
är markerna mindre näringsrika än i fjällom-
rådet. Området ligger inom höjdintervallet
300–500 m. ö. h., och vegetationsperiodens
längd uppgår normalt till ca 130 dygn. I regio-
nen finns talldominerade områden, främst på
sedimentmarker i älvdalarna. På höglägena
dominerar oftast granskogen. Stöttingfjället
är den mest utpräglade höjdryggen som med
sina stora myr- och granskogsområden sträck-
er sig långt ned i inlandet.

Mellanregionen utgör en övergångszon
mellan inlandet och kustlandet, och omfattar
knappt 800 000 ha produktiv skogsmark. Geo-
logiskt är denna region växlande och topogra-
fin mera bruten än i inlandet. Det relativt
gynnsamma klimatet, med en genomsnittlig
vegetationsperiod på ca 140 dygn, bidrar till
att förutsättningarna för skogsproduktion är
goda. Även här är tallen det dominerande
trädslaget, med särskilt stor förekomst i dal-
gångarna.

Kustlandet är en låglandsregion som till
stora delar täcks av sediment. Den produk-
tiva skogsmarksarealen uppgår till drygt
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400 000 ha. Klimatet är påverkat av närheten
till Bottenviken, vilket innebär goda förut-
sättningar för skogsproduktion. Vegetations-
perioden är i medeltal ca 150 dygn. Stora om-
råden är uppodlade, och tallen är även här
det dominerande trädslaget.

Skogshistorik
Det ursprungliga skogslandskapet i länet var
präglat av olika former av naturliga stör-
ningar. På torra och friska marker var troligen
branden den dominerande störningsfaktorn.
Luckdynamik och stormfällningar hade stör-
re betydelse på fuktiga marker och i högre be-
lägna områden såsom de fjällnära skogarna.
Sammantaget medförde den dynamik stör-
ningarna gav upphov till ett mångsidigt och
mosaikartat skogslandskap beroende av
ståndorten och slumpfaktorer.

Skogstillståndet i länet är dock inte enbart
kopplat till de naturgivna förutsättningarna.
Även människans månghundraåriga använd-
ning av skogen har naturligtvis påverkat det.
Under århundraden har svedjebruk och bete
bedrivits, skogsmark har omförts till jord-
bruksmark samtidigt som de naturliga stör-
ningarna begränsats. Sedan lång tid har skog
också avverkats för att ge husbehovsved.

Vid sågverksexpansionen under senare
delen av 1800-talet accelererade avverkning-
arna. Flottledsnätet byggdes ut, och skogarna
i inlandet blev tillgängliga. En viktig del av den
tidiga skogslagstiftningen var hushållningen
med den gamla skogen. Skogsbruket prägla-
des därför fram till 1940-talet av upprepade
utglesningshuggningar.

Det forsknings- och utvecklingsarbete som
bedrivits inom skogsvården fick genomslag i
slutet av 1940-talet. En omsvängning skedde
från blädningsartade huggningar till trakthyg-
gesbruket. Omfattande program för restaure-
ring påbörjades under 1950-talet. Skogsbru-
ket har därefter i huvudsak inriktats på trakt-
hyggesbruk.

Dagens skogspolitik
Skogspolitiken har sedan 1994 två jämställda
mål, ett för produktion och ett för miljö. Kän-
netecknande för dagens skogspolitik är mins-
kad detaljreglering och större valfrihet för
skogsägaren jämfört med tidigare. Detta stäl-
ler samtidigt större krav på kunskap, varför
rådgivning och utbildning är mycket viktiga
skogspolitiska medel. Ett exempel på detta är
kampanjen Grönare Skog.

Skogsvårdslagen har karaktären av minimi-
lag. Bestämmelserna om miljöhänsyn är nu
tydligare än tidigare, medan bestämmelser
som rör skogsskötsel och avverkning begrän-
sats. Skogsvårdslagens krav vad gäller exem-
pelvis återväxtåtgärder är dock oförändrade.

Uppföljningar av utvecklingen i skogsbru-
ket och skogen görs fortlöpande för att få
underlag för utvärderingar av skogspolitikens
effekter. Statligt ekonomiskt stöd till skogs-
bruket förekommer i norra Sverige endast
vad gäller stöd till vissa natur- och kultur-
vårdsåtgärder.

Skogsstyrelsen och de regionala skogs-
vårdsstyrelserna är sektorsmyndigheter.
Skogsvårdstyrelsen Västerbotten har sitt
kansli i Umeå och är indelad i 6 distrikt. Skogs-
vårdsstyrelsen har 15 kontor och finns där-
med företrädd i nästan alla kommuncentra.
En samverkan eftersträvas med skogsbrukets
aktörer, andra myndigheter och kommuner
samt med ideella organisationer.

Skogens ägare och aktörer
I länet finns ca 26 000 privata skogsägare som
tillsammans äger ungefär 42% av den produk-
tiva skogsmarken. Ägandet är uppdelat på ca
19 500 brukningsenheter, med en genomsnitt-
lig storlek på ca 65 ha. För de flesta privata
skogsägare utgör skogen en del av försörj-
ningsunderlaget. De övriga 58% av skogsmar-
ken ägs av AssiDomän, Holmen, SCA, Svea-
skog, Graninge, Fastighetsverket samt allmän-

J. Wester
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ningar, kyrkan och kommuner. Övriga större
aktörer inom skogsbruket är skogsägareför-
eningarna Norra Skogsägarna och Norrskog
samt Skogssällskapet och ett 10-tal större
köpsågverk.

Skogstillståndet
Sedan den första riksskogstaxeringen på
1920-talet har virkesförrådet i länets skogar
ökat från ca 250 miljoner m3sk till drygt 310
miljoner m3sk. Till detta skall läggas de ca 10
miljoner m3sk som finns på skogsmark i de
naturreservat som bildats under de senaste
årtiondena.

Av den produktiva skogsmarken är ca
125 000 ha skyddad i naturreservat, vilket
motsvarar knappt 4% av skogsmarken. Den
helt övervägande delen av detta ligger inom
den fjällnära skogen. De ca 450 000 ha skog-
bärande mark som inte räknas som produktiv
skogsmark, har också ett visst skydd enligt
skogsvårdslagen.

Tillväxten är ca 8,9 miljoner m3sk per år,
vilket motsvarar 2,9 m3sk/ha i genomsnitt. Av
detta står tallen för 44%, granen för 35% och
björken för 19%.

Åldersklassfördelningen är förhållandevis
jämn enligt diagram 1. Det skall dock påpekas
att från och med klassen 41– så omfattar klas-
serna 20 år. En stor förändring i skogslandska-
pet som skett under trakthyggesepoken från
50-talet och framåt är att arealerna kalmark
samt plant- och ungskog ökat.

Samtidigt har det skett en förändring så till
vida att den medelålders och äldre skogen
blivit tätare och virkesrikare. Denna föränd-
ring är inte lika påtaglig, men förklarar ändå
hur det kan komma sig att virkesförråden
ökar trots stora arealer ungskog.

Det dominerande trädslaget i länet är tall
som står för 43% av virkesförrådet, medan
granen utgör ca 39% enligt diagram 2.

Dagens skogsbruk
Avverkningarna i länet uppgår årligen till
knappt 6 miljoner m3sk. Av detta står föryng-
ringsavverkningarna för ca 4,5 miljoner m3sk
och gallringarna för ca 1 miljon m3sk. Den år-
liga tillväxten överstiger därmed avverkning-
en med nästan 3 miljoner m3sk. Detta medför
att virkesförrådet för närvarande ökar med
ungefär en procentenhet om året.

Diagram 1: Åldersklassfördelningen i Västerbottens län för alla ägarkategorier. Data från Riksskogstaxe-
ringen 1994–98.
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Årligen föryngringsavverkas ca 27 000 ha.
För denna areal planeras skogsodling normalt
på ca 80% och naturlig föryngring på ca 20%.
Fröträdställningar av tall är den helt domine-
rande metoden för naturlig föryngring.

Maskinell markberedningen omfattar år-
ligen ca 20 000 ha. 1999 var dock ett rekordår
med 25 700 ha. Till viss del beror detta på ef-
tersläpningar från 1998 till följd av den neder-

bördsrika sommaren. Hyggesbränningen har
fått en renässans och uppgick 1999 till knappt
500 ha.

Skogsodlingen uppgick 1999 till ca 17 700
ha, fördelat på plantering ca 16 500 ha och
sådd ca 1 200. Pinus contorta planterades på
ca 600 ha 1999. Ungskogsröjningarna omfat-
tar årligen ca 14 000 ha.

Aktuella frågeställningar
Enligt de landsomfattande skogliga konsek-
vensanalyser (SKA 99) som Skogsstyrelsen
nyligen redovisat finns det förutsättningar att
öka avverkningarna avsevärt. Diagram 3 visar
högsta möjliga uthålliga avverkningsnivå en-
ligt scenariot ”90-talets skogsbruk”, som går
ut på att skogarna sköts på samma sätt som
under senare år. Detta innebär att en relativt
omfattande naturhänsyn ingår som en del av
förutsättningarna.

En omedelbar ökning från knappt 6 till
drygt 7 miljoner m3sk per år skulle kunna vara
möjlig. Redan om drygt 20 år skulle det vara
möjligt att avverka över 9 miljoner m3sk per

Diagram 2: Trädslagsfördelningen i Västerbott-
ens län, uttryckt som andel av virkes-
förrådet. Data från Riksskogstaxe-
ringen 1994–98.

J. Wester

Diagram 3: Högsta möjliga uthålliga avverkningsnivå i Västerbottens län enligt scenariot ”90-talets skogs-
bruk”. Perioderna omfattar 10 år, med början 2000–2009. Data från Skogsstyrelsen, SKA 99.
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år. De avverkningsnivåer som visas i diagram-
met är dock inte prognoser, utan kan ses som
konsekvenser av givna förutsättningar och en
beskriven inriktning inom skogsbruket.

När det gäller den faktiska framtida utveck-
lingen av avverkningarna så påverkar ytter-
ligare ett antal viktiga faktorer den. Bland
dessa är efterfrågan och priser på virket samt
skatter och transportfrågor kanske de vikti-
gaste. Dessutom har naturligtvis skogsägarna
olika mål för sitt skogsinnehav, och alla kom-
mer knappast att utnyttja avverkningspo-
tentialen fullt ut. Inte desto mindre så finns
det möjligheter att ytterligare öka aktiviteten
i länets skogsbruk.

Det finns eftersläpningar vad gäller skogs-
vården i länet. Detta är tydligast vad gäller
ungskogsröjningarna som nu endast uppgår
till ungefär hälften av det bedömda behovet.
SKA 99 visar också att gallringarna nästan
skulle kunna fördubblas. Att förstagallringar
och särskilt röjningar utförs i tillräcklig ut-
sträckning är en förutsättning för att vi skall
kunna upprätthålla en hög och värdefull vir-
kesproduktion. Vad gäller markberedning och
skogsodling finns mindre eftersläpningar.

Frågan om skogsskador orsakade av älg är
ständigt aktuell. Skogsbrukets bedömning är
att färska stamskador kan accepteras på
högst 2% av huvudstammarna av tall. Enligt
inventeringar som skogsvårdsstyrelsen gjort
överstiger betesskadorna denna acceptabla
nivå i 65% av de undersökta tallungskogarna.
Den genomsnittliga andelen huvudstammar
med årsfärska stamskador till följd av älgbete
var där 8%. Eftersom tallarna kan befinna sig
i åtkomlig höjd under 10 år eller mer, kan detta
få långtgående negativa konsekvenser, främst
för den framtida virkeskvaliteten.

Skog och skogsbruk i Västerbottens län

All skogsmark i länet är ännu inte åtkomlig
för ett ekonomiskt skogsbruk på grund av allt-
för långa transportavstånd till skogsbilväg.
Uppskattningsvis rör det sig om ca 25% av
den totala skogsmarksarealen. Byggandet av
skogsbilvägar med god standard har minskat.
Istället byggs idag i alltför stor utsträckning
vägar av sämre standard och med mindre
lämplig vägsträckning. Till stor del beror det-
ta på att det saknas medel och resurser för att
samordna byggandet av skogsbilvägar.

En fråga som har stor betydelse är det fort-
satta arbetet med avsättningar av skogsmark
för naturvårdsändamål. De ekonomiska re-
surserna för naturvårdsavsättningar i form av
naturreservat, biotopskydd och naturvårds-
avtal har ökat, och kommer att öka ytterliga-
re de närmaste åren.

Det finns också många områden med höga
naturvärden som bör avsättas. Inom den pri-
vatägda skogsmarken finns ungefär 1 200 re-
gistrerade nyckelbiotoper, med en areal på ca
9 000 ha. Trots utökade resurser har hittills
endast ett 70-tal av nyckelbiotoperna fått ett
formellt skydd i form av biotopskydd, därtill
kommer ett fåtal fall som blivit naturreservat.
Orsaken till det är bristen på resurser för in-
trångsersättning till markägarna.

Eftersom behoven fortfarande är större än
resurstillgången behöver prioriteringar gö-
ras. I första hand kommer områden i inlandet
och de kustnära delarna av länet att priorite-
ras eftersom andelen skyddad skogsmark är
liten där. Det är dock viktigt att åstadkomma
långsiktiga hållbara lösningar för att bevara
naturvärdena i alla nyckelbiotoper, oavsett
deras storlek och var någonstans i länet de
finns.
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Restaureringen av Norrlands skogar
– metoder och problem

PER-OVE BÄCKSTRÖM
Professor
Inst. för skogsskötsel, SLU
Umeå

Inledning
Efter det sena 1800-talets dimensionsavverk-
ningar, av i huvudsak sågtimmer, i de norr-
ländska skogarna fick vid förra sekelskiftet
massaindustrin och med den massaveden
ökad betydelse för skogsnäringen. Samtidigt
skedde också en övergång till blädnings-
skogsbruk. Detta skogsbrukssätt synes ha
genomförts ganska konsekvent, bl.a. på kro-
nans marker. Det kan dock ifrågasättas om
det alltid var blädning man tillämpade – san-
nolikt tog man ofta ut träd av god kvalitet som
i ett strikt blädningsskogsbruk borde ha fått
stå kvar. Revirförvaltaren på Malå revir, Joel
Wretlind, startade under 1920-talet försök
med trakthyggesbruk, ofta med bränning
under fröträd. Hans resultat var goda och
möttes av såväl positiva som negativa reak-
tioner. Wretlinds arbete kom att få stor bety-
delse för diskussionerna om och utformning-
en av ett nytt skogsbrukssystem.

I slutet av 1930-talet var man inom svenskt
skogsbruk eniga om att en övergång till trakt-
hyggesbruk måste genomföras. Man kunde

då konstatera att blädningshuggningarna i
norra Sverige hade resulterat i glesa bestånd
med dålig återväxt. Andra världskriget kom
emellertid att då stoppa en storskalig över-
gång till trakthyggesbruk. Så fort kriget var
över påbörjades denna övergång och 1950
blev startåret för ett restaureringsprogram av
domänverkets skogar i Norrland. Även övriga
skogsföretag i norra Sverige inledde liknande
program.

Det var nu som kalhygget gjorde sin entré
i det norrländska skogslandskapet. Det var
inte enbart inom restaureringsprogrammet
som trakthyggesbruket tillämpades – även
vid avverkning av bättre bestånd övergick
man nästan helt till denna skogsbruksmetod.
För att klara tallplantorna, restaureringspro-
grammet inriktades nästan helt på tall, så ar-
betade man med stora vindöppna hyggen för
att inte få alltför stora plantavgångar på grund
av snöskytte. De stora hyggena var också en
följd av ekonomiska krav. Med traktvis kon-
centrerade insatser underlättades planering,
arbetarförläggningar, transporter och hygges-
behandling i form av bränning.
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1950-talets metoder
Eftersom blädningsskogsbruk hade tilläm-
pats under cirka 50 år var naturligt nog kun-
skaperna om trakthyggesbruk och de skogs-
vårdsmetoder som hörde ihop med detta
skogsbruksätt ytterst små. Kurser i bl.a.
plantodling, skogsodlig, naturlig föryngring
och hyggesbränning genomfördes.

Inledningsvis odlades plantor i små lokala
plantskolor eller i tillfälliga s.k. skogsplant-
skolor i närheten av enskilda återbeskog-
ningsobjekt. Överjägmästaren i nedre Norr-
bottens överjägmästaredistrikt, Fredrik Ebe-
ling, insåg snabbt att detta inte var en fram-
komlig väg och han lät anlägga en central-
plantskola i Nattbergsheden nära Älvsbyn
vars uppgift var att svara för plantförsörjning-
en inom hela distriktet. Detta exempel följdes
av uppbyggnaden av större plantskolor såväl
inom domänverket som företag och skogs-
vårdsstyrelser.

Ett problem vid plantframställning och
sådd var bristen på tillräckligt härdigt frö.
Regler för proveniensförflyttningar av tall
fanns utarbetade av docenten Olof Langlet
som i sin doktorsavhandling behandlat pro-
veniensfrågor för tall. I praktiskt skogsbruk
ansåg man dock att Langlets förflyttnings-
schema var alltför hårt och viss korrigering
vidtogs. Våren 1955 uppkom stora skador på
tallen av ”den röde djävulen” Crumenula abie-
tina sedermera omdöpt till Gremeniella abie-
tina. I mitten av 1950-talet startade skogs-
forskningsinstitutet ett stort tallproveniens-
försök, de s.k. Eicheförsöken. Ansvariga för
detta var Enar Andersson och Wilhelms Eiche.
Dessa försök kom att lägga grunden för dagens
proveniensrekommendationer för tall.

Restaureringsbestånden benämndes också
gröna lögner p.g.a. den rikliga lövträdsföre-
komsten – företrädesvis av björk. Vid slutav-
verkning utgjorde lövträden med sina stubb-
och rotskott ett allvarligt hot mot den tallför-
yngring man avsåg att anlägga. Här kom de
avlövningsmedel som bl.a. prövats under kri-

get till stor nytta. Lövträden fickades före slut-
avverkning och därmed kunde den hotande
konkurrensen med barrträdsplantorna und-
vikas.

Skadorna på plantor av snytbagge var för-
hållandevis små i Norrlands inland men med
närheten till kusten ökade skadorna. Men
även här kunde man ta hjälp av ett nytt ke-
miskt preparat nämligen DDT.

Försök att utveckla mekanisk markbered-
ning hade bedrivits före 1950, men resultaten
var inte så goda. Under 1950-talet utvecklades
prototyperna till två fläckmarkberedare som
senare fick stor användning nämligen Leno-
aggregatet och SFI-kultivatorn. De fick dock
ringa användning eftersom lämpliga drag-
maskiner med god framkomlighet i skogster-
räng saknades. För markberedning var man
därför hänvisad till bränning eller manuell
markberedning. I 1950-talets skogsbruk fick
hyggesbränningen stor omfattning.

Kunskaperna om skogsodling var relativt
obetydliga när restaureringsprogrammet in-
leddes. Studier av såväl skogsodlingens biolo-
gi som teknik utfördes vid skogsforsknings-
institutet. Namn som Lars Tirén och Georg
Callin bör nämnas i detta sammanhang.
Skogsodlingen utfördes främst genom plant-
ering. Inledningsvis skedde detta i samman-
hållna arbetslag, men de arbetsstudier av
skogsodling som olika företag lät utföra ledde
fram till ackordsarbete vid planteringen med
varje plantör arbetande inom ett eget prissatt
område inom hygget.

Men i norra Sverige finns också betydande
skogsarealer där naturlig föryngring kunde
utnyttjas. Detta gjordes också, under 1950-
talet ofta med bränning under fröträd.

1960-talets metoder
När 1960-talet gick in dominerades markbe-
handlingen fortfarande av bränning och ma-
nuell fläckhackning. Nu kom emellertid de
första basmaskinerna som klarade nästan all

P-O. Bäckström
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svensk skogsterräng. Det var de lunnare som
importerades från USA och Kanada. De kom
också i viss utsträckning att användas som
dragare vid markberedning.

1966 kom den första seriebyggda skotaren.
Nu gick utvecklingen allt klarare mot kort-
virkeshantering där skotaren var den själv-
klara basmaskinen. Skotare har en bättre
arbetsmiljö än lunnare och alltmer började
skotare användas som dragare vid maskinell
markberedning. Under den senare hälften av
1960-talet minskade den årliga bränningsarea-
len från cirka 90 000 ha till mindre än 10 000
ha. Övergången från bränning till maskinell
markberedning berodde inte enbart på att
det nu fanns en bra dragmaskin utan också på
att bränningen var arbetskrävande, dyr och
svårplanerad. Metoden ansågs därför inte
passa in i ett allt mer rationaliserat och meka-
niserat skogsbruk. Till detta skall läggas att
rotmurkla i början av 1960-talet började spri-
das på brända hyggen med förödande resultat
för barrträdsföryngringarna samt att miljö-
argument nu för första gången på allvar kom
att användas mot en skogskötselmetod.

För maskinell markberedning introducera-
des i slutet av 1960-talet den finländska TTS-
harven och den likaledes finsktillverkade hyg-
gesplogen. När det gällde skogsodling var
manuell plantering främst med hacka och
barrotsplantor den dominerande metoden. I
mitten av 1960-talet startade försök med
plantframställning i plastväxthus, inlednings-
vis med finska 8 meter breda Usko hus. Vid
Skogshögskolan drog professor Gustaf Sirén
igång ett stort skogsodlingsprogram med
arbetsnamnet Operation maskinplantering.
Från Norrlandsfonden erhöll Sirén betydande
finansiellt stöd. Vid skogsvårdsstyrelsens
plantskola i Vidsel inleddes nu omfattande
försök med plastväxthus och plantodling i
dessa. Det ledde fram till en ny typ av växthus
där temperaturreglering bevattning, gödsling
och koldioxidtillförsel var automatiserad.
Samtidigt bedrevs försök med rotade plantor
och maskinell plantering. Under 1960-talet

fick detta ingen praktisk betydelse men i bör-
jan av 1970-talet introducerades rotade plan-
tor på bred front i svenskt skogsbruk. Först ut
var Paper-pot och Kopparfors´ odlingssys-
tem. Det snabba genomslaget för dessa, bio-
logiskt oprövade planttyper, berodde främst
på att prestationen vid plantering i ett slag
kunde fördubblas.

De objekt som beskogades i början av
1950-talet var 10–15 år senare mogna för ung-
skogsröjning. Till en början gjordes detta
manuellt med speciella röjningsknivar som
hanterades mera som yxor än som knivar.
Men redan i slutet av 1950-talet hade de första
motoriserade röjningssågarna tagits fram,
och under 1960-talet utvecklades tekniken för
deras användande. Men det stora röjnings-
problemet var de lövträd som växte in i barr-
bestånden. Dessa angreps med ytbesprut-
ning med fenoxiättiksyror, (Hormoslyr), i den
mest avancerade formen genom flygbesprut-
ning.

Vad hände sedan?
När 1970-talet inleddes hade de åtgärdspro-
gram som sattes in för att restaurera de norr-
ländska skogarna i stort sett fullföljts. Viktiga
frågor var nu en förväntad framtida virkes-
brist cirka 10 år in på 2000-talet, den s.k. Vir-
kessvackan. Ett annat problem var de höga
kostnaderna för skogsvård och de dåliga
skogsföryngringsresultaten.

I början av 1970-talet introducerades den
amerikanska contortatallen. Iggesund AB och
SCA var de företag som först skogsodlade
med contorta. Inom domänverket var man
också tidigt ute med skogsodling av contorta-
tall. Den var robust, hade snabb tillväxt och
med den fröbrist som var en realitet i norr
mottogs den mycket positivt. Den snabba till-
växten medförde att den kunde gallras och
slutavverkas tidigare än vår inhemska tall vil-
ket skulle bidra till att minska den förväntade
virkessvackan.

Restaureringen av Norrlands skogar – metoder och problem
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Nu genomfördes också kraftfulla FoU-in-
satser för att förbättra det biologiska resulta-
tet vid skogsförnyelse. Detta innefattade fort-
satt utveckling av markberedning och plant-
framställning. I samarbete mellan forskare vid
skogshögskolan och forskningsstiftelsen
Skogsarbeten genomfördes såväl biologiska
som tekniska studier av markberedning.
Resultaten av detta arbete förmedlades un-
derhand till ett antal intresserade maskintill-
verkare liksom till skogsnäringen. Bland an-
nat utvecklades högläggande markberedare
och harvar med kraftöverföring till harvtall-
rikarna.

Nu kom också miljöstriderna. Först debat-
ten om kalhyggen, sedan striderna om an-
vändningen av fenoxiättiksyror och DDT. Do-
mänverket lät indela 80 000 ha skogsmark
ovanför skogsodlingsgränsen vilket i förläng-
ningen ledde fram till en intensiv fjällskogs-
debatt.

För rennäringen, som fram till 1950 knap-
past upplevt ett kalhygge blev naturligtvis
trakthyggesbruket till slut så omfattande att
samerna på allvar började ifrågasätta skogs-
brukets metoder. Främst protesterade de mot
användningen av kalhyggen, markberedning,

besprutningen med fenoxiättiksyror och pla-
nerna på att ta ytterligare mark väster om
skogsodlingsgränsen i bruk.

Den kosmetiska naturvården från 1960-
och 70-talen utvecklades under 1980-talet till
en alltmer funktionell naturvård som ledde
fram till dagens skogspolitik där lika vikt läggs
vid produktions- som miljöfrågor. Under 1990-
talet har de stora skogsföretagen låtit certifie-
ra sina skogsbruk. Arbete med certifiering av
privatskogsbruket pågår.

Vad är resultatet av denna stora
satsning?
Som framgår av tabell 1 och figur 1 har virkes-
förrådet i Norr- och Västerbotten län tillsam-
mans ökat med 37% från 1940 till 1995. I Väs-
terbottens län är ökningen så hög som 41%.
Den sänkning av virkesförrådet som sker
omkring 1990 beror på avsättning av reservat,
vars virkesförråd inte ingår i riksskogstaxe-
ringens redovisningar. Det bör observeras att
reservatsavsättningarna är mera omfattande
i Norrbottens än i Västerbottens län.

P-O. Bäckström

Tabell 1. Virkesförrådet inom Väster- och Norrbottens län
1923 – 2025, milj. m3 sk. Inkl. torra och vindfällda
träd. Exklusive existerande reservat. Samtliga ägo-
slag. Källa: Riksskogstaxeringen och SKA 99.

År AC-län BD-län AC+BD län
(periodmitt,
10-års perioder)

1925 247,3 248,1 495,4
1940 217 231 448
1960 248,1 255,6 503,7
1970 261,1 271,9 533
1975 274,2 276,3 550,5
1980 277,3 288,2 565,5
1985 295,1 304 599,1
1990 285,1 273,4 558,5 1)
1995 307,7 306 613,7
2005 318,5 312 630,5 SKA 99
2015 332 327 659 SKA 99
2025 338 333 671 SKA 99

Tabell 2. Avverkning på skogsmark i
Väster- och Norrbottens län.
Avser rå skog (exklusive röj-
ning), milj m3 sk.
Underlag från AVB 85, AVB
92 för faktisk avverkning, från
2000 resultat från SKA 99.

1980 – 1989   9,15
1988 – 1997   9,84
1995 – 2000 11,27
2000 – 2009 13,91
2010 – 2019 15,82
2020 – 2029 17,43
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Figur 1.

Figur 2.

Vad sedan gäller avverkningar och beräk-
nade framtida avverkningar framgår dessa av
tabell 2 och figur 2. Från en avverkningsnivå
på drygt 9 milj m3sk under 1980-talet visar
riksskogstaxeringens beräkningar att det är
möjligt att öka virkesuttagen i de två länen till

drygt 17 milj. m3sk. Detta beror främst på de
nya och högproduktiva bestånd som anlagts
efter 1950. Naturligtvis kan ytterligare reser-
vatsavsättningar och andra miljöåtgärder
leda till att beräknade avverkningsnivåer inte
kan uppnås.

Källa: Riksskogstaxeringen
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Sammanfattning
I denna uppsats har jag gjort en översiktlig
genomgång av det skogliga restaurerings-
arbete som inleddes i norra Sverige för ca 50
år sedan. Detta arbete pågick under ca 20 år,
men den övergång till trakthygge som gjordes
när restaureringen inleddes består däremot.
Naturligtvis är denna uppsats icke någon full-
lödig redovisning av skeendet. Problem och
metodutveckling under 1950- och 60-talen har
jag kortfattat sökt belysa, medan utveckling-
en därefter bara antytts.

Sammanfattningsvis kan dock konstateras
att det restaureringsarbete som inleddes i
mitten av 1900-talet startade en utveckling av

P-O. Bäckström

skogvårdsmetoder med bättre biologiskt och
ökad prestation vid skogsvårdsarbete vilket
bidragit till att dämpa kostnadsutvecklingen.
Ett annat resultat är anläggningen av produk-
tiva skogar som ger möjligheter att väsentligt
öka avverkningsnivåerna i norra Sverige un-
der den kommande 30-årsperioden. Trakt-
hyggesbruket har därför lyckats vad gäller
ökad produktion. Å andra sidan var de miljö-
hänsyn som togs när programmet inleddes
ringa eller inga alls. Den miljökritik som rik-
tats mot trakthyggesbruket har successivt
lett till förändrade metoder och i slutändan
en miljö- och produktionsinriktad skogsvårds-
lag och miljöcertifiering av betydande skogs-
innehav.
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Stärkt lönsamhet i norra Sveriges
skogsbruk genom forskning om skogens
nyttjande i vid mening

TOMAS LUNDMARK
Försöksledare

URBAN BERGSTEN
Forskningsledare
SLU, Vindelns Försöksparker
Vindeln

Boreala skogens nyttjande
– En kortfattad beskrivning av
forskningsprogrammets bak-
grund, innehåll och organisa-
tion
Skogen som råvara, skogens produkter och
dess binäringar har under hela 1900-talet haft
stor betydelse för landets utveckling. Hante-
ring och användning av trä i alla dess former
har gett inkomster, bidragit till tillväxt och
gett arbetstillfällen. I likhet med malmen och
vattenkraften har skogen varit en av hörn-
stenarna i landets industrialisering och ut-
veckling till välfärdssamhälle.

Under den senare delen av 1800-talet och
början av 1900-talet  blädades eller plock-
höggs de norrländska skogarna, vilket gav
glesare och mindre virkesrika bestånd. Efter-
som ett stort och ökande virkesförråd har
varit ett av målen för det moderna svenska

skogsbruket gjordes en massiv övergång till
kalhyggesbruk efter andra världskriget. Detta
har gett betydande arealer av ungskogar med
mycket hög produktion. Denna produktion
har det ännu inte varit möjligt att tillvarata
eftersom det är först under de senaste tio
åren som de äldsta av dessa skogar blivit gall-
ringsmogna. De skogliga konsekvensanalyser
som nyligen presenterats visar på fortsatt
ökad tillväxt (Anon 2000). En betydande
ökning av avverkningen är således möjlig
även med omfattande ekologiska restriktio-
ner.

Framtiden för det norrländska inlands-
skogsbruket är emellertid osäker och till viss
del hotfull. Man kan skönja en tyngdpunkts-
förskjutning av svenskt skogsbruk från norr
mot söder och i norr från inlandet mot kus-
ten. Några av orsakerna är ett ökande virkes-
förråd i Sverige och i andra länder, ökad retur-
fiberanvändning och skapandet av nya ersätt-
ningsprodukter till trä. Norra Sverige med
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kostnadsnackdelar i form av högre transport-
kostnader och ett lägre virkesförråd/tillväxt
per hektar jämfört med södra Sverige blir sär-
skilt utsatt när tillgången på råvara överstiger
efterfrågan. Samtidigt är ökningen i möjligt
gallringsuttag relativt sett större i norra Sve-
rige än i södra (Anon. 2000). Skogens betydel-
se för den lokala ekonomin och för sysselsätt-
ningen i inlandet har också minskat de senas-
te årtiondena (Lindgren et al. 2000).

Skogens stora betydelse för landet har
medfört att Sverige är världsledande när det
gäller att effektivt bedriva skogsbruk i boreal
skog. Speciellt i Västerbotten har detta haft
betydelse för många verkstadsföretags ut-
veckling. Det skogsbrukstekniska kluster som
finns i regionen bör därför utvecklas vidare,
dels för att skogsbruksteknik i sig är ett till-
växtområde men också för att teknikutveck-
ling är nödvändig för en ökad lönsamhet i
brukandet av skog genom lägre skogsvårds-
och avverkningskostnader.

Det finns idag en stor och outnyttjad poten-
tial i ett nytt och breddat nyttjande av våra
skogar. En av skogsnäringens stora framtids-
möjligheter ligger i att skapa mervärden i hela
värdekedjan, från producent- till konsument-
ledet. För att omsätta denna potential i nytt
företagande och nya arbetstillfällen krävs fler
entreprenörer och personer med rätt utbild-
ning och kompetens. Sådana nyckelpersoner
är ett av de viktigaste instrumenten för att
skapa tillväxt och sysselsättning.

För att lönsamheten i norra Sveriges skogs-
bruk skall kunna ökas erfordras en kraftfull
satsning på forskning om skogens framtida
produkter i vid mening. Möjligheterna att öka
virkesuttaget liksom att utveckla nya produk-
ter och att öka förädlingsgraden hos nuvaran-
de produkter bedöms som mycket goda.
Övergången till ett kretsloppssamhälle kom-
mer att ge skogen en allt mer central position
och erbjuder här nya möjligheter. Framtida
utkomster kan också skapas inom olika typer
av skogsrelaterad turism baserad på exem-
pelvis jakt och fiske och genom ett bättre till-

varatagande av andra produkter än träd från
skogen som till exempel bär och vilt.

På initiativ av landshövding Georg Anders-
son har ett regionalt anpassat forskningspro-
gram med inriktning mot den boreala sko-
gens nyttjande byggts upp sedan 1997. Forsk-
ningsprogrammet, som består av  sex delpro-
gram, administreras och leds från SLU Vin-
delns försöksparker (Figur 1, Lundmark och
Bergsten 1998). Till varje delprogram har knu-
tits en referensgrupp med ledamöter från den
eller de näringar som delprogrammet berör.
De projekt som ingår i respektive delprogram
leds av en projektgrupp bestående av forska-

Figur 1.

T. Lundmark, U. Bergsten
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re och representanter från de företag som
deltar i projekten. Målet med satsningen har
varit att skapa lönsamma arbetstillfällen
genom utveckling av skogens skötsel i vid
mening, ökad förädling av dess produkter
samt stimulering till aktiviteter inom t.ex.
verkstadsindustrin.

Den breda ansatsen innebär att program-
met spänner över traditionella frågeställning-
ar inom området skog och trä men också att
frågor som rör skogen som rekreationskälla
och bas för naturturism och livsmedelspro-
duktion behandlas. Programmet är utformat
som ett samarbete mellan SLU, SkogForsk
Sävar, Umeå universitet, Luleå tekniska uni-
versitet, inst. för träteknik Skellefteå, Mitthög-
skolan Bispgården, företag, kommuner och
länsstyrelse(r). Finansieringen har byggt på
samverkan mellan Europeiska Regionala Ut-
vecklingsfonden, nationella forskningsråd,
SLU, stiftelser, företag och länsstyrelser.

Skogsforskningsprogrammet har främst
riktats mot Norrlands inland och har genom
sin närhet till lokala företag och andra intres-
senter erhållit influenser från kunskapsanvän-
darna. På så sätt har ett fruktbärande nätverk
etablerats mellan olika forskande enheter,
företag, kommuner, m. fl.

Tillgången på spetskompetens och entre-
prenörer är emellertid avgörande för möjlig-
heten att omsätta den utvecklingspotential

Stärkt lönsamhet i norra Sveriges skogsbruk …

som ett ökat naturresursnyttjande erbjuder i
form av ökad ekonomisk tillväxt och därmed
fler och växande företag. Därför krävs fortsatt
utveckling av formerna för samverkan mellan
forskning, utveckling, näringsliv och samhäl-
le och att de möjligheter som forskning och
utveckling erbjuder tillvaratas.

En viktig del i forskningsprogrammets fort-
satta utbyggnad är därför att koncentrera
verksamheten mot att utbilda ett större antal
akademiska nyckelpersoner som kan få en
betydelsefull roll i befintliga företag och bran-
scher, eller bli egna företagare. Utbildningen
skall utgå från konkreta frågor eller problem-
ställningar hos företag i branschen. Huvud-
målet skall vara produktutveckling och kom-
mersialisering av utvecklingsbara idéer.
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Ny markbehandling för skogsförnyelse
från frö och planta

URBAN BERGSTEN
SLU, Vindelns Försöksparker
Vindeln

Bakgrund

Medel från EU:s strukturfonder har efter an-
slutningen till EU börjat användas även i
Sverige för att förbättra vissa områdens möj-
ligheter till ökad tillväxt och sysselsättning.
Ett exempel är en satsning på glesbygden i
norra Sveriges inland. Glesheten har bedömts
vara en faktor som negativt påverkar möjlig-
heterna till utveckling. Hälften av Sveriges
skogsareal, och den dominerande delen av
den s.k. boreala skogen, återfinns inom detta
område. Regionen är en mycket betydande
producent av skogsråvara vilket medför att
potentialen för ökad sysselsättning och eko-
nomisk tillväxt inom skogsnäringen egent-
ligen är hög. Skogsråvaran är dock inte alltid
av bästa kvalitet och lokal förädling sker en-
dast i liten omfattning. I dagsläget bidrar om-
rådets skogsråvara i huvudsak till sysselsätt-
ning inom processindustrin utmed kusten.
För att möjliggöra ökad ekonomisk tillväxt
inom området måste åtgärder göras för att
förbättra råvaru- och sysselsättningssituatio-
nen både på kort och lång sikt.

Det svenska skogsbruket har från 1960-
talet fram till slutet av 1980-talet präglats av
ett schablontänkande både när det gäller
nyttjandet av skogen i ett större perspektiv
och de specifika skogsskötselmetoder som
använts. I norra Sverige har schablontänkan-
det varit än mer uttalat p.g.a. att inriktningen
inom speciellt de stora företagen ofta varit
mot stordrift. Storskalig kalhuggning följt av
markberedning, plantering i vida förband och
tidig hård ungskogsröjning har karakteriserat
skogsbruket. Vid föryngring med plantor har
täckrotsplantor dominerat. Plantorna har till
viss del odlats och planterats på ett sådant
sätt att negativa effekter erhållits. Detta har
resulterat i dålig trädstabilitet samt rot- och
stamdeformationer, som är mest uttalade på
s.k. kalla och finkorniga marker, dvs. marker
som är vanligt förekommande inom området.
På dessa marker har markberedningens ut-
formning speciellt stor betydelse oavsett om
skogsförnyelsen sker från frö eller planta.

Sammantaget har tidigare decenniers skogs-
skötselåtgärder ofta lett till relativt hög volym-
produktion för enskilda träd, men skogsmiljön
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har också ofta blivit ensartad och virkeskva-
liteten låg. Detta har fått till följd att allt högre
krav har börjat ställas på skogsbruket att dels
bättre beakta den biologiska mångfalden, dels
skapa bättre virkeskvalitet för framtiden. Att
uppfylla dessa krav är viktigt för att klara ett
uthålligt skogsbruk. En grundläggande förut-
sättning för att förändringsarbetet skall bli
framgångsrikt är emellertid att lämpliga skogs-
skötselmetoder utvecklas som beaktar alla
aspekter som krävs för att klara ett uthålligt
skogsbruk. I ett strukturfondsperspektiv är
det dessutom viktigt att skogsskötselmeto-
derna bidrar till lokal sysselsättning och eko-
nomisk tillväxt.

De nya kraven på skogsbruket kommer att
leda till att utnyttjandet av skogen som rå-
varukälla måste fördjupas och förfinas. I fram-
tiden måste vi sträva efter att få en ökad andel
avverkning av väl specificerade sortiment
och en minskad andel schabloniserad slutav-
verkning. Skogsskötselmetoder bör därför ha
sin utgångspunkt i naturliga processer och
skapa mer varierad skog samt möjligheter till
fler lönsamma produkter från fler trädslag. De
metoder som utvecklas får inte baseras en-
bart på traditionella studier som fokuseras på
produktion av stamved och biomassa. Även
metodernas inverkan på t.ex. vedegenskaper,
möjligheter till mångbruk, biologisk mång-
fald, markens långsiktiga produktionsförmå-
ga samt skadegörare och kalamiteter måste
beaktas.

En konsekvens av de nya kraven är att
förnyelse från frö – naturligt eller genom sådd
blir viktigare. Med exempelvis en väl funge-
rande metod för skogssådd är det möjligt att
erhålla mycket stamtätare föryngringar än vid
normal plantering. Samtidigt är det liten risk
för att rotdeformationer och stabilitetspro-
blem skall uppstå. Dessutom medför höga
stamantal att de negativa effekterna av even-
tuell viltbetning sannolikt blir mindre. Förut-
sättningar kan alltså skapas för bättre ved-
egenskaper, dvs. en högre virkeskvalitet, i
framtiden. Dessutom medför ett större stam-

antal att skogsägaren ges valfrihet lång tid
under ett bestånds omloppstid. Det kan till
exempel vara fullt möjligt att ta ut 10–20%
mer volym på vissa ståndorter vid en första-
gallring (efter 30–40 år) om stamantalet är
4000–5000 per ha istället för 2000 per ha, vil-
ket är vanligt idag. Detta är viktigt bl.a. med
tanke på de ökande intresset för att bioener-
gin skall svara för en större del av energiför-
sörjningen för att, bl.a. p.g.a. kretsloppsaspek-
terna, minska förbrukningen av fossila bräns-
len. Sysselsättningen bör dessutom gynnas i
flera led, dvs. vid skogsvård, skörd, transpor-
ter och förädling. En fungerande såddmetod
som kan göras frösnål är dessutom mycket in-
tressant ur kostnadssynpunkt bl.a. med tanke
på att sådd är lättare att mekanisera än plan-
tering. Även vid manuell sådd är det möjligt
att uppnå höga prestationer och kostnader
som är betydligt lägre – kanske bara hälften –
än vid plantering. De nya kraven medför ock-
så att markbehandling i samband med skogs-
föryngring måste utföras så att markstörning-
en minimeras eller görs så naturnära som
möjligt.

FoU-projekt med integrering
mellan forskning och näringsliv
I ett strukturfondsfinansierat projekt inom
ramen för ett större samlat FoU-program
(Lundmark & Bergsten 1998) har en ny ar-
betsform tillämpats för att beakta den  redo-
visade bakgrunden. Forskare, entreprenörer,
innovatörer och representanter för skogs-
näringen har tillsammans tagit fram ny teknik
för skonsam markberedning (Figur 1) som
kan ersätta konventionella, väl radikala meto-
der som konstruerats för plantering, och
integreras med teknik för frösådd. Tekniken
har anpassas till fröets och groddplantans
krav och toleranser. Utrustningen skall även
kunna användas till markberedning för plan-
tering och naturlig föryngring. Även i täta
skärmar – både för naturlig föryngring och

U. Bergsten
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plantering – krävs ny skonsam teknik efter-
som det blir vanligare med skärmskogssköt-
sel.

Parallellt med det tekniska utvecklings-
arbetet har även grundläggande kunskap ta-
gits fram beträffande exempelvis:

* Lämplig grad av sönderdelning av humus-
täcket, alt. blandning av organiskt material
och mineraljord, för att erhålla hög plant-
bildning, överlevnad och tillväxt på olika
ståndorter

* Prognoser angående frötillgång och frö-
mognad

* Fröanalyser för skogssådd

* Frötypens (plantage- eller beståndsfrö)
inverkan på tidig tillväxt

* Inverkan av snö och markbehandling på
uppfrysning av plantor

* Markbehandlingens, föryngringsmönst-
rets och ungskogsbehandlingens inverkan
på volymtillväxt och vedegenskaper

I projektet ingår även att knyta ihop kun-
skap om biologi och teknik i ett expertsystem
för skogsförnyelse som har Internet som
plattform. Kunskap och information knyts till
ett geografiskt informationssytem (GIS) och
med hjälp av ett globalt positioneringssys-
tem, dvs. GPS-sändare, i exempelvis en mark-
beredningsmaskin, anges var beståndet som
skall åtgärdas finns och därmed positionen i
ett befintligt geografiskt informationssystem
med länkar till modeller som automatiskt ger
åtgärdsförslag för den aktuella ståndorten.
Åtgärderna kan därmed bli vetenskapligt un-
derbyggda och exakt anpassade till den an-
givna lokalen. Expertsystemet består av (i)
försöksdata inkl. resultat och slutsatser i en
databas, (ii) program, som på ett mycket ge-

Ny markbehandling för skogsförnyelse från frö och planta

Figur 1. Ny teknik för skonsam markbehandling.
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nerellt sätt förenklar sökning i databasen, exv.
med vissa specifika sökbegrepp som är vikti-
ga för användaren, (iii) funktioner/algoritmer
för olika åtgärdsområden och (iv) ett kommu-
nikationssystem för skogsmaskiner. Expert-
systemet utgör i sig ett nätverk mellan forsk-
ning–kunskapsöverföringsföretag–storföre-
tag och mikroföretag som utgör ett nytt sätt
att föra ut forskningsresultat och kunskaper
från forskare till praktisk användning.
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Bakgrund
Traditionellt förknippas skogsråvarans an-
vändning eller värde med trädens lämplighet
för tillverkning av plank, bräder eller pappers-
massa. En sådan syn på skogsråvaran har hit-
tills varit lönsam och drivkraften för förädling
liksom utveckling av nya sortiment har där-
med varit svag. I Sverige finns en gedigen kun-
skap om hur olika skogsskötselsystem påver-
kar produktionen av de två huvudsortimen-
ten massaved och sågtimmer. I dagens skogs-

skötselsystem har beståndsvården, röjning
och gallring, som syfte att överföra produktio-
nen på ett mindre antal träd av bättre kvalitet
samt att skapa en jämn stamfördelning och
hög barrträdsandel för att uppfylla hittills-
varande produktionsmål.

Med ett förändrat synsätt på landets ener-
giförsörjning skapas nya förutsättningar för
skogsbruket. Detta sker främst genom att ett
tredje råvarusortiment, energived, tillförs.
Nya skogsskötselmodeller där produktionen
av energived integreras med produktion av

Ungskogsbehandling för integrerad
produktion av energived och
kvalitetsvirke

SVANTE CLAESSON
Jägmästare

TOMAS LUNDMARK
Försöksledare

KENNETH SAHLÉN
Forskningsledare
SLU, Vindelns Försöksparker
Vindeln
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övriga sortiment behöver därför utvecklas.
Begreppet ”gagnvirke” får därmed en vidare
betydelse. Inom området bioenergi från skogs-
mark finns sannolikt en stor potential för
ökad lönsamhet i skogsbruket och därmed
ökad sysselsättning främst inom landets gles-
bygdsområden. Detta förutsätter dock att
den traditionella skogsindustrins virkesbe-
hov kan tillgodoses och utvecklas samtidigt
som uttaget av olika energisortiment ökar
kraftigt. Praktiska skötselmetoder för optime-
ring av biomassaproduktion på skogsmark
med eller utan näringstillförsel måste därför
utvecklas och om möjligt integreras med pro-
duktion av kvalitetsvirke för andra ändamål.
Dessutom behövs systemutveckling vid till-
varatagande av skogsbränsle i såväl slutav-
verkning som gallring.

Projektet ”Ungskogsbehandling för integre-
rad produktion av energived och kvalitets-
virke”  ingår som en del i forskningsprogram-
met för den boreala skogens nyttjande (Lund-
mark & Bergsten 1998) och syftar till att be-
skriva produktions- och kvalitetseffekter av
röjningsgallring i täta ungskogar dominerade
av tall. Med röjningsgallring menas att man
vid en sen röjning tar tillvara det avverkade
virket för energiändamål. En viktig del i pro-
jektet är att ta fram det underlag som krävs
för att ekonomiskt kunna jämföra röjnings-
gallring med traditionell röjning i olika skogs-
skötselsystem. Studien kan delas upp i två
olika delar, en del där biomassaproduktionen
och beståndsstrukturer i tät ungskog stude-
ras och en del där kvalitetseffekterna av be-
handlingen under ungskogsfasen studeras på
beståndet som finns kvar efter röjningsgall-
ringen.

Produktion av biomassa i täta
ungskogar
En vanlig metod för att skatta biomassapro-
duktionens storlek är att använda sig av bio-
massafunktioner för enskilda träd. Dessa

funktioner relaterar enkelt mätbara storheter
på träden så som brösthöjdsdiameter till
mängd biomassa, dvs. vikt. I Sverige finns så-
dana funktioner utvecklade för såväl tall, gran
som björk (Marklund 1988), här refererade till
som Marklunds funktioner. Relationerna mel-
lan brösthöjdsdiameter och trädets vikt är
olika beroende på den konkurrens som trädet
utsatts för  (Mäkelä & Vanninen 1998, Naidu et
al. 1998), vilket medför att man inte utan vida-
re kan använda Marklunds funktioner i täta
ungskogar. Av denna anledning utvecklades
nya biomassafunktioner speciellt för små
träd från täta bestånd (Claesson et al. 2000a).
Dessa funktioner har, förutom att de används
i projektet, implementerats i beräkningssyste-
met Hugin och utnyttjats vid beräkningarna i
Skogliga konsekvensanalyser 1999, SKA 99
(Anon 2000). I de nya biomassafunktionerna
har träden delats upp i de fem fraktionerna
stamved, stambark, levande grenar, barr/löv
och döda grenar. För att kunna omvandla det
i vikt beräknade utfallet från röjningsgallring
till effekt har värmevärden för motsvarande
fraktioner tagits fram.

Studier av biomassaproduktionen i täta
ungskogar sker i fyra försök, varav tre är be-
lägna runt Vindeln i Västerbottens län och det
fjärde vid byn Gagnet i Jämtlands län. För-
söken lades ut under 1997 i talldominerade
ungskogar med höga stamantal (16 000 st/
ha). Vid försöksutläggningen var medelhöj-
den 2,5 m och den grundytevägda medeldia-
metern 4,6 cm. I försöken jämförs traditionell
röjning, dvs. röjning vid 2,5 m höjd till 3 000
st/ha, med tills vidare oröjda ytor, dvs. röj-
ningsgallringsalternativet. Försöket består
vidare av tre olika intensiteter i skötseln för
röjningsgallrings alternativet, utan tillförsel
av näringsämnen, tillförsel av 100 Kg N /ha
och årlig tillförsel av 100 Kg N /ha.

Tillförseln av näringsämnen sker i form av
en balanserad näringsgiva som behovsanpas-
sas utifrån barranalyser (Linder 1995). Under
försökets första tre tillväxtsäsonger har inga
näringsobalanser kunnat påvisas utifrån

S. Claesson, T. Lundmark, K. Sahlén
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dessa barranalyser, vilket medfört att vi inte
behövt förändra näringsgivans sammansätt-
ning. För att säkerställa att inget läckage av
näringsämnen sker till markvattnet tas under
varje tillväxtsäsong markvattenprover via
undertryckslysimetrar installerade under rot-
zonen på 50 cm djup. Vattenproverna analy-
seras utifrån ledningstal och vid höga led-
ningstal analyseras provet mer fullständigt
med avseende på näringsämnen. Hittills har
inga förhöjda halter av näringsämnen kunnat
påvisas i markvattnet som följd av den inten-
siva näringstillförseln.

Under 1999 återinventerades de tre för-
söken runt Vindeln, tre tillväxtsäsonger efter
att försöken startat. Skillnaderna i produktion
har förstås varit avsevärda (Fig.1). De oröjda
ytorna som inte fått någon tillförsel av nä-
ringsämnen har producerat 2,0 ggr mer bio-
massa (Ton torrvikt/ha) än de röjda ytorna.
Biomassaproduktionen i det oröjda alterna-
tivet med tillförsel av näringsämnen vid ett
tillfälle har varit 3,5 ggr högre än i det röjda
försöksledet. Av denna totala produktionsök-
ning kan 38% härledas till ett ökat stamantal
i beståndet och 62% till förbättrad näringssta-

tus. Motsvarande värden för årlig tillförsel av
näringsämnen är en total produktionsökning
på 4,3 ggr varav 29% beror på ökat stamantal
och 71% på ökat näringsutbud.

I de oröjda försöksleden finns träd i alla
storlekar. 1999 års revision visar inte på nå-
gon förändring i diameterfördelning beroen-
de på näringstillförsel. Om denna trend håller
i sig innebär det att alla trädstorlekar kan till-
godogöra sig det ökade näringstillbudet, dvs.
det har hittills inte skett någon förändring i
konkurrensförhållandet mellan härskande,
medhärskande och undertryckta träd.

Trädslagen har uppvisat olika förmåga att
reagera på näringstillförsel (Tab. 1). Den in-
bördes ordningen med starkast reaktion hos
gran följd av tall och björk, överensstämmer
med tidigare erfarenheter vid näringstillförsel
i trädslagsrena bestånd (Ingestad 1991, Jons-
son & Möller 1975). I jämförelse med de enda
publicerade svenska gödslingsförsöken i
trädslagsrena björkbestånd har reaktionen av
björken här varit något högre (Jonsson &
Möller 1975). I detta sammanhang bör kanske
nämnas att näringsblandningen som tillförs
är anpassad för barrträd, och att vi inte ana-
lyserar björkarnas näringsstatus.

Effekter av röjningstidpunkten
på ved- och trädegenskaper
Effekterna på det bestånd som lämnas kvar
efter en sen röjning med energivedsuttag stu-
deras i två röjningstidpunktsförsök. Försöken
som ligger vid Hällnäs, Västerbottens län, och
Stugun, Jämtlands län, lades ut av Prof. S.O.

Ungskogsbehandling för integrerad produktion …

Figur 1. Merproduktion utöver produktionen vid
traditionell röjning i de tre röjningsgall-
ringsalternativen. 00 = oröjt, 0G = oröjt +
100 Kg N/ha, 0ÅG = årlig tillförsel av nä-
ringsämnen.

Tabell 1. Gödslingsreaktion (ggr) uppdelad på träd-
slag och gödslingsintensitet.

                     100 Kg N / ha      100 Kg N / ha årligen

Tall 1.55 2.15
Gran 1.57 2.30
Björk 1.34 1.67
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Andersson vid institutionen för skogsproduk-
tion, SLU, under 1970-talet. Bestånden som
försöken är belägna i är idag 40 år gamla och
därmed gamla nog för att studera kvalitets-
egenskaper som resultat av ungskogsbehand-
ling. Behandlingarna i försöken är röjning vid
en beståndsmedelhöjd på 1.5, 3, 5 eller 7 m
kombinerat med röjning till 1800, 1000 eller
600 st/ha, vilket ger totalt 12 behandlings-
kombinationer. Under somrarna 1998 och
1999 slutreviderades försöken av Institutio-
nen för skogsproduktion varefter vi fällde
totalt 123 träd. Av dessa träd skickades 18 st
till LTU i Skellefteå för datortomografering.

Datortomografi innebär att träden skikt-
röntgas, varefter det är möjligt via bildbe-
handling att uttala sig om stockarnas inre
kvalitét, framför allt kvistkvalitét. På de åter-
stående 105 träden har kvistegenskaperna
diameter, vinkel och status (död eller levan-
de) mätts in manuellt på alla kvistar på ett
kvistvarv varje meter utmed trädens längd.

S. Claesson, T. Lundmark, K. Sahlén

På dessa träd har även 5 stamtrissor per träd
samlats in för att användas till vedegenskaps-
analyser. Resultaten av kviststudien visar att
sen röjning (7 m bestånds medelhöjd) för-
bättrat kvistegenskaperna kvistdiameter (Fig.
2) och kvistvinkel 5 meter upp på stammen
jämfört med tidigare röjning (1.5, 3 eller 5 m),
medan antalet kvistar inte påverkats (Claes-
son et al. 2000b).
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Bakgrund
Det framtida skogsbruket kommer alltmer att
arbeta på marknadens och samhällets villkor.
För en framgångsrik verksamhet krävs därför
lösningar som bygger på en ny helhetssyn på
skogens roll i framtiden. När det gäller landets
energiförsörjning, baserat på förnyelsebara
energikällor, är det viktigt att skogen genom en
hög produktion kan lämna ett stort bidrag. Att
som hittills enbart tillvarata biobränsle från
skogen i form av restprodukter som sågspån,
reducerflis, kutterspån, bark, lutar, avverknings-
rester etc. kommer sannolikt inte att vara till-
räckligt. Samhällets koldioxidmål och den där-
till kopplade energiförsörjningen kommer i
hög grad att beröra skogsutnyttjandet i fram-
tiden och kräver en kraftigt ökad produktion
av bioenergi från skogen.

Inom större delen av landet är det möjligt att
redan idag öka uttaget av skogsbränsle. Beräk-
ningar i SKA 99 visar att det är särskilt i norra
Sverige som det finns en stor outnyttjad poten-
tial relativt dagens uttagsnivåer (Anon. 2000).
Det möjliga uttaget av skogsbränsle i norra
Sverige kan öka mest i samband med slutav-

verkning men det är också möjligt att öka
bränsleuttaget i samband med gallringar (Lund-
mark et al. 1999). En förutsättning för skogs-
bränsleutvecklingen är att råvaruanskaffning-
en effektiviseras och förbilligas och att skogs-
bränsleanvändarnas betalningsförmåga är till-
räcklig. Särskilda system för tillvaratagande av
trädbränslesortiment måste därför utvecklas
och anpassas för nordsvenska förhållanden.
Speciellt för inlandet skulle skogsbränsle kun-
na bli ett intressant komplement till dagens två
huvudsortiment, massaved och sågtimmer,
såväl i slutavverkning som i gallring.

Skogsbränsleteknik i slut-
avverkning
I det storskaliga skogsbruket är trädrester i
form av grenar och toppar (grot) det vanligas-
te skogsbränslesortimentet. Arbetsmönstret
vid avverkning då trädrester skall tillvaratas
varierar mellan olika maskintyper och förare,
men trädresterna placeras alltid i avgränsade
högar som inte körs över av skördaren eller
efterföljande virkesskotare (Wigren 1990, 1992).
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Grenar och toppar kan således inte nyttjas för
att minska markskador under barmarksperio-
den. Studier visar på en prestationssänkning
på 4–11% med bränslemetoden jämfört med
konventionell metod (Wigren 1992, Persson
1992, Hörnlund 1999). Trädresterna lagras
oflisade eller flisade på eller vid hygget. Det
finns också system under utveckling där
trädresterna komprimeras på hygget och sko-
tas till avlägg (Andersson och Nordén 1996).
Ett generellt problem är lagring och vidare-
transport. För ett maximalt nyttjande av for-
donens lastförmåga måste trädresterna flisas
eller komprimeras.

Den möjliga omfattningen av uttaget av
trädrester i samband med slutavverkning
bestäms förutom av ekonomi även av en rad
ekologiska faktorer. Med tanke på att en rela-
tivt stor andel av bruttokvantiteten grot kvar-
lämnas vid bränsleanpassad slutavverkning
begränsas knappast den tillgängliga arealen
av produktionsekologiska skäl (Egnell et al.
1998). Det diskuteras dock alltmer om ökade
krav på hänsyn och bevarande av biologisk
mångfald. I Västerbotten har till exempel läns-
styrelsen antagit en naturvårdspolicy som om
den tillämpas skulle motsvara att ytterligare
cirka 10% av skogsmarksarealen kan komma
att undantas från skogsbruk (Anon. 1998).

Långa toppar – skogsbränsle-
metod i norr
Detta arbete har tagit fasta på den råvaru- och
marknadssituation som gäller i norra Sverige
och då främst i inlandet. Norra Sverige med
kostnadsnackdelar i form av högre transport-
kostnader och ett lägre virkesförråd/tillväxt
per hektar jämfört med södra Sverige blir sär-
skilt utsatt när tillgången på råvara överstiger
efterfrågan (Eriksson et. al. 1994). Vid dåliga
avsättningsmöjligheter för massaved kan det
vara ett intressant alternativ att aptera endast
timmer och grov massaved samt ett skogs-
bränslesortiment bestående av långa okvista-

de toppar vid slutavverkning. Metoder där
man kapar massaveden vid en grövre diame-
ter och låter den klena massaveden gå med i
skogsbränsleuttaget är ännu dåligt utredda.
För att jämföra traditionellt skogsbränsleut-
tag som grenar och toppar (grot) med skogs-
bränsleuttag som en lång okvistad topp ge-
nomfördes en studie i Vindelns kommun, Väs-
terbotten (64°08’N, 19°30’O, alt. 230 m.ö.h.).
Skogstypen har klassificerats som frisk blå-
bärstyp. Jordarten domineras av grovmo.
Ståndortsindex har uppskattats med stånd-
ortsfaktorer till G22 enligt Hägglund & Lund-
mark (1981).

Målet med undersökningen var att för
nordsvenska förhållanden:

* Fastställa hur prestationen vid slutavverk-
ning i grandominerade bestånd påverkas
vid olika uttag av skogsbränsle.

* Kvantifiera uttaget av olika bränslesorti-
ment vid slutavverkning i grandominera-
de bestånd.

* Ge exempel på ekonomiskt utfall vid uttag
av olika skogsbränslesortiment i gran-
dominerade bestånd vid slutavverkning.

Prestationen vid skotning av långa toppar
är dubbelt så stor som vid skotning av grot
(Hörnlund och Lundmark 1999). Denna skill-
nad förklaras främst av att lastvikten var näs-
tan tre gånger så hög vid skotning av långa
toppar som vid skotning av grot (Fig. 1). Ett
intressant resultat är att den tillvaratagna
mängden grenar och toppar blev något högre
för långa toppar-metoden än för grotmetoden
(Fig. 2). Detta trots att det vid grotmetoden
avsågs att tillvarata så stor andel av grenar
och toppar som möjligt medan alla grenar
och toppar från timmer och massaveden
skulle kvarlämnas vid långa toppar-metoden.
Spillet vid grotmetoden måste därför anses
som betydande trots den relativt höga grot-
koncentration som förelåg vid denna studie.
Ytterst få studier i Sverige har behandlat tek-
nisk effektivitet (Larsson 1982, Mellström och

T. Lundmark, T. Hörnlund
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Thörlind 1981). Dessa indikerar att tillvara-
tagandegraden för grot i norra Sverige varie-
rar mellan 38–75% med de högsta värdena då
arbetet utförts på snö. I ett flertal utbytes-
beräkningar räknas dock med en hög teknisk
effektivitet med ett spill <30% (Wirtén 1996,
Hektor et al 1995, Lönner et al 1998).

Den sammantagna effekten av att tillvarata
ett bränslesortiment visar att det går att höja
intäkten vid slutavverkning för skogsägaren.
Med de förhållanden som råder i norra Sve-
rige verkar metoden med långa toppar ge det
klart bästa ekonomiska resultatet vid skogs-
bränsleuttag. Resultaten indikerar även att ett

Skogsbränsle – en förnyelsebar naturresurs även i norra Sverige

Figur 1. Normerade momenttider från skotarstudie

Figur 2.

Massaved
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bark
49
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skogsbränsleuttag i form av långa okvistade
toppar där en del av massaveden går med i
bränslesortimentet kan ge ett bättre ekono-
miskt resultat för skogsägaren än konventio-
nell avverkning. Det är dessutom möjligt att
föryngringsarbetet underlättas och därmed
förbilligas något om rismängden på hygget
minskas. Det är dock viktigt att poängtera att
studien som refereras till endast omfattar ett
objekt och saknar upprepningar. Det har där-
för inte varit möjligt att göra någon statistisk
bearbetning för att jämföra resultaten från de
olika avverkningsmetoderna. Trots dessa be-
gränsningar vad gäller resultatens generali-
serbarhet är det troligt att metoden med till-
varatagande av långa okvistade toppar kan
var ett lönsamt alternativ på många marker
förutsatt att det finns en marknad för sorti-
mentet. Metoden är relativt ny och har stor
utvecklingspotential. Det finns därför anled-
ning att gå vidare med utveckling av system
och metoder för tillvaratagande av långa top-
par och/eller träddelar i slutavverkning.
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komstlägen. Åldersmässigt är gruppen rikt
varierad med god representation av svenska
män i åldrar från 20 till 70 år även om andelen
kvinnor ökar varje år (se Bergstrom 1993).

En av Norrlands verkligt stora tillgångar är
naturen. Norrland har en särställning i fråga
om värdefull natur med stora sammanhäng-
ande skogsarealer med höga naturvärden.
Livskvaliteten skulle dramatiskt påverkas om
möjligheten att fritt röra sig i skogen, eller
rätten att jaga och fiska skulle begränsas. Men
skogens produkter som vilt, fisk och bär ger
också ett viktigt tillskott till hushållet. Kunska-
pen om hur betydelsefullt detta tillskott är för
de lokala hushållen är svårt att avgöra. När
det sköts som mest älg i början av 1980-talet
motsvarade det ca 3 månaders total köttkon-
sumtion i Sverige vilket kan ge en indikation
på betydelsen (Mattsson 1990). I en tid när
skogsindustrin kan försörja allt färre har
alternativa resurser lyfts fram som möjliga
ersättare i Norrlands inland. Turism i dess
vida bemärkelse har identifierats om en
mycket potentiell näring för Norrlands gles-
bygd. Regeringens miljörådgivare lyfte fram

Skogen som rekreationskälla och bas för
naturturism

1  Introduktion
För nio av tio svenskar är friluftsliv i skog och
mark ett betydande intresse. En stor majori-
tet av befolkningen menar också att deras in-
tresse för friluftsliv i hög grad bygger på före-
komsten av vilt. Var tredje svensk ägnar sig åt-
minstone någon gång per år målinriktat åt
djur- och naturstudier i fält. Mer än varannan
brukar utfodra småfåglar och 15% bedriver
annan form av aktiv viltvård, nästan lika
många jagar, en aktivitet som innebär att två
personer av tre minst någon gång om året
avvänder kött från vilt i hushållet (Ekström
1981). Vilt i skog och mark har ett starkt rekrea-
tionsvärde för människor i Skandinavien och
Nordamerika (se t ex Storaas 19 96 och Knight
1995).

Antalet jägare i landet uppgår till 300 000.
För flertalet av dem är jakten ett centralt fri-
tidsintresse; tre av fyra har jakt som ett av
sina främsta intressen, 30% håller det för sitt
allra främsta. Kännetecknande för jägarkåren
är att den har sin främsta förankring bland
människor på landsbygden och i vanliga in-
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just ekoturism och då även jakt- och fisketur-
ism som en framtida lovande sektor i en de-
batt om framtida satsningar för att utveckla
näringar i glesbygden.

Andra länder har lyckats befästa sina na-
turresurser i form av vilt och fisk som en vik-
tig källa till arbetstillfällen. I Skottland har jakt
och fisketurismen fått ett mycket starkt inter-
nationellt genomslag efter en målmedveten
och långsiktig satsning. Många markägare
avstår från skogsproduktion eftersom det är
mer lönsamt att inrikta markanvändningen
specifikt mot produktion av vilt och fisk. En-
bart sälj-jakten på moripa beräknas inbringa
ca 21 miljoner pund till BNP i Skottland. Men
för den enskilde markägare krävs det en kom-
bination av flera produkter (multiple use) för
att marknaden inte skall bli alltför säsongs-
betonad, laxfiske, jakt på moripa, jakt på kron-
hjort, äventyr, ridning etc (Hudson 1992).

Entreprenörer och företag inom jakt- och
fisketurismen är i ett mycket tidigt skede av
utvecklingen i jämförelse med den som finns
för trä och massaindustri samt träförädlings-
företag. I det senare fallet är problemet att få
entreprenörer och företag att växa lokalt och
klara konkurrensen från de större företagen
söderut och längs kusten. När det gäller att
nyttja viltet som resurs så finns det få etable-
rade företag. I stället kan man hitta flera före-
tag och entreprenörer som nyttjar viltet som
en binäring. De flesta företag av den här typen
har ofta sin förankring i en stugby eller hotell-
verksamhet.

Det finns många exempel på entreprenörer
som misslyckats men också ett fåtal som lyck-
ats. Det saknas dock kunskap om förutsätt-
ningar och faktorer som kan förklara varför
en företagssatsning lyckats eller misslyckats.
En kommersiell satsning på nyttjande av vilt,
fisk och bär kan leda till lokala konflikter. Det
kan vara reella problem där lokalbefolkning-
ens möjligheter att nyttja skogens naturresur-
ser begränsas, eller att den ökade aktiviteten
upplevs som ett onödigt intrång med allt för
mycket okänt folk på skogen. Även om proble-

men ofta är farhågor snarare än reella så kan
det lokala motståndet vara det avgörande
hindret.

Positiva sidor förknippade med turistjakt

– Bevarar naturvärden genom att värna om
jaktbart och övrigt vilt

– Möjliggör ett mångbruk och mer lönsam
markanvändning

– Levande landsbygd genom ökade möjlig-
heter till försörjning

Negativa sidor förknippade med turistjakt

– Överbeskattning av viltbestånden som
leder till utarmning

– Leder till monokultur och blir hot mot den
biologiska mångfalden

– Konflikter med traditionell markanvänd-
ning

– Konflikter med allmogejägaren

Lantbruksuniversitet har genom sina insti-
tutioner Skoglig Zooekologi och Vattenbruk i
Umeå tidigt intresserat sig för de möjligheter
och problem som finns i samband med att
utveckla jakt och fiske som en bas för natur-
turism i Norrlands inland. Redan 1995 starta-
de en försöksutbildning i samarbete med
Svenska Jägareförbundet under beteckningen
Vilt-  och Fiskåret.

1.1  Biologisk potential och bär-
förmåga
Jakt- och fisketurism bör ses som ett sätt att
nyttja de förnybara naturresurser som viltet
och fisken utgör. Grunden för en sund förvalt-
ning av en naturresurs är en god förståelse av
när ett hållbart nyttjandet övergår i ett över-
utnyttjande (Walters 1986). Det finns exempel
på att småviltet kan utsättas för ett lokalt hårt
jakttryck utan att drabbas negativt i Norden.
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Men det kan inte tas som en intäkt för att ett
sådant jakttryck kan tillämpas över ett större
område. Även hårt nyttjade områden för rip-
jakt i Sverige har liksom för kragjärpen i Nord-
amerika visat sig vara beroende av en invand-
ring från omgivande områden. Även om små-
viltsjakten i ett större perspektiv, t ex läns-
nivå, knappast kan få den omfattningen att
den skulle påverka viltet negativt kan popu-
lära jaktområden sannolikt utsättas för ett
jakttryck som gör att jakten blir den domine-
rande dödsorsaken Small91. Det hårda jakt-
trycket i dessa områden beror inte på att den
enskilde jägaren är särskilt duktiga eller jagar
mycket, snarare är det så att det är många
olika jägare som besöker dessa områden var
för sig (Small 1991). Vår tidigare ripforskning
har visat på samma resultat (Smith and Wille-
brand 1999).

Trots att det finns många faktorer som sät-
ter förutsättningarna för om en turistjakt skall
kunna utvecklas så är det ändå de biologiska
ramarna som utgör grunden för verksam-
heten. Olika entreprenörer kan vara olika
skickade att förädla den jaktpotential som de
har tillgång till men potentialen styrs av om-
rådets förutsättningar ett givet år. Det är vik-
tigt att kunna visa på en god kontroll av jakten
och att risken för överbeskattning är liten för
utvecklingen av jaktturism. God kunskap om
vad jakten innebär för viltstammarna torde
vara särskilt viktig för en entreprenör i en
framtida marknadsföring. Saknas kunskap
och metoder för att visa att den jakt som be-
drivs ligger inom ramen för ett uthålligt nytt-
jande bildas snabbt uppfattningar om att den
kommersiella jakten leder till svaga viltstam-
mar.

Nya metoder för att beräkna förekomsten
av olika vilt har tagits fram av forskningen.
Den snabba expansionen av Geografiska In-
formationssystem (GIS) har också underlättat
möjligheterna att beskriva grundförutsätt-
ningar för olika områden, t ex har vegetations-
kartan över fjällen överförts i digitalt format
vilket gett nya möjligheter att värdera viltbo-

nitet i olika fjällområden. Olika arters karak-
teristiska fluktuationsmönster har stor bety-
delse för möjligheterna att sälja jakter i ett
område. Det är inte ovanligt att tillgången på
småvilt kan variera med upp till fyra gånger i
samma område under olika år utan att det
skett någon förändring i skogslandskapet.
Kunskap om dessa mönster är viktiga i plane-
ringen av ett företags verksamhet samtidigt
som det är orealistiskt att varje enskild entre-
prenör skall kunna genomföra tidsödande
inventeringar för flera olika viltarter (Small et
al 1993).

Älgen har en särställning på många sätt.
Det är en jakt som ger mycket utbyte i form av
kött men också eftertraktade trofeér. Norden
har också en särställning när det gäller till-
gången på älg. Samtidigt är älgskötseln till
stor del samordnad och avskjutningen i ett
område måste följa de ramar som är ställda.
Älgarna rör sig också över så stora områden
att det knappast går att sköta sin egen älg-
stam om man inte har mycket stora marker
till förfogande. Problemen för den enskilde
entreprenören torde därför vara frågan om
tillgång till områden. Men i ett större perspek-
tiv ser vi det som en intressant frågeställning
om en större älgstammen ger så mycket högre
inkomster att det kompenserar för de ökande
skogsskadorna. Det minskande uttaget ur
skogen ger leder till ett mindre intensivt
skogsbruk. Behovet av kunskap kring hur ett
mindre intensivt skogsbruk kan kombineras
med annat nyttjande som vilt, fisk och turism
(”Multiple Use” – mångbruk) har ökat starkt
under senare år (Mattsson1990).

1.2 Syfte
Det övergripande syftet med projektet har
varit att utvärdera potentialen av turistjakt i
Norrlands inland genom det inhemska jaktbara
småviltet. Hare och ripa har använts som
modelldjur. Ripa eftersom det är en aktuell art
när det gäller beskattningpotentialer. Hare
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har valts som modelldjur i det boreala skogs-
landskapet.
Frågeställningar som belysts i projektet är:

– Vad händer med utplanterat vilt?

– Vad är ett hårt jakttryck?

– Hur svarar en population på ett jaktuttag?

– Vilka åsikter har norrländsjägaren om sig
själv, sin jakt och jaktturism?

2  Resultat
2.1 Harar – utplantering,
habitatval och stark ortstrohet
När det gäller skogsharen har vi fokuserat på
harens biotoputnyttjande och hur popula-
tionen påverkas av skogsbruk respektive jakt.
Skogsharen är knappas ansedd som ett vik-
tigt turistobjekt idag men på samma sätt som
gäddfisket länge var en oupptäckt resurs ver-
kar harjakten kunna få en liknande utveckling.
Vår tidigare forskning kring skogsharen pekar
också på att viltvårdsåtgärder kan få snab-
bare svar än för skogshönsen eftersom den
uppvisar en högre ortstrohet. Det skulle san-
nolikt gå att öka den lokala tätheten av hare
högst betydligt.

Utsättning av uppfödda harar
Harar som tagits fram i fångenskap har satts
ut mellan 1996 och 1998. Totalt har 121 harar
satts ut med radiosändare. Sjuttiofem pro-
cent av de utsatta hararna hade dött efter 60
dagar. Räv är den viktigaste dödsorsaken
(53%). Sannolikt dominerar även räv de fall
där vi endast kunnat avgöra om det är en
markpredator eller allmän predator (n=17).
Rovfågel (duvhök) har observerats i endast
ett säkert fall. Inga av de variabler som rör
hararnas ursprung, vikt eller storlek faller ut
som signifikanta. Dödligheten mycket hög de
första två veckorna. Därefter avtar dödsris-

ken och de utsatta hararna blir allt svårare att
skilja från vilda i sitt beteende. Det verkar
som om en individ måste etablera sig och lära
sig ett område, något som verkar ta knappt 20
dagar. Spridningsmönstret tyder inte på de
söker sig till nya områden som uppfyller nå-
gon form av biotopkrav, snarare att de lär sig
sitt område.

Totalt har vi fångat 69 vilda harar under
vinterförhållanden och 30 ungar under som-
maren. Så vitt vi vet är vi ensamma om att ha
lyckats fånga och radiomärka skogshareungar
i liknande bestånd.

Räv är den dominerande dödsorsaken även
för vilda harar. Tre har blivit skjutna av jäga-
re i området. Tre har hittats döda utan uppen-
bara skador. De har kategoriserats som sjuk-
dom även om vi inte kan utesluta svält etc.
Innan hösten 2000 hade ingen av de vuxna
hararna bedöms som tagen av rovfågel medan
5 av 16 dödade unga harar har klassats som
tagna av rovfågel. Men 4 vuxna harar togs av
duvhök under hösten 2000 som var mycket
varm med sent snöfall. Vi tolkar resultaten
som att de vita hararna var mycket lätta att
upptäcka för en predator som jagar med hjälp
av synen.

Dödligheten hos ungarna har under de tre
år dessa studerats varit relativt konstant. 2–
3 av tio harungar överlever de sex första
veckorna, vilket är jämförbart med de utsatta
hararnas överlevnad. Efter åtta veckors ålder
kan vi inte skilja ungarnas överlevnad från de
vuxna hararnas överlevnad. Trots denna rela-
tivt låga överlevnad hos harungarna observe-
rades betydligt fler harungar i fält under
1998–2000 jämfört med 1997, vilket tyder på
en generellt ökad reproduktion för försöks-
populationen mellan dessa år.

De vilda hararna har visat sig vara mycket
stationära och gör sällan några utflykter läng-
re än några kilometer som mest. Ett sommar-
eller hösthemområde varierar mellan 20 upp
till maximalt 100 hektar. Ett vinterhemområde
kan uppgå till ca 300 hektar. Under det gång-
na året har vi särskilt följt och intensivpejlat
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åtta harar, fyra av varje kön för att få fram års-
hemområden. Vi har inte sett några stora
skillnader mellan honor och hanar under
sommar eller höst. Under våren finns det där-
emot tendenser till att hanarna rör sig mer.
Ett fåtal individer har visat skilda vinter och
sommarområden (avstånd 0.5–2 km). Ung-
harar fångade vid ca 1–3 veckors ålder är
mycket stationära runt sin födelseplats upp
till ca 6 veckors ålder då de börjar utforska
omgivningen. Vid ca 8 veckors ålder har de i
stort sett lämnat sin födelseplats och börjat
etablera ett eget hemområde. Harungarnas
hemområden ligger vanligtvis ca 500 meter
från födelseplatsen och sällan mer än 1 km
bort. I jämförelse med skogshönsen är de allt-
så mer lokala i sitt livshistoriemönster. Det
skulle i så fall innebära att en harpopulation
skulle svara snabbare på viltvårdsåtgärder
och en lokalt hög beskattning.

2.2  Ripor, ripjakt och ripbonitet
Beskattningstrategier
Vi har i samarbete med en norsk forsknings-
grupp utvärderat vilken bekskattningstrategi
som är bäst lämpad när det gäller populatio-
ner som uppvisar samma starka svängningar
som dalripa (Aanes 1999). Variationer i kyck-
lingproduktionen driver populationssväng-
ningarna eftersom andelen ungfåglar är så
stort i populationen.

 Tre alternativa strategier har teoretiskt
utvärderats:

– Proportionerlig beskattning

– Proportionerlig med en lägsta nivå

– Proportionerlig med en högsta nivå

– Tröskelbeskattning

– Konstant uttag

Den strategi som ger den bästa långsiktiga
strategin var en proportionerlig beskattning

med antingen en lägsta nivå där ett uttag fick
bedrivas eller att ett tak sattes för hur stort
uttag som kan göras från ett område. Men
den här typen av strategi kräver en god infor-
mation om den population som skall förval-
tas och det är enbart i områden med intensiv
förvaltning det går att räkna med så god kun-
skap. Men valet av strategi kompliceras ock-
så av att de jagade områdena i regel är så av-
gränsade att de påverkas av hur viltet påver-
kas i omgivande områden.

Det finns ett antal exempel på att småvilt
klarar förhållandevis höga beskattningsnivå-
er utan att någon nedgång i populationen kan
märkas (se t ex Kastdalen1992 för skogshöns)
även om de bakomliggande mekanismerna är
dåligt kända. Det har tidigare tolkats som att
den ökade jaktdödligheten kompenseras ge-
nom i första hand en minskad naturlig dödlig-
het (Ellison 1991). Men nya undersökningar
där skogshöns märkta med radiosändare
följts i jagade och ojagade områden pekar i
stället på att det sker en ökad invandring till
de jagade områdena och att jaktdödligheten
i det närmaste är additiv till naturlig dödlig-
het. Det utesluter dock inte att dödligheten
kan vara kompensatorisk om den mäts på en
högre skalnivå. Lokalt sker i så fall en kom-
pensation genom ökad invandring och den
täthetsberoende mortaliteten fördelas på en
större del av den totala populationen. Sanno-
likt är jaktens variation mera lokal än vad de
naturliga processer är. Det finns i så fall en
principiell skillnad i skaleffekter (Smith and-
Willebrand 1999, Willebrand and Hörnell
2001).

Vi har visat att jaktansträngningen i ett
område kan användas för att bedöma hur
stort uttag som gjorts, oberoende av om det
finns mycket eller lite ripor. Sannolikt kan en
tillräckligt god kontroll av jakten i ett område
ske genom att jaktansträngning och uttag
samlas år från år. Särskilt värdefullt blir ett
sådant system om flera intilliggande områden
kan jämföras med varandra.

Skogen som rekreationskälla och bas för naturturism



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 140:3, 2001

54

Buffertzoner
Ett system med buffertzoner har diskuterats
i fiskesammanhang men sällan i när det gäller
vilt på jakt. Ett mycket robust jaktsystem skul-
le kunna utvecklas om jagade områden om-
gavs av områden med mycket liten eller ing-
en jakt. En förståelse av artens spridningsför-
måga och de faktorer som styr var den spri-
dande delen av populationen etablerar sig är
central för att kunna utveckla ett system med
delområden som jagas olika mycket. Vi har
följt ett stort antal dalripor med radiosända-
re och en god uppfattning om deras sprid-
ningsförmåga.

Vi har utvärderat ett system där olika andel
av ytan i ett större område jagas mycket hårt
(40%) för att utröna dess samband med popu-
lations jämviktsnivå. Givet den kunskap som
vi har om ripornas spridningsförmåga så skul-
le en stor andel av jaktområdet kunna beskat-
tas mycket hårt om det finns ojagade områ-
den i närheten. Ett sådant system skulle vara
ett värdefullt komplement till att följa jakt-
ansträngning och uttag i olika områden.

Bonitetsindex
Biotopens sammansättning påverkar repro-
duktionsframgång och överlevnad. Olika om-
råden har olika förmåga att ”hålla” olika stora
populationer av vilt. Mycket arbete har lagts
ner inom den tidigare viltforskningen för att
utreda biotop-preferens för olika arter.

Genom en omfattande inventering så får vi
varje år flera hundra GPS-satta positioner från
både dalripa och fjällripa. Idag inventeras 18
områden i vilka 1400–1500 km linjer invente-
ras vilket täcker ungefär 73 000 ha av statens
mark i fjällen. Varje inventeringsområde täcks
i snitt av 11 linjer med en medellängd av 7 km.
Inventerarna noterar kön, ålder och det vinkel-
räta avståndet från linjen till ripan(orna).
Dessa inventeringar fortsätter löpandeår från
år. Från och med 1999 registreras varje posi-
tion till riporna med hjälp av en GPS-mottaga-
re. Vi har nu fått möjlighet att via samarbete
med fjärranalytisk kompetens (FjällMISTRA

och RESE) kunna utvärdera habitatval i olika
delar av fjällkedjan under olika tätheter och
föryngringar. Det har gett oss en möjlighet att
utveckla ett bonitetsindex på en mer övergri-
pande skalnivå till skillnad från den mer
säsongsberoende lokala valet av biotop.

2.3  Jägarna i Norrlands inland
Bakgrund
Undersökningen bygger främst på tre egna
enkäter men vi har också jämfört med tre tidi-
gare undersökningar, (se t ex Mattsson 1998,
Ekström 1981 och Persson 1981). Vår första
enkät bestod av två delar och riktade sig till
jägare boende inom mål 6-området. Den för-
sta delen behandlade de rent demografiska
faktorer hos jägarna och deras egen syn på
sin jakt. Den andra delen behandlade synen
på försäljning av jakt som en möjlig inkomst-
källa. För att kunna hitta eventuella geografis-
ka skillnader var denna enkät uppdelad (stra-
tifierad) på fyra områden.
1. Norrbotten

2. Västerbotten

3. Jämtland och Västernorrland

4. Dalarna, Värmland och Gävleborg

Den andra enkäten riktade sig till jaktleda-
re för A-licensområden inom Norrbottens,
Västerbottens och Jämtlands län och be-
handlade främst jägarnas boende i förhållan-
de till jaktmarken samt flyttningsströmmar
bland dessa jägare. I motsats till den första
enkäten ingår dessa län i sin helhet för att
kunna följa flyttningsströmmar från såväl in-
land till kust som tvärtom. Den tredje enkäten
riktade sig till aktiva entreprenörer/guider
och var i grunden densamma som den första
enkäten. Ett extra avsnitt hade lagts till röran-
de deras erfarenheter under sitt arbete.

Till enkät 1 och 3 gjordes vardera två på-
minnelser för att uppnå 60% svarsfrekvens,
även alla fyra strata inom enkät 1 uppnådde
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detta mål. Vi har inte haft ekonomiska resur-
ser till att göra en telefonuppföljning av de
som inte svarat.

Några intressanta resultat
Inom mål 6-området finns det i runda tal
50 000 jägare. Jägarna utgör ca 12% av den
totala befolkningen. Fem procent av jägarna
inom mål 6-området är kvinnor. Medelåldern
bland jägarna är högre bland männen än
bland kvinnorna. Bland männen dominerar
gruppen över 51 år medan gruppen 31–50
dominerar bland kvinnorna.

Det finns inte någon äldre statistik över
antalet jägare specifikt för mål 6-området.
Utvecklingen av antalet jägare redovisas där-
för totalt för samtliga län som berörs. Under
de senaste femton åren har antalet jaktkorts-
lösare minskat inom de berörda länen med
nära 16 000 jägare eller 13.5%. Minskningen
under de fem senaste åren har varit något
mer än 13 000 jägare eller 11.5%. Minskningen
av antalet jägare i norr har således accelere-
rat under den redovisade perioden.

Under de senaste femton åren har antalet
jägare ökat i övriga delen av Sverige. Störst
har ökningen varit i storstadsområdena. Om
man ser till de senaste fem åren har dock tren-
den vänt och jägarantalet minskat även i öv-
riga Sverige. Enda undantaget är Stockholms
län, där jägarna fortsätter att öka i antal.
Under de senaste femton åren har antalet

jägare i Stockholms län ökat med mer än 18%.
Ökningen har procentuellt sett varit lika stor
som minskningen har varit i Norrbottens län,
det län där antalet jägare minskat mest. An-
delen kvinnliga jägare är mycket låg i landet
som helhet. Den är någon procentenhet högre
i mål 6-området jämfört med landet som hel-
het.

Vid jämförelse mellan olika områden i vår
udersökning är minskningen av antalet jägare
störst i Norrbottens län, där minskningen är
mer än 18%. I Västerbotten och Västernorr-
land ligger minskningen mellan 14–15%, med-
an minskningen i övriga län ligger runt 10%.
Vid jämförelser av de olika länen inom mål 6-
området kan man konstatera att området
Gävleborg, Dalarna, Värmland har procentu-
ellt fler jägare i den yngsta åldersgruppen,
upp till 30 år, än övriga län. Samtidigt har
detta södra område också procentuellt färre
jägare i den äldsta åldersgruppen, mer än 51
år, jämfört med det övriga området. Andelen
kvinnor varierar något från som mest 6.3% i
Västerbotten till som lägst 3.6% i Norrbotten.
Skillnaderna är dock överlag små. Tabellen
nedan visar fördelningen av jägarna på kön
och ålder inom mål 6-området.

Antalet bosatta inom jaktområdena varie-
rar i hög grad sett över mål 6-området. Inom
Norrbotten och Jämtland/Västernorrland
jagar en större andel av jägarna inom jaktom-
råden där ingen bor, än i övriga mål 6-om-
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Jägarna i mål 6-området 1998 uppdelade på kön och ålder.

                                                 Antal män                                                         Antal kvinnor
     (r)2-5(l)6-9
     Län                            –30         31–50         51–   Summa     –30     31–50        51–       Summa   Totalt

Norrbotten 1 473 5 690 7 109 14 272 66 306 158 530 14 802
Västerbotten 1 005 3 251 4 421 8 677 110 315 156 581 9 258
Jämtland 1 483 5 055 6 684 13 222 153 490 220 863 14 085
Västernorrland 454 1 746 2 338 4 538 24 117 55 196 4 734
Gävleborg 276 767 939 1 982 12 39 15 66 2 048
Dalarna 701 2 019 2 249 4 969 71 155 58 284 5 253
Värmland 251 639 829 1 719 19 67 22 108 1 827
Summa 5 643 19 167 24 569 49 379 455 1 489 684 2 628 52 007
Fördelning (%) 11.5 38.8 49.7 94.9 17.4 56.7 25.9 5.1 100
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rådet. I Västerbotten jagar mer än 50% av
jägarna inom jaktområden där mellan 1–100
personer bor. Befolkningen i Västerbotten ser
ut att vara utspridd på mindre orter i större
utsträckning än övriga delar av området.
Norrbotten och den södra delen av mål 6-om-
rådet har fler jägare än Västerbotten och Jämt-
land/Västernorrland, som jagar inom områden
med mer än 500 bosatta. För Norrbottens vid-
kommande torde det kunna förklaras med att
relativt många jagar småvilt i fjällområdet, där
större orter ingår i jaktområdena. De södra
delarna av mål 6-området är tätare befolkat.

Finns det plats för fler jägare? Hur ser jägar-
na på att ta emot betalande gästjägare? Det är
aktuella frågeställningar sett bl.a. mot bak-
grund av utvecklingen av antalet jägare i norr-
lands inland och den relativt höga medel-
åldern bland jägarna. Hur ser då jägarna på
detta? Inställningen varierar beroende på för-
utsättningarna.

Något mer än 60% av jägarna att det finns
plats för fler jägare. Detta gäller dock när frå-
gan avser hela kommunen. Om frågan formu-
leras om till att avse det egna jaktområdet,
sjunker andelen positiva till knappt 40%. Sju
procent av jägarna anser att det redan är för
många jägare i kommunen och 10% anser att
det är för många jägare i det egna jaktområdet.

58% är positiva till fler betalande svenska
gästjägare, om frågan ställs för hela kommu-
nen. Om frågan preciseras till att gälla det
egna jaktområdet, minskar andelen positiva
till 42%. Lika stor andel av jägarna är positiva
till fler betalande utländska gästjägare, om
frågan avser hela kommunen. Liksom vid
frågan om fler svenska gästjägare, sjunker an-
delen positiva om frågan preciseras till det
egna jaktområdet. Knappt 30% av jägarna
säger helt eller delvis ja till fler betalande ut-
ländska gästjägare i det egna jaktområdet.

Om man säger ja till att ta emot jägare i jakt-
laget mot betalning, vilka är då välkomna. En
tydlig bild är att ortsborna prioriteras. 50–

60% av jägarna, variationen är beroende av
hur frågan ställs, anser att ortsbor ska kom-
ma i första hand. Drygt 15% skulle välkomna
en svensk jägare, medan mindre än 10% skul-
le välkomna en utländsk jägare. Mellan 10–
15% av jägarna anser att det kanske skulle gå
att erbjuda svensk eller utländsk jägare plats
i jaktlaget, men man skulle inte veta hur man
skulle gå till väga. Nära 25% av jägarna tycker
inte att utlänningar ska jaga i deras jaktlag.

Älgjakt upptar den klart största tiden för
jägarna. Över 37% av jägarna ägnar mer än
80% av sin jakttid åt älgjakt. Störst andel av
jägare i denna kategori har strata 2 (44.8%)
och strata 3 (40.6%), medan de övriga två
strata båda har en andel av ca 30%. För de
övriga viltarterna är andelen specialicerade
jägare (mer än 80% av jakten ägnas åt en art)
betydligt mindre. Ingen annan viltart i denna
kategori utgörs av mer än 3.6% av jägarna i
mål 6-området som helhet, ser man till olika
områden däremot finns det mer skogsfågel-
specialister i strata 3 och 4 (ca 5%). Skogs-
hare är den enda art som inte skiljer sig åt
mellan områden, inom mål 6-området ägnar
3.5% av jägarna över 80% av sin jakttid åt har-
jakt.

Det är stor skillnad mellan de olika specia-
listgruppernas jaktintensitet. Bara ca 30% av
älgspecialisterna jagar mer än 20 dagar per år
medan skogsharespecialisterna har en andel
på 74%. Bland älgspecialisterna är man gene-
rellt nöjd med den jakt man har idag, medan
småviltsspecialisterna gärna vill jaga mer
men oftast inte har tid.

Långt ifrån all tillgänglig småviltsjakt ut-
nyttjas inom skogslandet. Större delen av
jägarna, 58.4%, anser att det är bra att det
finns marker med ringa jakttryck, medan
25.8% inte tycker detta är bra, utan vill släppa
in fler småviltsjägare. 62.2% av jägarna anser
att det finns plats för fler jägare i sin hemkom-
mun, men endast 38.8% anser detsamma när
samma fråga ställs för det egna jaktområdet.
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3 Diskussion
Trots att vi avgränsade projektet till att
enbart inkludera jaktbara viltarter så har vi
försökt angripa problematiken med en bred
utgångspunkt. Det har sagts tidigare men för-
tjänas att tas upp igen; frågan om hur viltet och
jakten kan utvecklas till en källa för arbetstill-
fällen är mycket mångfacetterad. Vi har försökt
avgränsa oss till jägaren och småviltet.

3.1 Biologisk potential
Jaktens effekter på utvecklingen av viltet
kommer upp i olika sammanhang och särskilt
när det gäller en kommersiell utveckling av
jakten som jaktturism ändå innebär. Det är
svårt att få avskjutningsstatistik som gör att
det går att jämföra en vanlig småviltsjakt med
turistjakt. Vi tror att utvecklingen av jaktturism
i Mål-6 området leder till företag som kan er-
bjuda kvalitet i form av garantier att jakten
bedrivs på ett ekologiskt riktigt sätt, d v s kan
redovisa hur jakten bedrivs och vilka grund-
valar den vilar på. Exklusivitet snarare än
skottillfällen kommer sannolikt att vara känne-
märken för jakten i norrlands inland.

En första värdering av risken för överbe-
skattning är att värdera hur mycket jakt (jakt-
ansträngning) som bedrivs i ett område. Alla
jaktområden borde kunna samla in en så en-
kel information som antal jaktdagar och an-
talet fällt vilt i ett område. Med en sådan infor-
mation som samlats in under ett antal år och
kanske några intilliggande områden med oli-
ka jaktutövning kommer att vara mycket vär-
defull för utvärdering både av viltets utveck-
ling och jaktens betydelse.

Den största risken för överbeskattning är i
områden som ligger nära storstadsområden
eller på annat sätt är lättillgängliga. Det kan
t ex vara ett område som fungerar som en
naturlig utgångspunkt för många jägare. Är
den totala kostnaden (inkl. transporter) att
jaga i ett område låg så kan många jägare nytt-

ja området upprepade gånger under en jakt-
säsong och den totala jaktansträngningen i
området kan bli mycket hög. Det finns exem-
pel på detta ifrån flera områden i Nordame-
rika. Jägarens skicklighet är inte så avgörande
eftersom det alltid finns ett starkt mått av
slump i jaktens utövande. Vi ser den här
typen av områden som riskområden för över-
beskattning snarare än den mer exklusiva
jaktturismen.

3.2 Socialt utrymme
Jägarnas andel av befolkningen är stor i mål 6-
området, betydligt större än i den övriga
delen av landet. Jakten har alltid betytt myck-
et för människornas försörjning i norrlands
inland. Jakten betyder fortfarande mycket,
det visas inte minst genom denna undersök-
ning. Det har medfört att jägarna i mål 6-om-
rådet valt att bosätta sig eller bo kvar i om-
rådet för att få större möjlighet att ta del av
den lokala naturresursen jakt. Den ger både
rekreation och kött till de som jagar. Under-
sökningen visar att jägarna i mål 6-området
håller jakten som företeelse väldigt högt. De
flesta anser att möjligheten att få jaga inte kan
ersättas med någon annan fritidssysselsätt-
ning, utan betraktas snarast som en del av
livet. Bland de som jagar älg är jakten även
mycket viktig för hushållet i form av det kött
den ger. På en stor del av jägarnas matbord
serveras enbart kött från vilt. Bland småvilt-
jägarna betyder själva köttet inte lika mycket,
sett som bidrag till hushållet, men även bland
dessa är det av största vikt att ta hem sitt
byte trots att det kanske bara rör sig om ett
par ripor per år.

Befolkningen i mål 6-området har generellt
sett minskat kraftigt de senaste åren. Jägarna,
visade det sig något förvånande, har minskat
ännu mer, trots att jakten verkar vara en av de
viktigaste orsakerna till att de bosatt sig eller
valt att bo kvar inom området. Medelåldern
bland jägarna är hög, jämfört med övrig be-
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folkning i mål 6-området. Eftersom medel-
åldern generellt är högre i mål 6-området, än
i övriga landet, borde det rimligen ha dämpat
minskningen av antalet jägare. Större andel
äldre, som i många fall är jägare, har valt att
bo kvar i norrlands inland, vilket borde bety-
da liten förändring av antalet jägare. Kanske
är det så att de unga jägarna flyttar medan de
äldre helt enkelt har nått en sådan ålder att de
slutar att jaga.

Andelen jägare i åldern 18–30 år är klart läg-
re än bland de äldre åldersklasserna. Jakten
attraherar uppenbarligen inte de yngre i sam-
ma utsträckning som tidigare. Det är förkla-
ringen till att jägarna minskar i antal snabbare
än befolkningen i stort. Vad orsakerna är till
att jakten inte längre lockar de yngre lika
mycket, avstår vi från att spekulera i.

Nära hälften av de tillfrågade jägarna är
nöjda med den jakt de har idag. Ungefär lika
många skulle gärna vilja jaga mer men anger
att de inte har tid eller råd. Dessa två svars-
alternativ är inte helt enkla att separera från
varandra, eftersom de som inte har råd mås-
te arbeta mer, men om man arbetar mer blir
tiden en bristvara istället. En fråga som kan
ställas i detta sammanhang är var de lokala
jägarna utan jakt finns. En mycket liten andel
har i enkäten svarat att de saknar jaktmark.
Andra undersökningar har dock visat att
jakten som fritidssysselsättning idag kommer
mycket långt ner på ungdomarnas priori-
teringslista. En hög medelålder bland jägarna,
kombinerat med litet intresse för jakt bland
de unga, säger klart och tydligt att det finns
utrymme för fler jägare. Och sker det inga för-
ändringar i befolkningsutveckling och ung-
domars intresse för jakt, kommer de outnytt-
jade jaktmöjligheterna, om vi får använda det
uttrycket, att bli ännu fler i framtiden.

De flesta anser mera allmänt att det finns
plats för fler jägare inom sina jaktkommuner.
Däremot är det inte lika självklart att välkom-
na flera jägare på den egna jaktmarken. Om
nya jägare ska tas med i jakten, ser man hell-
re att det är ortsbor som får tillgång till jakten

än jägare från en annan del av landet. Utländ-
ska jägare ser man helst inte på sin jaktmark.

En viktig del i vår undersökning har varit
att försöka kartlägga jägarnas attityder till att
sälja jakt. På frågan om hur man ser på en eta-
blering av säljjakt har 36% ställt sig positiva,
18% är negativa och övriga är osäkra. I övrigt
kan man säga att i likhet med att jägarna blir
mindre positiva till att ta in nya jägare ju läng-
re bort dessa kommer ifrån, är man även mer
skeptisk till säljjakt än lokal ”husbehovsjakt”.
Man verkar mer ovillig att släppa in okända
jägare på sin mark. Jägarna är dock klart mera
positiva till säljjakt, än vad de upplever att
jaktkamraterna är. Nästan dubbelt så många
bedömer att jaktkamraterna skulle vara nega-
tiva, jämfört med vad de svarat för egen del,
på frågan om inställningen till en etablering
av säljjakt i den del av kommunen där de jagar.
Det bör tilläggas att den fråga vi syftar på och
där vi frågat jägarna hur de och andra skulle
se på en etablering av säljjakt om den inte
påverkade den lokala jakten eller vilttillgång-
en är av hypotetisk karaktär. En stor andel har
således inte något emot själva ”intrånget” på
deras mark om man inte ser till den påverkan
som skulle kunna ske. Samtidigt är det viktigt
att framhålla att det finns en relativt stor grupp
som verkar ha principiella invändningar mot
att sälja jakt för att tjäna pengar. De accepte-
rar inte att jakt säljs ”kommersiellt”. Enbart
vetskapen därvidlag räcker för att man ska bli
negativ i sin inställning.

Om de positiva har en något lägre medel-
ålder, så har de negativa i stället en högre
medelålder än gruppen som helhet. Vidare
framträder en bild av de negativa som säger:

Jägarna är framför allt rädda för att en eta-
blering av säljjakt ska innebära ökad osämja
och dyrare jakt för lokalbefolkningen. De vik-
tigaste förutsättningar för att man ska se po-
sitivt på en etablering anges vara;

– att den egna jakten inte begränsas,

– att det ska skapas lokala arbetstillfällen
och
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– att vilttillgången inte förändras.

När jägargruppen tillfrågats om inställning-
en till säljjakt, har deras svar givit en relativt
positiv bild. Turismsektorn, där säljjakten in-
går, är också den sektor som får flest ”röster”,
när det gäller att bedöma framtida potentiella
inkomstkällor inom mål 6-området. Däremot
är det en mycket liten del som kan tänka sig
att själva starta någon verksamhet. En anled-
ning till detta kan vara att det finns en relativt
liten tradition i Norrland att driva eget före-
tag. En annan anledning kan vara att jakten
anses ha en särställning i förhållande till an-
dra fritidsintressen.
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Inledning
Småskalig livsmedelsproduktion kan vara ett
sätt för familjer att stanna kvar i glesbygd.
Ofta måste de ägna sig åt någon form av
mångsyssleri för sin försörjning. Bärplock-
ning och odling av köksväxter tillsammans
med småskalig djurhållning är vanligt i inlan-
det, liksom jakt och fiske.

Inom ramen för ett större FoU-program
(Lundmark & Bergsten 1998) initierades ett
projekt med syfte att ett öka antalet arbetstill-
fällen i norra Sverige genom att öka efterfrå-
gan på, och  produktionen av, livsmedelspro-
dukter baserade på råvaror framställda eller
hämtade från skogsbygden.

Vi som arbetat med projektet ”Skogens
skafferi” är dels Charlotte Nygren, som pro-
jektansvarig, och Eva-Britt Kvarnbrink, som
specifikt arbetat med bildandet av och ge-
nomförandet i nätverksgrupperna. Studenter
vid Institutionen för kostvetenskap har till-
sammans med sina handledare vid institutio-
nen medverkat i utvecklingen av flera nya
livsmedelsprodukter, där de har utvecklat
recept och genomfört sensoriska tester.

Småskaliga livsmedelsproducenter saknar
ofta kompetens när det gäller att utveckla nya
eller befintliga produkter och för att testa pro-
dukten sensoriskt för marknaden.

Syftet med Skogens skafferi var

* att skapa självständigt fungerande nät-
verksgrupper där följande kategorier finns
representerade: Småskaliga livsmedels-
producenter, företrädare för handel och
restauranger, företrädare för näringsliv
och pågående projekt i norra Sveriges in-
land.

* att de lokala nätverksgrupperna skulle
probleminventera och visa behov och för-
slag till lösningar för livsmedelsproducen-
terna att komma ut på marknaden.

* att stimulera till ökad konsumtion och där-
med produktion av småskaligt framställ-
da livsmedel, via marknader, mässor och
menytävlingar.

* att genom marknadsföringen även ge
ökad kännedom om lokala livsmedelspro-
dukter i turistsammanhang.
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att initiera försäljnings- och grossistverk-
samhet för småskaliga livsmedelsprodu-
center

* att utveckla recept och produkter basera-
de på skogens livsmedelsråvaror för små-
skalig produktion och förädling.

Tillvägagångssätt
Skapande av nätverksgrupper
Utgångspunkten var att starta nätverksgrup-
per på sju olika platser i norra Sveriges in-
land. Hushållningssällskapen i Norrbotten,
Västerbotten, Jämtland och Ångermanland
kontaktades. Därvid erhölls information om
redan pågående projekt i regionen, vilka orter
som kunde vara lämpliga samt kontaktperso-
ner/projektledare på de olika orterna, som
hade god lokalkännedom. Ånge, Sollefteå,
Östersund, Vilhelmina och Lycksele var de
orter som valdes ut. Telefonkontakt togs med
projektledarna för de olika lokala projekten
och i samråd med dessa diskuterades vilka
livsmedelsproducenter som kunde vara in-
tresserade av att ingå i nätverksgrupperna på
respektive ort. Producenterna kontaktades
och inbjöds till ett första möte. För att nå
marknaden kontaktades ordförande i köp-
mannaföreningen på respektive ort, varvid
erhölls förslag på företrädare för den privata
handeln att ingå i grupperna. Dessutom kon-
taktades KF för lämpliga butiksföreträdare
och Köksmästarföreningen för restauratörer,
som kunde vara intresserade av att engagera
sig i projektet. Samtliga tänkbara, intressera-
de personer ringdes upp och de flesta visade
sig intresserade av ett nätverkssamarbete
med livsmedelsproducenterna.

Efterhand som de olika nätverkskonstella-
tionerna blev färdiga, hölls ett första möte på
de fem projektorterna i Ångermanland, Jämt-
land och Västerbotten. Tillsammans med del-
tagarna gjordes en inventering av problem
och möjligheter, med småskalig livsmedels-
produktion, både ur producenternas och ur

köparnas synvinkel. Specifikt diskuterades de
problem som fanns lokalt på respektive ort
och vad man ville göra för att försöka lösa
dem.

Bland de frågor som diskuterades i nät-
verksgrupperna visade det sig att många av
dem var generella för all livsmedelsproduk-
tion i glesbygd. Logistikproblem, småskalig-
heten i sig, förpackningsproblem, marknads-
föringsproblem, långa avstånd, säsongsbeto-
nad produktion och EU:s allt strängare krav
på djurhållning, slakt och lokaler för livsme-
delsproduktion var några av de problem som
livsmedelsproducenterna själva tog upp.
Många gånger har man vid förädling av rå-
varan även problem med produktutveckling,
eftersom man upplever sig både sakna tid
och kunskap för detta. Överhuvudtaget upp-
levde man en stor tidsbrist.

Köparna av produkterna, dvs. butiker och
restauranger, tog upp problem med känne-
dom om vilka produkter som finns att tillgå,
tillgänglighet, kontinuitet i leveranser p.g.a.
småskalighet, sin egen tidsbrist, dyra produk-
ter m.m. Man menade att det ofta mycket
högre priset på lokala produkter inte kändes
motiverat att betala. För att nå en ökande
marknad föreslogs lansering av menyförslag
och recept till både konsumenter och restau-
ranger, för att öka kunskapen om de lokala
råvarorna och de möjligheter som finns med
dem.

Recept- och produktutveckling av skogens
råvaror
Studenter vid Institutionen för kostvetenskap
har i sina examensarbeten på gastronomi-
programmet arbetat med recept- och pro-
duktutveckling av skogens och skogsnära rå-
varor tillsammans med lokala livsmedelspro-
ducenter i norra Sveriges inland. Studenterna
har arbetat under handledning och efter rikt-
linjer (Shaw 1996). Till att börja med har stu-
denterna haft att ta reda på vad som är gjort
på annat håll (det kan vara förenat med svå-
righeter eftersom produktutveckling kan vara
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hemligt). Insamling av biologiska fakta om
produktslaget, som t.ex. säsongsvariationer,
sammansättning, skörd/slakt beroende av
produktslag m.m.

Produktutvecklingen mer konkret handlar
främst om receptutveckling baserad på de
riktlinjer och förutsättningar olika producen-
ter och marknader ger (Klötzke, Mörner &
Paulsson 1995, Blomquist & Vögeli 1988,
Rehnberg 1993, Rolf 1998, Armfelt Hansell
1978). Utvalda receptförslag blir sedan före-
mål för sensorisk analys (bedömning av lukt,
smak, doft, färg, textur m.m.), hos utvald kon-
sumentpanel för den aktuella produktgrup-
pen (Logue 1991, Lawless & Heymann 1998).
Människan är här fortfarande det bästa ana-
lysinstrumentet, men tyvärr är sensorisk ana-
lys (korrekt gjord) en rätt kostsam metod.
Nästa led blir den industriella produktutveck-
lingen, som vad avser småskalig livsmedels-
produktion i skogslänen, till stora delar an-
vänder sig av utrustning och metoder likarta-
de de i restauranger och storkök.

Hållbarhet, kvalitetssäkring, marknadsana-
lyser, marknadsinformation är exempel på
efterföljande åtgärder, som dock inte rymts
inom den korta uppsatstiden studenterna har
till sitt förfogande.

Resultat
Efter de initiala mötena kom nätverksgrup-
perna i Ånge, Östersund och Lycksele att kon-
tinuerligt förbli aktiva i projektet.

Skogens skafferi i Ånge
För att starta projektarbetet i Ånge togs kon-
takt med Birgitta Leander, projektledare för
projekt Drivhuset, som hade som målsättning
att skapa sysselsättning i glesbygd. En nät-
verksgrupp träffades första gången i februari
1999, för att diskutera Ångebygdens möjlighe-
ter i projektet Skogens skafferi. Vid det första
mötet deltog inga företrädare för restaurang-
näringen, men väl dock företrädare för både

ICA och Konsum i Ånge. Båda visade intresse
för lokal produktion av livsmedel och delgav
sin syn på hur marknadsföring och leveran-
ser borde gå till för att fungera smidigt.

Vid ett senare stormöte diskuterades att
anordna en skördemarknad på Hussborgs
herrgård i Ljungaverk, som ligger ca 2 mil från
Ånge. Kontakt togs med John Kelly, ägare till
Hussborgs herrgård, som ställde sig mycket
positiv till idén. Hussborgs herrgård med
kringliggande byggnader är en före detta lant-
hushållsskola där det idag bedrivs hotell- och
konferensverksamhet.

Skördemarknaden lockade ett 20-tal utstäl-
lare, med både livsmedel och hemslöjd repre-
senterat. I samband med marknaden lagade
dåvarande köksmästaren på Hussborgs herr-
gård, Hans Eriksson upp en trerätters meny
av skogens råvaror, inför publik, varvid publi-
ken bjöds på smakprover och recepten fanns
att tillgå för den som så önskade. I samband
med marknaden hölls dessutom en föreläs-
ning om småskalig entreprenörsanda. Mark-
naden var välbesökt, med framförallt en lokal
publik.

Gruppens fortsatta arbete har resulterat i
att det inom kort kommer att starta i första
hand en presentbutik för lokalproducerade
livsmedel och hemslöjd vid Hussborgs herr-
gård utanför Ljungaverk. Lokaler ställs till för-
fogande i ett av herrgårdens annex och buti-
ken kommer att vara granne med den golf-
shop som redan finns inrymd där. Butiken
kommer att drivas av ett antal lokala livsme-
delsproducenter tillsammans i en ekonomisk
förening. Den kommer även att inrymma gros-
sistverksamhet med försäljning mot restau-
ranger, butiker och turistanläggningar. Den
gamla lanthushållsskolans undervisningskök
håller på att genomgå en renovering och kom-
mer inom kort att kunna fungera som produk-
tionskök för småskaliga livsmedelsproducen-
ter att hyra in sig i.

Skogens skafferi i Östersund
För att skapa ett nätverk i Östersund inleddes
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ett samarbete med projektet Matora, knutet
till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Projektleda-
re för projektet var Bodil Cornell. Bodil har
genom sitt arbete ett stort kontaktnät bland
de småskaliga livsmedelsproducenterna i
länet. Marknaden representerades av en f.d.
ICA-handlare och ordförande i köpmanna-
föreningen, Åke Jacobsson och en krögare,
Peter Cronheden och hans köksmästare, Claes
Dahlberg från restaurang Innefickan.

Det första mötet med nätverksgruppen
ägde rum i december 1998 och gruppen träf-
fades totalt fem gånger under projekttiden.
Vid det mötet diskuterades vikten av en sam-
ordning av försäljning och distribution av de
lokala produkterna, så att restauranger och
butiker lätt kan få tag i dem. Man ansåg att det
i alla händelser skulle behövas en sambands-
central av något slag, eftersom det ibland till
och med är svårt att veta vilka produkter som
finns. Att produkternas köpare har dålig kän-
nedom om tillgängliga produkter visade sig
vid detta första möte, genom att Inger Bro-
man från Hovermo utanför Östersund, produ-
cent av skogsfårskött, genast rönte ett stort
intresse för köttet av företrädarna för restau-
rang Innefickan, när de väl fick reda på att det
fanns.

Under Saerimnermässan på Torsta natur-
bruksgymnasium utanför Östersund lagades
en speciell Saerimnermeny bestående av tre
rätter med lokala råvaror upp inför publik för
att senare marknadsföras mot restauranger
och butiker. Staffan Lindström, restaurang-
lärare vid Institutionen för kostvetenskap,
komponerade och lagade menyn. Staffan
Lindström och Eva-Britt Kvarnbrink medver-
kade också som bedömare i en sylt-, en chark-
och en osttävling, med lokala råvaror i pro-
dukterna.

Recept med skogsfårkött
I arbetet i nätverksgruppen deltog Inger Bro-
man med företaget Lanttanten, från Hovermo
utanför Östersund. Inger Broman bedriver
jordbruk med skogsfår och grönsaksodling

som specialitet. I anslutning till gården har
hon byggt ett EU-godkänt produktionskök för
förädling av gårdens råvaror. Inger har som
målsättning att bli heltidssysselsatt med sin
produktion och vill helst, på sikt anställa nå-
gon/några i verksamheten. Hon vill kunna
producera enportionsmat och cateringmat
för försäljning i det nybyggda produktions-
köket. Dessutom att recepten skulle kunna bli
till en folder med recept med kött av skogsfår
som bas, att användas i marknadsföring av
köttet ut till konsument i butik och till restau-
rang.

Malin Landström och Maria Lind, två stu-
denter på gastronomiprogrammet, utveckla-
de 11 recept i Institutionen för kostveten-
skaps provkök, med kött av skogsfår som
huvudingrediens, väl anpassade för förutsätt-
ningarna i Ingers Bromans produktionskök.
Recept på lammpaté, lammskav, mustig
lammgryta, svartvinbärskokt lammrulle och
lammpaj är några exempel. I princip alla få-
rets styckningsdelar finns representerade i
recepten. Recepten har senare använts av
Inger i olika marknadsföringssammanhang.

Recept med svamp
I nätverksgruppen ingick även Ingmo D’ama-
rio, med företaget Ingmos naturprodukter.
Ingmo odlar 3–4 ton ostronskivling per år och
köper in vild svamp efter tillgång, av certifie-
rade svampplockare. Ingmo blev intresserad
av att få hjälp med utveckling av recept av
egen odlad ostronskivling, men även med re-
cept av den skogssvamp, som hon köper in.
Hennes mål med projektet är att skapa sig en
heltidssysselsättning vid det egna företaget
genom att utöka sin verksamhet och i högre
grad än nu förädla svampen före försäljning.
Hon har möjlighet att för förädlingen av svam-
pen nyttja Inger Bromans produktionskök.

Två studenter, Christian Larsson och Pat-
rik Lindström har utvecklat recept med
svamp som huvudingrediens åt Ingmo
D’amario.  Svamp kan användas i många sam-
manhang. Nu utvecklades ett matbröd med
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svamp, svamptårta med renkött och Väster-
bottenost, potatis- och svampkaka, patére-
cept, ett pajrecept och slutligen en pesto med
svamp.

Nätverksgruppen i Östersund har inte fort-
satt att vara aktiv efter projekttiden.

Skogens skafferi i Lycksele
I Västerbotten har tidigare genom det läns-
strategiska livsmedelsprogrammet byggts
nätverk mellan livsmedelproducenter på vis-
sa orter i samarbete med näringslivsföreträ-
dare. För arbetet i Lycksele kontaktades Ing-
rid Gustafsson på Hushållningssällskapet
(HS) i Västerbotten. I samarbete med HS och
Näringsforum, ett projekt för näringslivet i
Lycksele, anordnades en nätverksträff där
förutom livsmedelsföretagare, även företrä-
dare för butiker och restauranger bjöds in.
Det första mötet hölls i Näringsforums lokaler
i Lycksele, den 28 januari, 1999. Vid det första
mötet deltog förutom ett antal livsmedelspro-
ducenter, även Domus VD och livsmedels-
avdelningens inköpschef. Däremot deltog
inga företrädare för restaurangnäringen.

Vid mötet presenterades olika pågående
projekt och de problem man stöter på vid
marknadsföring av de lokala råvarorna. Ett
diskussionsämne var de problem som finns
med slaktmöjligheter. Djuren måste ofta frak-
tas långt, med stress och viktförlust som följd.
Dessutom diskuterades konkurrensproble-
men som finns med det billiga importerade
köttet. Handeln stöttade producenterna och
hävdade att det finns möjlighet att få bättre
betalt för lokalt producerat kött. Även här i
Lycksele ansåg handelns företrädare att man
har dålig kännedom om vad som finns av lo-
kala produkter och dessutom att de är svåra
att få tag i. Man hävdade att intresset är stort
för närproducerat kött, färskförpackad en-
portionsmat för försäljning till konsument
m.m. Positivt skulle vara lokala råvaror och
färdiga produkter. Ett grossistled skulle

underlätta kontinuitet och säkerhet i leveran-
serna, hävdade man.

Lyckselemenyn
Som ett resultat av nätverksgruppens arbete
har Lyckselemenyn, som var en engångsföre-
teelse 1998, blivit en årligen återkommande
tävling. Kocktävlingen består av två delar, en
husmanskostsdel och en tre-rättersmeny. I
båda tävlingarna används lokala råvaror så
långt det är möjligt. Tävlingen vänder sig till
intresserade kockar vid Lernia i Lycksele och
Holmsund. Dessutom till övriga intresserade
kockar och till den matglada allmänheten. De
åtta finalisterna i respektive tävling får sina
recept publicerade i en liten skrift, ”Lycksele-
mat”, som sedan säljs till allmänheten. Årets
Lyckselemeny är idag ett begrepp och mark-
nadsförs flitigt i butik i samband med kam-
panjer för lokalt producerade livsmedel samt
i samband med mässor och marknader.

Sousvideförädlat viltkött
Rusksele rökeri är ett litet förädlingsföretag
för viltkött, beläget i Rusksele några mil nord-
väst om Lycksele. Företagets ägare, Per Da-
nielsson är mycket intresserad av vidareut-
veckling av företaget med en utvidgad föräd-
lingsdel.

Portionsförpackat, sousvidetillagat viltkött
har visat sig ha stor efterfrågan på restau-
rang, eftersom det innebär en lättsam hante-
ring och en ökad hållbarhet för produkten.
Jämfört med hantering av färsk råvara mins-
kas även svinnet. Sousvide innebär tillagning
av råvaran (efter ev. förstekning) tillsammans
med kryddor i vacuumpåse i låg temperatur
i ugn. Produkten kyls ner och återvärms inför
serveringen för att serveras med önskade till-
behör.

Lämpliga metoder för sousvidetillagning
av enportionsbitar av viltkött har tagits fram
vid Institutionen för kostvetenskap, av stu-
denterna Johan Wiklund och Mats Frank. På
restaurangen kan viltköttet sedan serveras
med tillbehör som exempelvis kokt mandel-
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potatis, skogssvampsås, broccoli och frästa
lingon.

Parfait av skogens bär
Företaget Lyckselebär köper upp och föräd-
lar bär från skogarna i Västerbottens inland.
Idén var att företaget skulle framställa en ex-
klusiv parfait av skogens bär, med bipackade
styckfrysta bär för dekoration. Målgruppen
för parfaiten skulle vara restauranger och
konsumenter i butik. Enportionsbitar av par-
fait skulle innebära en förenkling för restau-
ranger som vill servera en exklusiv parfait till
sina gäster. Parfaiten skulle också säljas som
exklusivt dessertalternativ till privata konsu-
menter i butik. Två studenter, Oscar von Reis
och Ulf Thurdin, har utvecklat en grundmas-
sa för bärparfait. Massan består av en bland-
ning av italiensk maräng och äggulsmassa.
Massan kan sedan smaksättas med olika sor-
ters sylt av hjortron, lingon, hallon m fl.

Gruppen i Lycksele träffades tre gånger
under våren, för att senare uppgå i ett nytt,
lokalt utvecklingsprojekt med inriktning mot
livsmedel och hantverk.

Diskussion
De första nätverksträffarna hölls mellan de-
cember 1998 och februari 1999 och avsluta-
des i juni 2000. Projekttidens längd har påver-
kat uppläggningen av arbetet. Många erfaren-
heter har vunnits och kontakter har knutits.

Vid nätverksträffarna har det tydligt fram-
gått att de flesta livsmedelsproducenterna
säljer sina produkter själva, antingen via
direktförsäljning till detaljist eller via mässor
o. dyl. Mycket sällan går man ihop om försälj-
ningen. För att nå den kontinuitet som behövs
måste producenterna bli fler och gärna öka
sin produktion. Om försäljningen görs av en
avdelad säljare, istället för att alla skall sälja
sina produkter, så kan producenterna kon-
centrera sig på sin produktion och förhopp-

ningsvis producera mer. Fler producenter av
samma vara kommer att innebära en möjlig-
het att på ett bättre sätt svara mot markna-
dens behov, vilket också kommer att göra
produkten attraktivare eftersom den blir mer
lättillgänglig.

Ett problem som många köpare av livsmed-
len har uttryckt är just att många varor är till-
gängliga endast en kort tid och i begränsad
omfattning. Detta gör att varan förlorar en del
av sin attraktion. Företrädare för restaurang-
er och butiker, som har varit med i nätverks-
grupperna, vill gärna handla lokalt, men anser
att det är svårhanterligt med många småleve-
rantörer. Detta tar tid som de inte upplever
sig ha och de säger sig välkomna någon form
av grossistverksamhet där de kan beställa
alla lokala produkter. De har kontakt med en
säljare istället för flera och de får en faktura
istället för många.

I samtliga nätverksgrupper har diskuterats
behovet av en paraplyorganisation för små-
skalig livsmedelsproduktion. Denna organisa-
tion bör vara tämligen lokal för att ta tillvara
intressen i ett relativt nära område. Meningen
är att denna organisation skall marknadsföra
lokala livsmedel på en närmarknad, men även
på en större marknad. Organisationen skall
vara ett stöd för alla småskaliga livsmedels-
producenter som vill ut på marknaden. Orga-
nisationen skulle dessutom distribuera varor-
na till de som köper dem, restauranger och
butiker. Detta innebär att köparna av produk-
terna får en leverans från denna grossist,
istället för 10–12 leveranser eller fler, och pro-
ducenterna levererar till ett ställe istället för
till alla sina kunder.

Ett annat problem är transporter av små-
skaliga livsmedel. Ofta åker producenterna
själva runt med sina produkter, eftersom det
ofta är så dyrt att det ter sig ogörligt att anlita
transportör. Detta tar tid, som annars skulle
kunna användas till ökad produktion. En stör-
re produktion kan i många fall bli effektivare
och ge en lägre kostnad per produktions-
enhet. Ökad produktion kan dessutom ge
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större leveranser, vilket minskar transport-
kostnaden per enhet. Samverkan mellan pro-
ducenter och förhoppningsvis ett ökat antal
producenter kan leda till större möjligheter
till samtransporter.

Beställning av varor via nätet är en fråga
som har diskuterats i alla tre grupperna.
Många av de små livsmedelsproducenterna
har inte tillgång till dator, eller upplever sig
inte ha kunskap tillräckligt för att hantera sin
försäljning via dator. Även här märks fördelen
med ett grossistled. Där är det lättare att gå
ihop för marknadsföring via Internet.

Diskussioner har förts i grupperna om res-
tauranger och butiker skulle kunna tänka sig
att abonnera på en viss kvantitet av en vara,
t.ex. potatis eller ägg och få leverans med jäm-
na mellanrum enligt avtal. Detta skulle trygga
produktionen för de små producenterna som
skulle veta på förhand att de har avsättning
för sina produkter, samtidigt som butiker och
restauranger skulle ”tvingas” att planera ut-
ifrån att de vet om dessa leveranser.

Småskaliga livsmedelsproducenter är ofta
duktiga på att producera men sämre på att
marknadsföra sina produkter. Det skulle be-
hövas en kommunalt eller motsvarande fast
anställd samordnare för att ge den kontinuitet
och långsiktighet som krävs. Den kompetens
som byggs upp förloras när projektledarna
inte längre finns tillgängliga för småföretagar-
na efter projekttidens slut.
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Kan Vindelälven utvecklas som
laxfiskeälv och vad är ”stammens”
dilemma idag ?

HANS LUNDQVIST
Universitetslektor
Institutionen för vattenbruk, SLU
Umeå

Många vilda stammar av Östersjölax (Salmo
salar) och havsöring (Salmo trutta) har förlo-
rat sina lek- och uppväxtområden på grund
av människans exploatering av fritt ström-
mande vattendrag. Vild lax utgör idag mindre
än 10% av det totala beståndet av Östersjölax.
Minskande vandringsfiskbestånd har natur-
vårdare generellt kompenserat genom stor-
skaliga utsättningar av odlad fisk (Lindroth
1963). För hundra år sedan fanns ca 100 älvar
i Östersjöområdet med vilda laxbestånd me-
dan det idag endast finns kvar 44 stycken
(ICES, 1997). Vilda laxpopulationers ”dilem-
ma” ses även i ett internationellt perspektiv
(NRC 1996). Många älvsbestånd av vildlax i
Norge har starkt reducerats beroende på
parasiten Gyrodactulus salaris med höga död-
ligheter som följd. I östra Kanada har vild-
laxbestånden succesivt minskat under senas-
te decenniet (DFO, Halifax) och trots att kom-
mersiellt fiske förbjudits under lång tid har
laxbestånden inte ökat numerärt. I västra

Nordamerika ses svaga beståndsutvecklingar
av de flesta Stilla havslax arterna. Problemen
med skötseln av vildlaxbestånd är komplexa
och har sin grund i både havs- och söt-
vattensfasen. I älvarna utgör vattenbyggnatio-
ner det största problemet för vandringsfisk,
för unga fiskar (smolt) gäller det att undgå
turbiner samt för äldre lekfisk att passera
dammar och kraftverk.

Långsiktigt mål kring natur-
resursen lax
Vårt långsiktiga svenska mål borde vara att
utveckla kunskapen om naturresursen lax så
att den hållbart både bevaras och nyttjas,
dvs. att resursen exploateras på ett biologiskt
riktigt sätt. För att åstadkomma detta bör re-
sursen beskattas i ett utvecklat sportfiske så
nära hemälvarna och lekplatserna som möj-
ligt, resursen kan då också ge regional nytta!
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Vi har idag ett nationellt dilemma då vår
svenska skördemodell på lax inte tar tillräck-
lig hänsyn till vilda stammar och deras gene-
tiska diversitet genom att vi tillåter havsfiske
på  blandbestånd av vild och odlad lax i Öst-
ersjön. Det svenska laxfiskeuttaget år 2000
var cirka 124 000 individer motsvarande mel-
lan 50–85% av totala uttaget av lax i havsfas.

Både nationellt och internationellt förelig-
ger alltså en mängd problem med att behålla
vandringsfisk som förnyelsebar och viktig
naturresurs. Det är min bedömning att vild
vandringsfisk är av stort samhälleligt värde
och att vilda lax- och havsöringsstammar
skall ges möjlighet till reproduktion, till gagn
för miljövården och människans långsiktiga
nyttjande av resursen. Det är alltså viktigt att

arbeta med en bred problemlösning vid han-
teringen av ”vildlaxens dilemma”. Kan t.ex. ett
bra älvsbestånd av lax ge nationalälven Vin-
delälven en framtida laxälvsstatus?

Vindelälvslaxens problematiska
situation
Ett problem för de kvarvarande vildlaxstam-
marna är att relativt få laxar får möjlighet att
återvandra för lek. För Vindelälvlaxens del är
detta särskilt utmärkande. Här skulle vildlax-
ens dilemma kunna sammanfattas till att få
laxar och få honor tillåts leka. Varför ser vi
den här situationen i Vindelälven? Orsakerna
är flera, bl.a. tillåter den svenska havsfiske-

H. Lundqvist



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 140:3, 2001

71

politiken att de mest snabbväxande individer-
na fångas under sitt födosök i Östersjön, dvs.
en majoritet av fångsterna är honor. Genom
att havsfisket på lax fångar i huvudsak snabbt
växande individer vid ung ålder har detta
medfört att den lekvandrande fiskens medel-
vikt nästan halverats från ca 9 kg (1923-års
data) till nuvarande ca 4–5 kg (McKinnell
1998). Små laxhonor ger också färre och
mindre avkomma än stora laxhonor. I Ume-
älvens fisktrappa, som Vindelälvslaxarna
måste passera för att nå sina leklokaler, regist-
reras och räknas alla vilda Vindelälvslaxar
(har fettfena i motsatts till odlad fisk som är
fettfeneklippt) syns också dessa förhållanden
tydligt. Under tidsperioden 1974–97 var unge-
fär 40% av den lekvandrande laxen honor. Få
och små laxhonor som tillåts leka ger också
liten naturlig mängd avkomma, något som är
tydligt i Vindelälven. En uppvandring på min-
dre än 1000 honor är mycket lågt antal för att
en älv av Vindelälvens storlek skall uppnå sin
potentiella produktion, dvs. producera fisk-
ungar till sin bärförmåga. Under en följd av år
har provfisken visat att föryngringen av års-
ungar per 100 kvm älvssträcka har legat un-
der 5 individer, en siffra som är mycket låg.
Framtida forskningsinsatser skulle prioritera
hur många laxhonor som behöver släppas
upp i älven för att ge en tillräcklig mängd nya

årsyngel av lax skulle prioriteras högt. Sådana
generella samband mellan den lekvandrande
stammens storlek och deras produktion sak-
nas helt i Sverige. Älvarnas produktionssiffror
är idag i stort en stor gissningslek. Vindelälvs-
laxens andra dilemma är problematiken med
fiskvägen i Umeälvens nedre del. Generellt
har fiskars vandringsvägar bl.a. blockerats
genom kraftverks- och dammbyggnader, flott-
ledsrensningar, etc. eller reducerats beroen-
de på ändringar i flödesregimer vilket med-
fört att lekvandringen i många älvar i Bottnis-
ka Viken och Östersjön omöjliggjorts. Ett så-
dant hinder är kraftverkskomplexet i Stor-
norrfors med tillhörande dammbyggnad i
Umeälvens nedre del. Vatten från de upp-
ströms belägna vattendragen Umeälven och
biflödet Vindelälven samlas upp ovan dam-
men och dirigeras till kraftverket. Turbinvat-
ten från kraftverket flyter sedan via en berg-
tunnel och utloppskanal tillbaka till Umeälven
nedströms kraftverket. En mindre del vatten
tappas i den gamla älvfåran. Där utloppskana-
len för turbinvattnet mynnar i Umeälven le-
der den gamla älvsfåran upp till fisktrappan
(bypass-kanal) för lekvandrande lax- och
öring. Detta för att de skall kunna ta sig förbi
kraftverket till leklokalerna längre upp i Vin-
delälven. Bland annat visade Rivinoja et al
(2001) att cirka 75% av den lekvandrande lax-

Kan Vindelälven utvecklas som laxfiskeälv…
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en inte kunde passera kraftverksutloppet i
Umeälvens nedre del och Monten (1988) visa-
de att ca 25% av de vildfödda lax- och öring-
ungarna dog efter turbinpassage. Det har an-
tagits att den vilda laxen skulle ha svårt att
hitta vandringsvägen till fisktrappan därför
att de lockas att följa det betydligt kraftigare
vattenflödet (mellan 300 till 1000 m3/s) från
kraftstationens utloppskanal och vilseleds då
från den naturliga älvfåran som leder till fisk-
trappan och har en reglerad vattenföring på
23 till 50 m3/s. Denna typ av frågeställningar
har hittills haft låg prioritet i svensk fiskbio-
logisk forskning medan det internationellt
starkt har aktualiserats som miljöhot mot vil-
da laxbestånd.

Förlust av lek- och uppväxtområden är inte
enda hotet mot den vilda laxen. För närvaran-
de härjar en miljösjukdom som kallas M74
hårt bland de fåtal honor som lyckas leka.
Den Mystiska sjukdomen som upptäcktes
1974 är idag klassad som en miljösjukdom
och hotar de återstående vildlaxpopulatio-
nerna genom att skada fiskens reproduktion
och hög dödlighet hos avkomman av både
odlad och naturproducerad lax (Bengtsson et
al., 1999).  M74 förstör laxynglens förmåga att
tillgodogöra sig mat. B-vitaminbrist tros vara
orsaken till detta och M74 kan snabbt leda till
att hela laxstammar kan slås ut. I Umeälven
dök M74 upp första gången 1985 och nådde
ett maximum 10 år senare då  90% av alla lax-
ungar dog. Under de två senaste åren har
ungefär 50% av avkomman dött i M74. Den
vilda laxen har inget skydd mot M74 medan
den odlade laxen kan medicineras i avelsan-
läggningarna. M74 förs vidare från modern till
avkomman och märks först när det nykläckta
ynglet inte förmår börja äta.

För att hjälpa den utrotningshotade vilda
laxen att genomföra sin resa till reproduk-
tionslokalerna i Vindelälven måste berörda
myndigheter och organisationer ta sitt an-
svar. Det är alltså synnerligen viktigt att ett
större antal laxhonor får möjlighet att vandra
hem för lek: Den vilda laxen skall inte fiskas

H. Lundqvist
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när den växer som bäst i havet och de vilda
laxstammarna måste skyddas och beskattas
efter biologiska riktlinjer. När dessa problem
lösts kan också naturresursen lax ge möjlig-
het att utveckla Vindelälven till en mycket bra
laxfiskeälv, idag är situationen ohållbar.
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Att förebygga cancer med våra
kostvanor – vad vet vi idag?
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Data från befolkningsstudier inom kostom-
rådet i kombination med allmänna vetenskap-
liga kunskaper ligger till grund för nationella
nutritions- och kostrekommendationer. De
svenska näringsrekommendationerna (SNR
97) bygger på ett nordiskt samarbete sedan
början av 1980- talet och i princip har de fem
nordiska länderna samma rekommendatio-
ner vad gäller kostens innehåll av fett, fett-
syror och socker resp. önskvärt dagligt intag
av olika vitaminer och mineralämnen. Av
större betydelse är de mera konkreta kostre-
kommendationerna, som i stort sett haft sam-
ma utformning sedan början av 1970-talet.
Dessa rekommendationer behandlar bl.a. fett,
fiber, salt men också det önskvärda i en ökad
konsumtion av frukt och grönsaker. Rekom-
mendationerna syftar till att rekommendera
befolkningen en kost som är bra ur allmän
hälsosynpunkt. Att förebygga cancer är en
del av denna övergripande strategi.

Kost- och motionsrekommen-
dationer som avser den vuxna
befolkningen i Sverige
* Lågintensiv fysisk aktivitet bör bedrivas

regelbundet, gärna dagligen.

* Övervikt bör undvikas genom att energi-
tillförseln anpassas till energiförbrukning-
en. För många överviktiga människor inne-
bär detta att de både bör öka den dagliga
fysiska aktiviteten och minska energiin-
taget.

* Högst 30% av energin bör utgöras av fett.
Detta innebär för de flesta en minskning
av fettkonsumtionen, som framför allt bör
ske genom en minskad konsumtion av
mättat fett till högst 10% av energin.

* Konsumtionen av kostfiber bör öka till 3 g/
MJ/dag vilket motsvarar 25–30 g/dag.
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* Högst 10% av energin bör tillföras från raf-
finerade sockerarter. Speciellt gäller detta
personer med ett lågt energibehov.

* Konsumtionen av koksalt bör successivt
minskas till 5–6 g/dag.

* Konsumtionen av alkohol skall vara mått-
lig eller helt undvikas.

* Konsumtionen av stärkelserika produkter
bör ökas. De flesta bör äta mer bröd och
andra spannmålsprodukter, pasta, ris, po-
tatis och rotfrukter.

* Man bör varje dag äta livsmedel från mat-
cirkelns alla delar.

* Hårdstekning av kött och fisk bör und-
vikas.

* Dagens energi- och näringstillförsel bör
fördelas på 3 huvudmål och 2 eller flera
mellanmål.

* Man bör vid varje måltid äta flera grön-
saker, rotfrukter, frukter och/eller bär.

Ur: Kost Motion & Hälsa. Socialstyrelsen och
Livsmedelsverket. Allmänna Förlaget 1992.

Som komplettering till dessa, i vissa fall allt-
för abstrakta rekommendationer, finns sedan
den svenska Matcirkeln (som rekommende-
rar att vi varje dag äter något från sju olika
livsmedelsgrupper) samt Tallriksmodellen
(som är mycket praktiskt utformad och enkel
att tillämpa t.o.m. för barn). Andra länders
rekommendationer är uppbyggda på i princip
samma sätt, men betonar ibland vissa saker.
Exempelvis har man i de amerikanska rekom-
mendationerna lyft fram begreppet ”plant
food” på en framträdande plats, dvs. full-
kornsprodukter, grönsaker och frukt.

En viktig uppgift för den nationella myndig-
heten är sedan att utforma normer och lagar
för livsmedelssäkerhet, samt att kontrollera
att dessa regler följs. En mycket stor del av
arbetet på Livsmedelsverket handlar om det-
ta och att skydda konsumenterna mot effek-
ter av skadliga mikroorganismer och toxiska

främmande ämnen. När det gäller åtgärder
med cancerpreventiv relevans omfattar detta
arbete regler om sammansättningen av vissa
livsmedel och inte minst godkännande av
”Nya Livsmedel”. Men viktigare i det här sam-
manhanget är bestämmelser om berikning
och i vissa fall supplementering (extra till-
skott av vitaminer och mineralämnen via
tabletter o.dyl – kosttillskott).

Det hjälper dock inte med regler och kon-
troll om inte konsumenten kan få kunskap om
livsmedlens sammansättning. Av denna an-
ledning finns stränga bestämmelser vad gäl-
ler märkning (innehålls- och näringsdeklara-
tion) av förpackade produkter. För närvaran-
de pågår både i Sverige och utomlands utred-
ningar för att klarlägga hur man får använda
s.k. närings- och hälsopåståenden. Ett enkelt
sätt att informera om en produkts fett- eller
fiberinnehåll har vi i Sverige i form av den s.k.
nyckelhålsmärkningen.

Vilka födoämnen/kosttillägg
framkallar cancer?
Det finns otaliga översiktsartiklar som be-
handlar sambanden mellan olika kostfaktorer
och risken för cancer. Dessa artiklar kan vara
resultaten av mer eller mindre omfattande
genomgångar av experimentella arbeten för
att klarlägga mekanismer; djurexperimentel-
la arbeten för att finna komponenter som
ökar risken för olika tumörer eller epidemio-
logiska studier av olika slag för att hitta kost-
faktorer som minskar eller ökar risken för
cancer. Det är idag i praktiken omöjligt för en
enskild forskare att själv skaffa sig en klar bild
över detta snabbt expanderande forsknings-
område.

1997 publicerade the World Cancer Re-
search Fund och the American Institute for
Cancer Research gemensamt en omfattande
rapport, ‘Food, nutrition and the prevention
of cancer’, som var resultatet av en mycket
ambitiös genomgång av hela litteraturen

G. Hallmans, Å Bruce
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inom det aktuella området. Vad som är unikt
med denna rapport är att man tar ställning till
olika kostfaktorers betydelse för alla relevan-
ta cancerformer och att denna bedömning
blir likvärdig för alla tumörformer. Det är där-
för möjligt att jämföra olika cancerformer in-
bördes och att diskutera kostfaktorers bety-
delse för tumörer i mag-tarmkanalen, i luft-
vägar eller i endokrina organ. Man kan i och
för sig ha en hel del synpunkter på enskilda
ställningstaganden resp. bedömning av vissa
undersökningar, men boken är betydelsefull
för att den på ett strukturerat och relativt lätt-
fattligt sätt beskriver det vetenskapliga läget
under senare delen av 1990-talet.

Att förebygga cancer med våra kostvanor – vad vet vi idag?

Tabell 1 är en sammanställning av de sam-
manfattande tabeller som utgör en viktig del
av sammanfattningen för respektive cancer-
form. Som synes indelar man kostfaktorerna
i tre grupper; kostfaktorer som ökar eller
minskar risken resp. faktorer som efter stu-
dier kan antas sakna betydelse för den aktu-
ella tumörformen. De olika sambanden grade-
ras sedan efter grad av sannolikhet och man
urskiljer även en grupp där data ännu är otill-
räckliga.

Det är vidare värdefullt att man tar med
kostfaktorer i ett brett perspektiv och även
tagit ställning till övervikt (kroppsmassa)
resp. kroppslängd och fysisk aktivitet förut-

Munhåla och svalg                                    Struphuvud

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad                     Minskad                    Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk                        risk                    samband                 risk

Över- Frukt & Alkohol Alkohol
tygande Grönsaker Saltad fisk

Sannolik Frukt &
Grönsaker

Möjlig Vitamin C Maté (en dryck)

Data otill- Karotenoider
räckligt Vitamin C

Matstrupe                              Lungor

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad                     Minskad                    Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk                        risk                    samband                 risk

Över- Frukt & Alkohol Frukt &
tygande Grönsaker Grönsaker

Sannolik Karotenoider Totalfett resp.
mättat fett
Kolesterol
Alkohol

Möjlig Karotenoider Spannmål Vit. C & E Retinol
Vitamin C Maté, Te Selen

Heta drycker
N-nitroso-
aminer

Data otill-
räckligt

Tabell 1. Bearbetning av Food, Nutrition and the Prevention of Cancer (1)
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Magsäck                                      Grovtarm

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad                     Minskad                    Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk                        risk                    samband                 risk

Över- Frukt & Fysisk aktivitet
tygande Grönsaker Grönsaker

Kylskåp

Sannolik Vitamin C Alkohol Salt Rött kött
Kaffe Saltning Alkohol
Svart te
Nitrat

Möjlig Karotenoider Socker Stärkelserika Kostfiber Kalcium Hög BM resp.
Vitlök Vitamin E koster Stärkelse Selen kroppslängd
Fullkornsprod. Retinol Grillat kött Karotenoider Fisk Frekv. ätande
Grönt te & fisk Socker

Chark. prod
Ägg
Kraftigt stekt
kött

Data otill- Kostfiber N-nitros- Res. Stärkelse Järn
räckligt Selen aminer Vit. C, D & E

Vitlök Saltat kött Folat
Metionin
Spannmålsprod
Kaffe

Bukspottkörtel Lever

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad                     Minskad                    Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk                        risk                    samband                 risk

Över- Alkohol
tygande

Sannolik Frukt & Aflatoxin
Grönsaker

Möjlig Kostfiber Högt energi- Grönsaker
Vitamin C intag

Kolesterol
Kött

Data otill- Socker Selen Järn
räckligt Ägg

Saltat och
rökt kött & fisk
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Bröst Prostata

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad                     Minskad                    Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk                        risk                    samband                 risk

Över- Kaffe Snabb tillväxt
tygande Hög kropps-

längd

Sannolik Frukt & Kolesterol Högt BMI?
Grönsaker Sen viktökn.

Alkohol

Möjlig Kostfiber Retinol Totalfett resp. Grönsaker Vitamin C Totalfett resp.
Karotenoider Vit E mättat fett Kaffe mättat fett

Svart te Kött Te Kött
Mjölk &
mejeriprod.

Data otill- Vitamin C Protein från Högt energi-
räckligt Isoflavoner djur intag

& lignaner DDT-rester

Livmoderslemhinna Livmoderhals

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad                     Minskad                    Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk                        risk                    samband                 risk

Över- Hög BM
tygande

Sannolik

Möjlig Frukt & Mättat fett Frukt & Folat
Grönsaker Grönsaker Retinol

Karotenoider
Vit. C & E

Data otill- Karotenoider Totalfett
räckligt Kolesterol

Sköldkörteln

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk

Över-
tygande

Sannolik Jodbrist

Möjlig Frukt & Jodöverskott
Grönsaker

Data otill- Selen Hög BM
räckligt
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om att man både beaktat livsmedel, närings-
ämnen och främmande ämnen. I det här sam-
manhanget har man inkluderat alkohol men
ej bedömt rökning.

En genomgång av tabellen vad gäller olika
tumörformer och rena kostfaktorer, där för-
fattarna anser att det finns övertygande eller
sannolika samband med en ökad cancerrisk,
visar:

Övertygande samband:
• Alkohol – munhåla, svalg, matstrupe
• Saltad mat – munhåla, svalg

Sannolika samband:
• Alkohol – lungor; tjocktarm, lever, bröst
• Salt – magsäck
• Totalfett resp. mättat fett – lungor
• Kolesterol – lungor
• Rött kött – tjocktarm
• Aflatoxin – lever
• Jodbrist – sköldkörtel

I detta perspektiv framstår alkohol som en
allvarlig riskfaktor. Alkoholpolitiken ligger
dock i Sverige liksom i många andra länder
utanför den traditionella livsmedels- och nu-
tritionspolitiken.

Vad gäller salt och saltad mat är dessa sam-
band främst relevanta för länder med traditio-

nellt mycket höga saltintag, exempelvis Japan
och Chile. Aflatoxin förknippas främst med
mögelskadade jordnötter men påvisas regel-
bundet i Sverige i bl.a. importerade fikon och
paranötter.

När det gäller främmande ämnen inkl. livs-
medelstillsatser gjorde Miljöhälsoutredning-
en (SOU 1996:124) en ambitiös genomgång av
alla tänkbara faktorer i vatten och föda och
sökte uppskatta cancerrisker i Sverige:

• Trihalometaner (desinfektionsbiprodukt i
dricksvatten)  < 1 fall/år

• Radon i dricksvatten  Ca 35 – 75 cancer-
fall/år

• Arsenik  Möjligen 0,3 – 3 fall av hudcancer
/år

• Aflatoxin – Kanske 1 – 10 fall/år

• Nitrosaminer (redan bildade, flyktiga) –
kanske 0,3 – 3 fall/år

• Stekytemutagener (stekyta på kött) – Svår-
bedömt, kanske 10 – 100 fall/år

• PAH (från rökt och grillad mat) – Osäkert.
Ca 10 – 100 fall/år

Man diskuterar även organiska klorfören-
ingar (dioxin, PCB m.fl.) samt bromerade

G. Hallmans, Å Bruce

Njurar Urinblåsa

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad                     Minskad                    Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk                        risk                    samband                 risk

Över- Alkohol
tygande

Sannolik Kaffe Hög BM Frukt & Svart te
Svart te Grönsaker Sackarin

Möjlig Frukt & Kött Ägg Kaffe
Grönsaker Mjölk & Cyklamat

mejeriprod.

Data otill- Karotenoider Totalfett
räckligt Vitamin C Klorerade

Retinol kolväten
Stekt mat
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flamskyddsmedel men exponeringsdata m.m.
är otillräckligt för att möjliggöra några skatt-
ningar om eventuella cancerfall.

Vilken betydelse har hantering-
en av livsmedel t.ex. konserve-
ring, strålning, besprutning?
Saltning, fermentering. Ett par cancerformer i
svalg, matstrupe och magsäck kan på ganska
goda grunder relateras till traditionella for-
mer för livsmedelskonservering genom salt-
ning, ev. i kombination med fermentering
(mikrobiell förändring av livsmedlen).

Salt i sig har möjligen en viss effekt på mag-
säcksslemhinnan, som skulle kunna göra den-
na mera känslig för andra agens. En intressant
hypotes är att i och med införandet av kyl-
skåp (efter andra världskriget) minskade be-
hovet av saltning som konserveringsmetod
och detta förhållande skulle kunna vara en
förklaring till den snabba minskningen av
magsäckscancer. Men kylning och inte minst
billiga kyltransporter bidrog också till att göra
färsk frukt och färska grönsaker billigare och
mera lättillgängliga.

I många av tredje världens länder används
olika fermenteringsmetoder för att konserve-
ra fisk m.m. I vissa fall leder dessa metoder till
bildning av höga halter nitrosaminer, som kan
förklara den regionalt mycket höga förekoms-
ten av tumörer i svalg och matstrupe.

Är det farligt att grilla eller steka maten? Som
framgår av den amerikanska utredningen
föreligger endast vaga misstankar om att
främmande ämnen i livsmedel, liksom olika
former av behandling, processning eller tillag-
ning skulle spela någon roll. Detta bekräftas
även av den svenska miljöhälsoutredningen,
med ett möjligt undantag. Hård stekning, grill-
ning och rökning av mat, i första hand kött
och fisk, kan leda till bildning av stekytemuta-
gener och polycykliska aromatiska kolväten.
Det kan vara så att ett antal positiva samband

mellan konsumtion av (rött) kött och främst
tjocktarmscancer i själva verket är en effekt
av dessa ämnen bildade i samband med ”kon-
servering” eller matlagning.

Vissa stekytemutagener bildas troligen ge-
nom s.k. Maillard-reaktioner. Genom samma
reaktion bildas också de icke-mutagena äm-
nen som ger färg och smak åt alla värmebe-
handlade, proteinrika livsmedel. De bildade
stekytemutagenerna är ytterst effektiva när
det gäller att framkalla mutationer i korttids-
tester, men det är endast några av dem som
befunnits carcinogena i djurförsök och i be-
tydligt lägre grad än vad som kunde förväntas
från deras starka mutagena effekt. Trots det-
ta har Livsmedelsverket regelbundet framhål-
lit att man skall steka och grilla med försiktig-
het. Man bör inte heller grilla i öppen eld, ef-
tersom korven då tar åt sig en hel del PAH.

Det har dock hittills varit mycket svårt att
i epidemiologiska studier (befolkningsstu-
dier) bekräfta denna risk. Faktum är att Kata-
rina Augustsson i sin avhandling från 1998
inte kunde påvisa några samband mellan en
hög konsumtion av s.k. stekytemutagener
och en ökad cancerrisk. Den exposition av
stekytemutagener som skattats i de epide-
miologiska studierna ligger flera potenser
från de nivåer som använts djurexperimen-
tellt och som i vissa fall befunnits vara cancer-
framkallande.

Är KRAV-odling bättre och gen-
manipulering sämre?
Det är ett stort antal faktorer som påverkar
näringsinnehållet i våra livsmedel. När det
gäller odlade produkter kan det vara sortval,
jord- och årsmån, mognadsgrad, hantering
efter skörd m.m. som påverkat det slutliga
näringsinnehållet. På animaliesidan är varia-
tionerna mindre, men det är möjligt att ge-
nom sammansättningen på fodret höja halten
av vissa vitaminer och mineralämnen i mjölk,
kött och ägg. När det gäller mjölk och kött är
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det dock förhållandet mellan fett och övriga
komponenter som främst påverkar en pro-
dukts näringsinnehåll.

Det finns inga undersökningar som påvisat
några konsekventa skillnader i näringsinne-
håll mellan ekologiskt och traditionellt produ-
cerade livsmedel. Därmed inte sagt att det
inte skulle ha funnits några skillnader, men
dessa kan lika väl vara till fördel för KRAV-pro-
dukter som till konventionellt producerade
livsmedel.

Inte heller det förhållandet att ekologisk
produktion ej tillåter användningen av synte-
tiska bekämpningsmedel eller konventionell
handelsgödning spelar från risksynpunkt nå-
gon väsentlig roll. Eventuella resthalter av
främmande ämnen är även i våra vanliga livs-
medel mycket låga och ligger långt under de
halter där det kan bli aktuellt att diskutera ris-
ker. Enda undantaget är viss insjöfisk (kvick-
silver); fisk från Östersjön (organiska klorför-
eningar m.fl.) samt lever från vilt (kadmium).
För dessa livsmedel finns särskilda rekommen-
dationer om begränsningar i konsumtionen.

Sedan ett par år tillbaka finns möjligheten
att majs eller soja kan komma från genmodi-
fierade grödor. I så fall skall produkterna vara
märkta med uppgift om detta förhållande. EU
har byggt upp en omfattande apparat för sä-
kerhetsbedömning av livsmedel från GMO
(genmodifierade organismer) men också av
andra s.k. nya livsmedel. De GMO-produkter
som hittills har bedömts och godkänts har
inte inneburit några som helst betänkligheter
från human risksynpunkt. Då är det angeläg-
nare att kritiskt bedöma nya vegetabilier från
exotiska länder.

Kost, kosttillskott, kosttillsatser
– vad är det?
I de allra flesta fall får vi i oss tillräckligt av
livsnödvändiga näringsämnen genom den
mat vi äter, under förutsättning att den inte
innehåller för mycket fett eller socker (”tom-

ma kalorier”). Helst bör vi även vara någor-
lunda fysiskt aktiva, vilket innebär att vi be-
höver mera energi och det är då lättare att
även tillgodose behovet av näringsämnen.

I vissa fall räcker dock inte maten till och av
denna anledning rekommenderas D-vitamin
till spädbarn och järn (och folsyra) under den
andra halvan av graviditeten. Till detta bör nu
läggas rekommendationer om extra kalcium
och vitamin D till äldre för att minska risken
för osteoporos/benskörhet.

Samtidigt finns det många som oroar sig
för att de äter fel. I första hand bör de natur-
ligtvis då försöka ändra sina matvanor, men
det kan ändå vara befogat med ett extra till-
skott av vitaminer och mineralämnen, mera
av psykologiska än av nutritionella skäl. Av
denna anledning säljs kosttillskott i allmänna
handeln. Dessa tabletter har i princip en do-
sering motsvarande önskvärt dagligt intag
och diskussioner har pågått sedan flera år om
en övre gräns för vissa näringsämnen.

Trots vad som ofta hävdas i dags- och vecko-
press eller i marknadsföringen av många pro-
dukter finns det inga övertygande västerländ-
ska studier som pekat på hälsovinster med ett
ökat intag av några vitaminer eller mineraläm-
nen utöver de nuvarande rekommendationer-
na. En utredning av SBU beträffande möjlighe-
ter att förebygga sjukdomar med antioxidanter
klarlade mycket tydligt att extra intag av enskil-
da antioxidanter inte visat sig vara av värde.

Tyvärr är således verkligheten betydligt
mer komplicerad än den bild som man ambi-
tiöst och efter bästa förmåga försökt att bely-
sa i tabell 1. Kunskapsfronten justeras stän-
digt med tillgång på nya och ofta bättre stu-
dier. Ett bra exempel är den förvirring som
uppstått på sistone kring de tidigare så ”säk-
ra” skyddseffekterna av frukt och grönsaker
mot en rad cancersjukdomar.

I tabell 2 återges en bearbetad version av
SBU-rapporten där uppställningen anpassats
till den i tabell 1. Som synes är SBU betydligt
mer försiktig i sin bedömning av ev. skyddsef-
fekter av frukt och grönsaker mot cancer.

G. Hallmans, Å Bruce
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Tumörer i huvud-halsregionen                         Matstrupen

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad                     Minskad                    Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk                        risk                    samband                 risk

Övertyg. l

Sannolik Karoten Enskilda
Vit. C el. E antioxidanter
Selen

Möjlig Frukt & Färsk frukt
grönsaker Grönsaker

Data otillr.

Grovtarmen  Magsäck

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad                     Minskad                    Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk                        risk                    samband                 risk

Övertyg.

Sannolik Antioxidanter
generellt
Enskilda anti-
oxidanter
Frukt

Möjlig Kostfibrer Antioxidanter
Grönsaker i kosten

Frukt &
grönsaker

Data otillr.

Bröst Äggstockar, livmoder och -hals

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad                     Minskad                    Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk                        risk                    samband                 risk

Övertyg.

Sannolik

Möjlig Beta-karoten

Data otill- Antioxidanter Antioxidanter
räckligt Frukt & grönt Frukt & grönt

Prostata Lungor

Grad av               Minskad               Inget                   Ökad                     Minskad                    Inget                   Ökad
samband                 risk               samband                 risk                        risk                    samband                 risk

Över- Betakaroten
tygande (tobaksrökare)

Sannolik Antioxidanter
Frukt & grönt Vit. C och E

Möjlig Färsk frukt
Grönsaker

Data otillr

Tabell 2. Bearbetning av SBU-rapport (4)
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Förebyggande av cancer med
kost och kosttillägg
Det finns idag goda kunskaper om hur man
kan förebygga fetma, diabetes och hjärtkärl-
sjukdom. Kunskaperna bygger på såväl inter-
nationella som nationella undersökningar. Ett
belysande exempel i vårt land är det s.k. Nor-
sjöprojektet som berör prevention både på
individ- och befolkningsnivå. Det förbyggan-
de arbetet underlättas av de ganska entydiga,
prospektiva resultat som framkommit under
senare tid som visar på en skyddseffekt av
frukt, grönt och fullkornscerealier mot hjärt-
infarkter hos män och kvinnor samt mot dia-
betes.

Situationen beträffande kost och cancer är
betydligt mer komplicerad. Vi har en hel del
kunskaper om potentiella orsaks- och skydds-
faktorer i kosten men inga egentliga preven-
tionsstudier finns genomförda på befolk-
ningsnivå. Utvecklingen av vissa cancersjuk-
domar över tiden visar tydligt att kostfaktorer
rimligen har stor betydelse i sammanhanget.
Ett bra exempel är den anmärkningsvärda
nedgången av magsäckscancer som observe-
rats under flera decennier. Kostfaktorer har
här med stor sannolikhet stor betydelse, frå-
gan är bara vilka faktorer som är viktiga. Inter-
ventionsstudier är beträffande denna cancer-
form svåra att genomföra.

Interventionsstudier genomförs enklast
vid cancerformer där tydliga förstadier finns
tillgängliga, t.ex. polyper och tjocktarmscan-
cer. Några konklusiva resultat om en skydds-
effekt av testad kost eller kosttillskott finns ej
för närvarande. Befolkningsstudierna är även
motsägelsefulla.  Sammanfattningsvis  bör vi
vänta ett par år för att få mer data innan man
mer tvärsäkert uttalar sig om betydelsen av
olika kostfiberkällor för utveckling av tjock-
tarmscancer.

Prostatacancer erbjuder en annan möjlig-
het, eftersom vissa mindre aggressiva tumö-
rer lämnas obehandlade hos främst äldre
män. Ett antal studier pågår för närvarande

på denna grupp av män med prostatacancer,
där man testar effekten av kost (exempelvis
kostfiberrik kost) och kosttillägg (t.ex. lycopen)
på progressen/utvecklingen av tumörerna.

Hur bör förebyggande strategier
och kostråd utvecklas i fram-
tiden?
Om några år kommer våra kunskaper om vi
med kost eller kosttillägg kan reducera tillväx-
ten av tumörer att ha ökat högst påtagligt. En
individuell rådgivning kan då möjligen ges till
vissa grupper av cancerpatienter. Däremot är
steget långt till att vi skall erhålla bra metoder
på befolkningsnivå för att förebygga cancer
med en riktad förändring av kostintaget även
om de klassiska kostråden tycks ge vissa
skyddseffekter mot cancer.

Följande konklusioner om kostråd är för
närvarande aktuella:
• Det känns som om SBU:s kloka värdering

av sambanden mellan kost, kosttillskott
och cancer från 1997 fortfarande känns
mycket aktuell. Man är där mycket åter-
hållsam i sina konklusioner och talar om
att ”det vetenskapliga underlaget antyder
att ett kostintag med rikligt innehåll av
antioxidanter, främst frukt och grönsaker,
kan ha en förebyggande effekt för olika all-
varliga sjukdomar”. Den tämligen entydiga
litteraturen som talar för en tydlig skydds-
effekt av kostfiberrika livsmedelsgrupper
mot hjärtinfarkter  fanns inte tillgänglig för
SBU:s granskningsgrupp.

• De allmänna praktiska svenska kostre-
kommendationerna känns välgrundade.
Det kan dock finnas anledning att jämföra
med de amerikanska kostråden (dietary
guidelines). Man lyfter i dessa fram ”plant
food” och rekommenderar en hög kon-
sumtion av livsmedel som tillhör denna
livsmedelsgrupp. Vi bör överväga att i
verklig menig tillföra även det svenska
språkbruket på området en beteckning
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som motsvarar ”plant food” och som inne-
fattar hela gruppen av vegetabiliska livs-
medel där delar ej avlägsnats i livsmedels-
processerna. Det känns viktigt att vi som i
de amerikanska kostråden lyfter fram full-
kornscerealierna tillsammans med frukt
och grönsaker.

• Det är klokt att undvika alltför stor hurtig-
het och alltför överdrivna råd om skydds-
effekter mot cancer. I den amerikanska
”Five a day”-kampanjen talar man ofta om
procentsatser av en reduktion av cancer-
insjuknande som man kan åstadkomma
med en ökad konsumtion av frukt och
grönt. Detta är en riskabel argumentering
som mycket väl kan vara felaktig och som
definitivt saknar stöd i väl kontrollerade
prospektiva/framåtsyftande studier. En
återhållsamhet med dylika matematiska
exempel är att rekommendera innan vi vet
mer!

Slutomdöme
Även om denna genomgång ger vid handen
att faktiska data vad gäller cancerpreventiva
effekter av olika kostfaktorer ofta är överras-
kande svaga, får man därmed inte kategoriskt
avfärda rekommendationerna om att begrän-
sa intaget av fett (och speciellt mättade fett-
syror), socker och salt resp. råden om en ökad
konsumtion av frukt, grönsaker och spann-
målsprodukter (fullkorn). Det finns en rad
andra kroniska sjukdomar att beakta, inte
minst hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, där
ett högt intag av en kosfiberrika produkter
sannolikt har en sjukdomsförebyggande ef-
fekt.
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Konsument- och miljöanpassad
mjölkproduktion i norra Sverige

KJELL MARTINSSON
Statsagronom
Institutionen för Norrländsk Jordbruks-
vetenskap, SLU
Umeå

Världens bästa vallfoder är basen för det norr-
ländska jordbruket. Mjölkproduktion baserad
på stora givor vallfoder producerade under
en intensiv växtsäsong är basen för det norr-
ländska jordbruket. Även om växtsäsongen är
relativt kort är antalet soltimmar många, sol-
ljuset har en gynnsam våglängdsfördelning,
temperaturen är optimal och tillgången på
vatten god. Vallfodrets kvalitet blir härigenom
mycket hög.

Det nordliga klimatet medför att produktio-
nen av livsmedel kräver anpassad produk-
tionsteknik. Detta gäller  t.ex.  konstruktionen
av djurstallar, modeller för betesdrift och sys-
tem för skörd och lagring av spannmål. Dess-
utom gör den begränsade insatsen av kemis-
ka insatsmedel att dagens produktion ligger
mycket nära vad vi i dagligt tal kallar ekolo-
gisk produktion.

Vi har i norra Skandinavien möjligheter att
producera världens bästa vallfoder. Denna
konkurrensfördel som naturen gett oss för-
söker vi förstärka genom en målmedveten
och framgångsrik forskning för att förbättra

förutsättningarna för ökad användning av
vallfoder.

Det är min övertygelse att ökad använd-
ning av vallfoder leder till en uthållig produk-
tion av livsmedel främst mjölk och kött därför
att ökad användning av vallfoder leder till;
god djurhälsa, hög produktkvalitet, liten miljö-
påverkan och bättre lönsamhet.

Grovfodercentrum
Vid SLU-Röbäcksdalen genomförs ett omfat-
tande forskningsprogram, för att studera och
utveckla vallfoderbaserad mjölkproduktion.
Angreppssättet i detta arbete sträcker sig
över flera discipliner från grundläggande till
mera tillämpad forskning. Övergripande mål-
sättning är god djurhälsa och hög mjölk- och
köttkvalitet. Basen för detta grovfodercen-
trum är ett nära samarbete mellan växtod-
lings- och husdjurskompetensen. I den forsk-
ning som genomförts avseende odling, kon-
servering och utfodring har framförallt sam-
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banden mellan vallväxternas utvecklingssta-
dium och näringsinnehåll studerats. Syftet
var att finna lämplig skördetidpunkt och lämp-
ligt konserveringssystem. Härigenom kan dju-
rens förmåga att konsumera vallfoder ökas
samtidigt som deras produktionsförmåga
bättre tas till vara.

För att det även i framtiden skall vara möj-
ligt att med stor andel vallfoder i foderstaten
bibehålla hög effektivitet i mjölk- och kött-
produktionen, måste precisionen avseende
energi- och proteinutnyttjandet i hela produk-
tionskedjan förbättras.

Hög konsumtion av vallfoder ger effektivt
utnyttjande av energi och protein. Valet av
vallväxt har stor betydelse för kornas kon-
sumtionsförmåga. Baljväxter innehåller gene-
rellt sett, i förhållande till gräsen, en låg andel
olösliga fibrer.  Kännetecknande för baljväxt-
erna är därför den snabbare partikelnedbryt-
ningen i vommen. I de pågående studierna
har visats att 30% klöver i vallen gav drygt 10%
högre konsumtion och produktion jämfört
med ren gräsvall. Konsumtionsförmågan har
optimerats genom studier av: smältbarhet
(skördetidpunkt), konserveringssystem, för-
torkningsgrad, ensileringskvalitet och ättid.

Med gas in-vitro bestäms fiber-
kvaliteten
Foderstatens innehåll av fiber (cellväggar)
har stor betydelse för en effektiv mjölkpro-
duktion. Vi studerar också hur vallfodret
bryts ned i vommen. Härvid placeras foder-
prov, vommvätska och buffertlösning i ett slu-
tet glaskärl vid 39°C, varefter den producera-
de mängden gas registreras. Syftet är att be-
skriva hur nedbrytningen förlöper.

Mängden fiber hjälper oss till en viss del
när vi skall sätta samman en näringsfysiolo-
giskt riktig foderstat. Det är dock relativt stor
skillnad på fiberkvalitet mellan arter och
skördetillfällen. Tack vare gas in-vitro tekni-
ken kan vi med relativt god precision och till

en låg kostnad ge fiberkomponenterna i
foderstaten ett kvalitetsmått. För de mjölk-
producenter som vill ha så hög konsumtion
av grovfoder som möjligt är ett kvalitetsmått
på fibern av stor hjälp vid optimering av skör-
detidpunkt och sortval.

Fiberkvalitet och foder-
konsumtion
Ett foders smältbarhet styrs i huvudsak av
mängden och kvaliteten av växtfiberfraktionen.
Foderkonsumtionen däremot styrs främst av
nedbrytningshastigheten av fibern, dvs. den
tid det tar för kon att genom idissling och jäs-
ning minska vallfodrets partikelstorlek till den
nivå där det passerar ut ur vommen. Denna
hastighet påverkas av fiberkvaliteten vilket
resulterar i ett positivt, men indirekt, sam-
band mellan smältbarhet och förmåga att
konsumera. Konsumtionsförmågan, och där-
med den effektiva fibernedbrytningen i vom-
men, kan därför antas vara en bättre utgångs-
punkt än energi/proteinhalt för bestämning
av optimal skördetidpunkt.

För att mjölk- och köttproduktionen skall
vara resurseffektiv vad avser energi och pro-
tein krävs en bra fodervärdering. Fodervärde-
ringen skall förutom att beskriva ett foder-
medels näringsinnehåll (främst avseende kol-
hydrater och proteiner) också kunna ange
hur stor konsumtionen kommer att bli, vilken
strukturverkan kommer att vara, vilken hygie-
nisk kvalitet fodret har, samt slutligen innehål-
let av mineraler och vitaminer. Resurseffektiv
mjölk- och köttproduktion kräver också syn-
kronisering av tillförseln av kolhydrater och
protein till vommen så att dess mikrober kan
arbeta så effektivt som möjligt.

Synkroniserad vom
Ett stort klöverinslag innebär också problem.
Det kan vara svårt att utnyttja det i förhållan-

K. Martinsson
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de till energin (kolhydraterna) stora kväve-
överskottet. En obalans i tillförseln av olika
näringskomponenter under nedbrytnings-
processen i vommen kan lätt medföra lågt
utnyttjande av kväve med en ökad utsöndring
i urinen (och NH3-emission) samt en minskad
mikrobsyntes (lägre biologiskt värde hos ab-
sorberade aminosyror) som följd. Energiut-
nyttjandet försämras också vid obalans i
näringstillförseln beroende på att kväveut-
söndringen kostar energi samt att mikrober-
nas underhållsbehov av energi ökar. För att
optimera näringsutnyttjandet hos djuren
samt för att uppnå tillräckligt högt näringsin-
tag måste därför vallfodret kompletteras med
lämpliga kraftfodermedel. Här är både stär-
kelserika produkter (spannmål) och produk-
ter med hög andel lättsmält fiber intressanta.
Dessutom krävs en väl genomtänkt utfod-
ringsrutin. Vi kan inte längre betrakta foder-
medlen separat.

Samspel mark–klimat–växt–djur
Arbete pågår också för att skapa en simu-
leringsmodell för samspelet mellan mark,
klimatfaktorer och växtens kemiska samman-
sättning. På sikt bör det vara möjligt att pre-
sentera skördetidsprognoser med utgångs-
punkt från önskad kvalitet på växtfibern. Re-
sultaten från nedbrytningsstudierna kan ock-
så användas för att göra en modell för att be-
räkna såväl kornas konsumtionsförmåga av
olika vallfoderkvaliteter som deras produk-
tion av mjölk.

Vi kan idag beskriva det vallfoder som ger
kon möjlighet att producera 10 000 kg mjölk/
år på en foderstat, som inte någon gång under
laktationen innehåller mindre än 50% vall-
foder. För att detta skall vara möjligt krävs:
rätt artsammansättning, rätt skördetidpunkt,
riktig konservering, att kunna förutse kon-
sumtionen och rätt kraftfoder.

Vallfoder och djurhälsa
Höga K-halter i vallfoder medför försämrad
djurhälsa (juverinflammationer, klöv- och
benlidanden, fruktsamhet). Orsaken är ofta
stora givor stallgödsel i kombination med
handelsgödsel. Vallfoder bör därför inte inne-
hålla över 30 g K/kg TS till mjölkande kor. För
sinkor som tycks vara särskilt känsliga bör
vallfodret inte innehålla över 20 g K/kg TS.

Stallgödsel till vall
Vid spridning av stallgödsel i växande vall
finns risk för försämrad ensilagekvalitet. Detta
kan leda till sänkt konsumtion men också till
Clostridiesporer i mjölken  vilket resulterar i
sämre ostkvalitet. Dålig ensileringskvalitet lik-
som sturkturfattigt foder leder till störningar
av foderomsättningen i vommen vilket ger fel
smak på mjölken. Olika typer av alkoholer
särskilt besvärliga.

Vallfoder fyller mjölken med
nyttigheter
Det finns stora möjligheter att utnyttja den
fördelaktiga kvoten mellan omega-6 och ome-
ga-3 fleromättade fettsyror (PUFA) i mjölk och
kött producerade av djur som utfodrats med
stor andel vallfoder, eftersom låg kvot mins-
kar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Över
hälften av mängden fettsyror i vallfoder be-
står av omega-3 linolen-syra. En avsevärd
mättnad av fettsyran sker i vommen, men lik-
väl passerar en del ut i tunntarmen där den
resorberas för att sedan lagras i mjölk och
kött. Vi har funnit att kvoten omega-6/omega-
3 i mjölk producerad på vallfoder är i storleks-
ordningen 2–3 medan kvoten vid intensiv ut-
fodring med kraftfoder stiger till 15–20.

Det bör finnas mycket goda möjligheter att
utnyttja denna hälsosamma nyttighet för att
marknadsföra animalieprodukter producera-

Konsument- och miljöanpassad mjölkproduktion i norra Sverige
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de på stor andel vallfoder. Orienterande un-
dersökningar har vidare visat att det finns
stora skillnader mellan olika vallfodertyper,
både mellan arter och sorter, vad avser inne-
hållet  av omega-3 fettsyror. Halten omega-3
fettsyror sjunker när grödan torkas men på-
verkas inte av t.ex. ensileringsprocessen.
Spännande forskning ligger framför oss för att
finna sätt att minska påverkan på omega-3
syrorna vid passagen genom vommen.

Ökat intresse har också riktats mot CLA
(konjugerad linolensyra) därför att den är
starkt anti-cancerogen. Mjölk- och kött inne-
håller särskilt mycket CLA och utfodring med
vallfoder ökar mängden flera gånger. Här be-
hövs ytterligare forskning men CLA har alla
möjligheter att bli ytterligare en naturligt pro-
ducerad nyttighet som bör kunna stärka mark-
nadsföringen av mjölk och kött producerade
på vallfoder.

K. Martinsson

Ekologisk produktion
På Öjebyn bedrivs sedan 10 år tillbaka en sys-
temstudie i syfte att utveckla ekologisk mjölk-
produktion. Samtidigt genomförs en jämförel-
se med konventionell produktion. Mistrapro-
jektet MAT-21 har en omfattande datainsam-
ling från Öjebynprojektet.

En framtid fylld av möjligheter
Sammanfattningsvis vill jag slå fast att vi ald-
rig tidigare haft så bra förutsättningar i norra
Skandinavien för en expansiv och framgångs-
rik forskning inriktad på mjölk- och köttpro-
duktion baserad på vallfoder.
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Diskussion

Herr Per-Ove Bäckström:  Den boreala skogens
nyttjande är ett ganska stort program och det
är ett EU-program. Där tar man upp olika as-
pekter på den boreala skogen och de möjlig-
heter som den kan erbjuda. Man måste också
titta framåt på vilka möjligheter som ytterliga-
re kan finnas för att ge sysselsättning och in-
komster till Västerbotten och norra Sverige.

Om vi återknyter till vad vi har talat om
idag så är det en ny situation. Skogsbruket
har haft och har stor betydelse för den här
regionen och länet. Samtidigt är det så att de
stora skogsföretagen hade en stor betydelse
för att bygga upp hela verksamheten kring
skogen och starta avverkning och industrier.
Det var en infrastruktur man byggde upp i
form av kronojägare, skogvaktare osv. som
bodde ute i bygderna men som nu dragits
bort helt plötsligt. Detta har minskat under-
laget i skogsbygden. Bolagen betyder fort-
farande oerhört mycket för inkomsten, men
att tro att de satsar på infrastrukturens upp-
byggnad är inte fullt lika klart.

Hur ser det ut nu och hur ser det ut fram-
över? Det är dessa frågor som är i fokus i det
boreala skogsprogrammet. Man måste ta nya
grepp och ta fasta på hur vi skall utnyttja
naturresursen skog. Därför är detta ett myck-
et brett forskningsprogram.

Herr Johan Curman:  Jag har inte samma tolk-
ning av en av de bilder som Tomas Wille-
brandt visade. Det gäller vilka som var intres-
serade att ta emot viltturism. Det var ett cir-
keldiagram och där var det bara en kanske
11% stor sektor som var villig till det. Du på-
pekade hur litet det var och verkade bekym-
rad över det. Jag tycker det är fel tolkning att

så mycket som 11% av länets tillfrågade jäga-
re kan tänka sig viltturism! Det kan bli en väl-
digt stor affär. Hela den röda sektorn var väl
de som inte hade jaktmarker och utav den
anledningen inte kan tänka sig att medverka
i viltturism. Min fråga är om jag har tolkat det
fel eller är det Du som har gjort det?

Fil. dr Tomas Willebrandt: Jag vill egentligen
inte lägga någon värdering i om 11% är litet
eller mycket. Det jag kan säga är att om man
tittar på hela materialet så är man över lag
mycket mer positiv till jaktturism. Vi har ställt
flera olika frågor om samma sak och formu-
lerat frågorna olika. Men jag tror inte på att
intresset har att göra med ledarskap. Vi har
tittat lite mer på just gruppen jaktentrepre-
nörer. Det finns faktiskt exempel på entrepre-
nörer som fortsätter att jaga själva när gästen
blir trött på att jaga.

Herr Johan Curman:  Om Du säger så skall jag
backa 50% också.

Herr Göran Hugoson:  Jag har två frågor till
Hans Lundqvist. Du är bekymrad för M74 när
det gäller den frilevande laxen. Det tycks vara
så att varken Finland eller Baltikum har be-
kymmer med M74 på samma sätt som vi har.
Har Du någon kommentar till det? Det andra
är: har Du sett några andra problem? Om vi
tittar på Dalälven har man tidigare haft pro-
blem med UDN. Har ni några sådana problem
med laxen som kommer in?

Professor Hans Lundqvist:  När det gäller M74
säger man att finska sidan av Östersjön inte
har samma stora mängder av M74. Finland
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har inte naturvattendrag i samma utsträck-
ning som vi har. Men det finns M74 i Finland.
I Lettland finns bestånd som inte har visat
M74 och jag har egentligen inget svar på det.
Jag skulle kunna gissa att det finns ett annat
vandringsmönster hos stammarna i Estland
och Lettland, dvs. att laxen inte kan gå ut i
Östersjöområdet lika naturligt som hos oss,
eller att den livnär sig på en annan typ av föda
som går mer kustnära.

När det gäller Dalälven och Indalsälven har
det förekommit utbrott av bl.a. UDN. I år blir
M74-frekvensen i Dalälven drygt 30% och det
kan hända att laxen i Dalälven har ett annat
vandringsmönster än Vindelälvslaxen. Vi vet
att det primära uppväxtområdet för den här
laxen – när den väl har lämnat älven – är mel-
lan Bornholm och Gotland. Sjukdomar som
t.ex. UDN kan vi bota och de har hittills inte
visat sig slå ut populationen på samma sätt
som M74. Men M74 är väldigt oförutsägbar
och den verkar komma och gå som den vill. Vi
vet inte vad som orsakar den. Vi vet att det
finns ett överskott av Tiaminas som bryter
ner Tiaminet hos fisken. Det är det som för-
stör laxynglen.

Fru Margareta Ihse:  Jag skulle vilja anknyta till
den fråga som herr Curman ställde angående
intervjusvaren om jaktturism. Det är ett väl-
digt intressant material, men där finns en
möjlighet till feltolkning. Jag föreslår en annan
tolkning. Är det inte så att många gånger låter
man jaktkamratens svar spegla det som man
egentligen själv skulle vilja ha sagt, men man
anar att det inte skulle vara helt ”comme-il-
faut” att tycka så. Om man låter sina kamrater
tycka det där i stället är slutsatsen egentligen
att jägarna är positiva – eller är det kanske så
att det är jaktkamraternas svar som man skall
tolka som jägarnas svar egentligen?

Fil. dr Tomas Willebrandt:  En del av synpunk-
terna är riktiga. Orsaken till att jag gör den
tolkningen är att vi har en del annat äldre
material där man har svarat lite annorlunda.

Det är inte helt jämförbara frågor men det
finns en undersökning bl. a. från 1976 som
gjordes på mer nationell basis och där är man
mycket mer tveksam till säljakt. Jag är också
influerad av Jägarförbundet som hävdar, att
jaktturism är mer accepterad vilket också kan
vara en politisk korrekt förändring. Så jag de-
lar helt Din uppfattning att det kan vara en
alternativ förklaring. Jag tror att det finns
andra data som vi kan använda för att styrka
min tolkning. Det finns ingen rapport än men
den kommer under sommaren.

Herr Carl-Fredrik Berggren:  När det gäller våra
skogar är vi väldigt produktionsinriktade. Det
talas hela tiden om en ökad produktion och
detta är väldigt positivt. Men vi pratar inte om
hur mycket man satsar på att från denna
skogsråvara ta fram produkter som markna-
den vill ha! Vi saknar nya produkter. Det finns
mer att producera än t.ex. alla de plankor,
som vi köpt i alla tider.

Skog. dr Tomas Lundmark:  Jag tror att det är
en alldeles riktig slutsats. För inte så länge se-
dan redovisades en undersökning som var
gjord på effekten av ett stort antal projekt,
som satsade mot att öka förädlingen och hit-
ta nya produkter. Slutsatsen för Västerbott-
ens del pekar på just detta. Egentligen verkar
det vara en benägenhet att ägna sig åt pro-
duktionsteknik mer än produktutveckling och
marknadskunskap. Det här är ett stort be-
kymmer. Våra sågverk blir duktigare och duk-
tigare på att såga fortare och fortare. Mark-
nadskunnande är nödvändigt för att man
skall kunna utveckla produkter som går att
sälja.

Herr Thorsten Andersson:  Jag vill fråga pro-
jektledaren Tomas Lundmark om ni är färdiga
med den undersökning som gällde energiut-
nyttjande, dvs. att ta vara på topparna, eller
fortsätter det projektet? Det var en väldigt
entydig rekommendation.

Diskussion
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Skog. dr Tomas Lundmark:  Det är väl på sin
plats att komma med några brasklappar – de
här undersökningarna är väldigt tidsödande.
Därför har de sina begränsningar. Ofta blir det
tre behandlingar utan upprepning för att se-
dan flytta vidare till nya bestånd. Detta är en
svaghet i materialet. Dessutom finns det inga
verktyg för att skatta hur mycket det faktiska
uttaget av bränsle blir om man varierar topp-
längden. Vi har hittills aldrig gjort en biomassa-
funktion som beskriver biomassans vertikala
fördelning efter ett träd, speciellt inte om man
börjar mäta från toppen och neråt. Detta hål-
ler vi på att utveckla så att man utifrån enkla
parametrar kan beräkna det sannolika utfallet
av skogsbränsle om man väljer likadana top-
par. Det finns mycket kvar att göra och det är
bl. a detta vi nu jobbar med.

Herr Göran Hugoson: Tomas Lundmark, är
detta ekonomi i ett kortsiktigt perspektiv?
När Du tar ut topparna så blir det väl mycket
barr också. Det talas idag om massåterföring
och långsiktiga ekonomiska analyser. Har Du
någon kommentar till det?

Skog. dr Tomas Lundmark:  Ja, det är alldeles
riktigt. Det finns en produktionsekologisk del
som man måste ta hänsyn till. Egentligen ver-
kar inte de begränsningarna vara speciellt
stora i det här skedet i slutavverkningssko-
gen. Dessutom tar man inte ut hela massan i
den här metoden. Jag tror att man underskat-
tar det faktiska spillet. När vi har gjort modell-
experiment med träddelsuttag har vi faktiskt
burit ut kvistarna för hand och då är ju utta-
get mycket nära 100%. Men när man gör det
med ett maskinsystem är spillet förmodligen
större än i de här uttagsmodellerna. Där bru-
kar man ligga kring en teknisk effektivitet på
70–75%. Våra studier tyder på att spillet är
större. Jag bedömer inte det som en stor risk.

Herr Ove Samuelsson: Beträffande laxfisket
och kontroversen med Vattenfall förvånar
detta mig. Det borde finnas någon rim och

reson i vad Vattenfall argumenterar för. Det
måste väl finnas någon angreppspunkt som vi
kan komma överens om, för det här är inget
nytt problem som uppstått i år.

Professor Hans Lundqvist: Det har gått att dis-
kutera. Jag kan mycket väl tänka mig att man
inom Vattenfalls ledning har olika åsikter. Det
verkar idag som att Vattenfall lyssnar på sin
juridiska expertis och att det är den som styr
mycket av vad som skall ske. Jag tycker det är
helt förkastligt att Vattenfall så konsekvent
säger nej. När vi föreslår en ny projektinrikt-
ning har vi sagt till Vattenfall att vi vill vara
problemlösande. I stället måste vi dra alla
ärenden genom Vattendomstolen för att över-
huvudtaget få igenom någonting. Det är Fiske-
riverket som har hand om den delen. Jag kän-
ner att jag är rätt så ensam om att värna om
naturresursen lax. Jag tycker det är ett ansvar
för oss alla att kommande generationer skall få
se viltfisken lax. Jag har väldigt svårt att accep-
tera att ett statligt företag som Vattenfall agerar
på det här sättet. Men jag skulle gärna gå in i en
diskussion med Vattenfall mer officiellt om
varför man har den här miljöhänsynen.

Herr Ove Jacobsson:  Bristen på koppling mot
marknad och produktutveckling och för
mycket fokus på produktionen var ett av skä-
len till att Norrskog bildade en forskningsstif-
telse 1995. Efter fyra års verksamhet kan vi
konstatera, att det är mycket svårare än jag
trodde att åstadkomma projekt, som har
kopplingen framåt mot produkter och mark-
nad. Det är svårt att hitta samarbetspartners,
svårt att få fram bra idéer överhuvudtaget.
Hela branschen i åtminstone Mellannorrland
och norra Sverige är oerhört produktions-
inställd. Vi är väldigt svaga när det gäller vida-
reförädling. Har ni synpunkter och idéer – hör
av er till Norrskogs forskningsstiftelse! En av
styrelseledamöterna sitter här. Det är Per-Ove
Bäckström. När det gäller bränsledelen tyck-
er jag att den har samma svaghet. Det är för
lite koppling till marknaden.

Diskussion
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Fru Margareta Ihse: Jag har en fråga till Char-
lotte Nygren som också egentligen berör pro-
jektledaren för hela det här projektet. Char-
lotte pekade på svårigheter att kunna utnytt-
ja skogen som skafferi och hon nämnde bl.a.
att försurningen kunde vara en del. Min fråga
är om det finns andra problem. Kan t.ex.
kvävegödslingen påverka produktionen av
bär och vilt? Finns det kanske en inneboende
konflikt i projektet?

Dr. Med. Sc. Charlotte Nygren: På ett sätt skul-
le det kunna vara det, men marknaden var ju
50% av Sverige så på något sätt känns det som
att det finns utrymme för allting. Det jag tog
upp var självhushållning. Men jag kan inte
säga att det är konflikter just mot skogs-
näringen.

Skog. dr Tomas Lundmark: Det här handlar om
marknyttjande eller att nyttja skogsmarken
på olika sätt. Det finns möjliga konflikter i det-
ta, men det finns också stora möjligheter att
kunna kombinera flera former av marknytt-
jande med kunskap om att man kan samexis-
tera. Det är t.o.m. så att man kan optimera
värdeproduktion på en hektar skogsmark
genom att ha kunskap om hur viltet fungerar,
hur det kan exploateras och nyttjas tillsam-
mans med virkesproduktion, tillsammans
med bärproduktion. Mer kunskap borde ge
mer utrymme för optimering så vi kan få ut
betydligt mycket mer.

Herr Thorsten Andersson: Tomas Lundmark
betonade bl. a. att skogsnäringen visst kunde
bli en framtidsnäring från sysselsättningssyn-
punkt. Precis det påståendet och den fråge-
ställningen hade vi uppe i våras i ett gemen-
samt sammanträde mellan akademiens ut-
skott för landsbygdsutveckling och skogs-
avdelningen. Vi var ganska överens om att
just frågeställningen om skogsnäringen kan
bli ett sysselsättningstillskott i bygdeutveck-
ling borde bli föremål för en akademisamman-
komst längre fram. Det är roligt att en skoglig
doktor säger samma sak för ibland tycker jag
mig ha märkt att de skogliga företrädarna kan-
ske inte tror så mycket på att skogen kan ge
sysselsättningstillskott.

Charlotte Nygren hade ett påstående, som
är mycket vanligt och säkert mycket sant –
nämligen att de mindre livsmedelstillverk-
arna är mycket duktiga på att producera men
att de har svårigheter med marknadsföring-
en. Det gäller säkert livsmedelstillverkare. Det
gäller faktiskt mycket ofta också småföretaga-
re i allmänhet, som vi har konstaterat i utskot-
tet för landsbygdutveckling.

Jag vill tacka er som inlett, tack landshöv-
ding Georg Andersson som tagit initiativet till
det här stora projektet och tack även till alla
diskussionsdeltagare.

Diskussion
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Sammanfattning:
Informativ vårexkursion i Västerbottens
län

ANDERS FREDHOLM
Informationschef
KSLA
Stockholm

En mycket innehållsrik och informativ vår-
exkursion genomfördes i Västerbottens län 7–
8 juni. Syftet med exkursionen var att belysa
aktuella frågor och problemställningar inom
länets skogs- och jordbruk, rennäring och
övrigt näringsliv. I anslutning till exkursionen
genomfördes en akademisammankomst på
temat ”Framtida möjligheter till ökat utnytt-
jande av naturresurser”.

Betydelsefulla näringar
Exkursionen inleddes i Vilhelmina där lands-
hövding Georg Andersson hälsade deltagarna
välkomna. – Trots vårt bistra klimat här uppe
betyder jord- och skogsbruket mer för detta
län än för övriga län i landet, betonade han.
Att tänka sig Västerbottens län utan skog är
ungefär som att tänka sig Sahara utan sand!

Temat för exkursionens första dag var
skogsbruket och dess följdproduktion i Norr-
lands inland. Ca 57% av länets yta består av

skogsmark. I inlandsområdet är vegetations-
periodens längd normalt ca 130 dygn. I älv-
dalarna dominerar tallen medan granen do-
minerar höglägena.

I skogen på vägen upp mot Stöttingfjället
berättade bl. a. länsjägmästare Johan Wester,
skogsvårdschef Per Persson och förvaltare
Anders Hildeman, båda från SCA, om förut-
sättningarna för såväl storskogsbruket som
familjejordbruket. Här diskuterades frågor
kring den äldre dimensionsavverkade gran-
skogen och metoder för att höja dess produk-
tion liksom vilka lärdomar som dragits om
föryngringsavverkning.

Besök på Hedlunda Snickeri
Så var det dags att titta närmare på hur skogs-
råvaran från Västerbottens inland kan vidare-
förädlas. Det var verkst. direktör Dick Berg
som tog emot akademiledamöterna på Hed-
lunda Snickeri AB i Lycksele. Han berättade



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 140:3, 2001

96

bl. a. att IKEA är den dominerande kunden: –
Det kan synas vanskligt att vara beroende av
en så stor kund, men hittills har det gått bra
och vi har ordnat arbetsmöjligheter för ca 200
personer här i Lycksele.

Nästa exkursionspunkt blev SLU:s försöks-
station utanför Vindeln där projektledare
Tomas Lundmark tog emot. Här demonstre-
rades en skogsföryngring från 1950-talet och
resultatet av processen från naturskog till
produktionsskog. Professor Per-Ove Bäck-
ström kunde konstatera, att det omfattande
restaureringsarbete som inleddes i mitten av
1900-talet nu resulterat i produktiva skogar,
som möjliggör väsentligt högre avverknings-
nivåer i norra Sverige under de kommande 30
åren: – Denna fokusering på trakthyggesbruk
hade ingen egentlig miljöprofil i början men
den miljökritik som riktats mot trakthygges-
bruket har lett till förändrade och mer miljö-
vänliga metoder.

Akademisammankomst i vacker
miljö
Den första exkursionsdagen avslutades med
en akademisammankomst på det vackert be-
lägna Vindelälvens Hotell. Överläggningsäm-
net behandlade det tvärvetenskapliga SLU-
forskningsprogrammet ”Den boreala skogens
nyttjande”, med fokus på framtida möjlig-
heter.

Skog. dr Tomas Lundmark, SLU, tog fasta
på den fortsatta höga tillväxten och den öka-
de avverkningstakten i norra Sverige: – Fors-
kare, företag och kommuner samarbetar som
aldrig förr. Detta gäller inte minst kontakterna
med den tillverkningsindustri som finns här
uppe. Däremot kan skogsbränslehanteringen
utvecklas mer och därmed även ge fler jobb,
betonade han.

Skogen som rekreationskälla och bas för
naturturism var temat för fil. dr Tomas Wille-
brand, SLU: – Här finns en stor ekonomisk
potential. Det går att öka skogens förädlings-

värde avsevärt – ett exempel är en ökande
efterfrågan på jaktturism.

Dr. Med. Sc. Charlotte Nygren, Umeå uni-
versitet, berättade om vad man kan hitta i
skogens skafferi: – Fisk, vilt, bär och svamp
finns i överflöd. Vi är duktiga på att ta fram
och även utveckla dessa produkter, men ack
så dåliga på att marknadsföra dem!

Därefter avslutade professor Hans Lund-
qvist, SLU, med att beskriva laxens veder-
mödor i Vindelälven: – M74 är fortfarande ett
hot mot den frilevande laxstammen. Ett annat
hot är Vattenfalls negativa attityd till förslag
att bl. a. bygga laxtrappor. Det är ett måste att
tillåta fler laxhonor att lekvandra. Betänk att
det går att höja det ekonomiska värdet på lax
upp till kanske 50 gånger!

Vall- och mjölkproduktion
Exkursionens andra dag gick följaktligen i
jordbrukets tecken. Leif Forsling, chef för
länsstyrelsens näringslivsavdelning, berätta-
de på väg mot ett gårdsbesök i Tvärålund, att
jordbruket är klimatberoende och att odling-
en är koncentrerad till kustlandet: – Landhöj-
ningen är ca en cm per år så vi får ständigt
tillskott med ny mark!

Jordbruket är inriktat mot odling av vall
och mjölkproduktion. Den odlade spann-
målen används huvudsakligen som fodersäd
för eget bruk. Den enda riktiga avsalugrödan
är potatis. Till varje jordbruk hör i genomsnitt
ca 65 ha skog.

– EU-medlemskapet har inte på samma sätt
som i södra Sverige betytt ökade stöd, beto-
nade han. Den totala stödnivån är ungefär
densamma i norra Sverige som före EU-in-
trädet. Det har däremot inneburit en omför-
delning från djurkopplade till arealkopplade
stöd. Lönsamheten har gått ned generellt
sett och mest drabbad är länets svinproduk-
tion.

Framme i Tvärålund, som ligger på pend-
lingsavstånd från Umeå, berättade lantbruka-

Sammanfattning
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re Christer Lundgren om planerna på att sex
familjejordbruk vill satsa på en gemensam
större mjölkladugård för ca 150 kor. – Vi som
driver projektet tycker det vore trist om jord-
bruket i stort sett läggs ned i Tvärålund och
att de fina åkermarker, som våra fäder och
förfäder med stor möda uppodlat, åter skulle
bli sly och skog.

Efter information av Hushållningssällska-
pets verkst. direktör Maud Olofsson om ut-
vecklingen på sällskapets demonstrations-
jordbruk på Stenfors gård och stödet till små-
skalig livsmedelsförädling i ”matlänet” Väs-
terbotten avslutades exkursionen hos Norr-
mejerier i Umeå.

Samarbete för produktutveckling
Här visades prov på det smidiga samarbetet
mellan SLU:s forskare på Röbäcksdalen, Umeå
universitet och Norrmejerier. Ledstjärnan för
detta samarbete är kvalitet och produktut-
veckling. Västerbottenosten, hälsofil, hälso-
yoghurt och functional food är goda exempel
– i dubbel bemärkelse.

Göran Hallmans, professor i näringsforsk-
ning, betonade vikten av att visa stor ödmjuk-
het inför forskningens olika resultat: – Alla till
synes motsägelsefulla forskningsresultat för-
virrar inte bara allmänheten utan även oss
forskare! Det är dock oemotsagt att livsstils-
förändringar sänker siffrorna för dödlighet i

hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom har bilden av
mejeriprodukter nyanserats – t.ex. skall vi
mer ta fasta på de nyttiga fettsyrorna i kornas
mjölk.

Till sist visade statsagronom Kjell Martins-
son, SLU/Röbäcksdalen, hur den höga kvalite-
ten i länets vallproduktion tas till vara i mjölk-
produktionen. Med hjälp av bra vallfoder har
produktiviteten höjts så att Västerbottens kor
idag mjölkar minst lika mycket som korna i
övriga delar av landet. – Vår vallfoderforsk-
ning är till stor nytta för det norrländska jord-
bruket – samtidigt spiller vi över vår kunskap
till övriga landet!

Rennäringens problem
Konkurrens och konflikter mellan renskötseln
och jord- och skogsbruket berördes i olika
sammanhang under exkursionen. Renägare
kan bli ersättningsskyldiga för t.ex. betes- och
trampskador på växande gröda. Vidare har
skogsbruket sedan länge ett samrådsförfaran-
de med rennäringen före vissa typer av av-
verkning. Båda parter betonade att man för-
söker leva i harmoni med varandra.

Ett sammanfattande omdöme om exkur-
sionen var att akademien mötte ett län fyllt av
optimism och entreprenörsanda, ett län där
man mindre betonar problemen och hellre
lyfter fram möjligheterna.

Sammanfattning
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