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Om resan
USAs sydstater är sedan länge en viktig aktör på den globala skogsarenan. Här finns stora
och snabbväxande skogar och en väl utbyggd skogsindustri.
KSLA har goda kontakter i regionen, framförallt genom William B. Stuart, professor i
skogsteknik vid Mississippi University och utländsk ledamot i KSLA. Han hade tillsammans
med professor Laura A. Grace vid samma universitet lagt upp programmet för KSLAs
studieresa den 20 till 27 augusti 2011.
Resan gick genom fyra delstater i den djupaste södern, Louisiana, Mississippi, Alabama och
Florida.
Det var tryckande värme, utanför bussen var det mellan 35 och 40 grader varmt på dagarna!
Väderprognoserna följdes noggrant varje dag. Vi var i början av orkansäsongen – resan
avslutades två dagar innan sexårsdagen av orkanen Katrina, som förstörde stora delar av
New Orleans. Orkanen Irene, som drog upp längs USAs östkust mot New York hotade vår
hemresa, men den blev som tur var inte riktigt den katastrof som massmedia ville göra den
till.
Bussresan gick först österut från New Orleans till den lilla orten Chipley i norra Florida. Det var
en rejäl tur, knappt 50 mil, delvis längs stränder som fortfarande höll på att byggas upp igen
efter Katrina. Första exkursionspunkten var en svenskägd pelletsfabrik i Cottondale, Florida.
Därefter vände vi västerut. I Brewton, Alabama, besöktes företaget T.R. Millers sågverk och
skogar. Vi fick också se en gallring i tallskog.
Resan fortsatte västerut till Hattiesburg, Mississippi, där vi besökte en TIMO, ett företag som
specialiserat sig på att förvalta skogar på uppdrag av professionella investerare.
Fjärde dagen kom vi tillbaka till ”ol’ man river, närmare bestämt staden Natchez vid floden
Mississippi. Där besöktes ett lövsågverk och en avverkning i lövskog. Det blev också ett
uppskattat besök på en stor bomullsplantage, som kunde visa upp både gamla metoder och
modernaste teknik.
Sista dagen tog vi oss längs floden ner till New Orleans. På vägen besöktes Port Hudson, där
ett stort slag stod mellan nord- och sydstatare under inbördeskriget. Det var en strategiskt
viktig plats, som 1863 föll efter en lång belägring. Efter det behärskade nordstaterna hela
Mississippi.
Bill Stuart är inte bara duktig på skog. Han har också ett starkt intresse för amerikansk
historia, vilket kryddade resan. För skog är inte bara skog, den måste alltid sättas in i ett
historiskt och socialt sammanhang, och det gjorde han både kunnigt och engagerat.
Ett stort tack till Bill och Lauri. Och ett minst
lika stort tack till herr Lennart Rådström,
som för akademiens räkning medverkat i
planeringen.

Framsidesbild: Resedeltagarna. Från vänster: Åke
Barklund, Jan Sandström, Lennart Rådström,
Bill Stuart, Bert-Owe Nelson, Jan Fryk, Bo
Carlestål, Pia Barklund, Carl Henrik Palmér, Sara
v Arnold, Carl-Henric Kuylenstierna och Fredrik
Ingemarsson. Mannen i röd mössa i mitten är
Buck Beach, contractor som specialiserat sig på
att avverka lövskog. Foto: Pia Barklund
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Den buss som lugnt förde oss runt sydöstra USA. På bilden syns Bert-Owe Nelson och busschauffören
Joseph. Foto: Areca

Från ett besök i en avverkning i lövskog. Från vänster: Bill Stuart, reseledare, Lennart
Rådström, akademins ansvarige för resan, Buck Beach, contractor, och Carl-Henrik
Kuylenstierna.
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Om skogen i sydstaterna
De fyra delstater vi besökte har ungefär 28 miljoner invånare, det är nio procent av USAs
befolkning.
Klimatet är subtropiskt, norra vändkretsen går ungefär 70 mil söder om New Orleans.
Somrarna är mycket varma, vintertid kan temperaturen gå under 0 grader enstaka nätter.
Orkaner drar in årligen och påverkar hela samhället.
Totalt finns det 15 miljoner hektar produktionsskog i de fyra delstaterna (tabell 1). Skogen
täcker knappt 60 procent av delstaternas samlade landyta (Sverige har runt 23 miljoner
hektar produktiv skogsmark).
Delstat
Florida
Louisiana
Mississippi
Alabama
Sverige

Areal skog, Ägande, %
Trädslag, %
milj ha
”Public” Skogsföretag Övr. privata Barr
Löv
6,5
30
41
32
58
42
5,8
12
46
43
48
52
7,9
12
24
65
44
56
9,1
6
28
66
44
56
23
25
25
50
80
20

I public ingår federalt ägd skog samt skog som ägs av delstat och kommuner.

En stor del av ”public forests” (federala och delstatliga skogar) är wildlife reserves och det
pågår där en successiv omställning från ”commercial forests” till mer naturlika skogstillstånd.
Inom grupppen övriga privata finns ett mycket stort antal skogsägare. Medelarealen är 40
till 60 hektar, alltså ungefär som i Sverige. Bara i staten Mississippi är det mer än 300 000
personer som äger skog.
Det finns många trädslag i södra USA. Den bok om Mississippis träd som delades ut under
resan presenterade 163 arter – och då var ändå inte alla med!
De brukade barrskogar vi såg bestod till stor del av tre tallarter: Loblolly pine (Pinus taeda),
Slash pine (Pinus eliotti) och Longleaf pine (Pinus palustris). Longleaf var ursprungligen den
dominerande tallen i området, men den har inte varit så populär i skogsbruket, eftersom
plantorna står och stampar de första fem till sju åren. De ser då ut som grästuvor (grass
stage), men därefter kan de sätta igång rejält och intresset för det här trädslaget ökar nu,
speciellt bland skogsägare som inte fokuserar på ekonomiskt skogsbruk.
Lövskogarna består olika ekarter, ask, alm, lönn och popplar.
Många av de skogsmarker vi åkte igenom består av sand som överlagrar lera. Dessa marker
är relativt näringsfattiga, och det är inte som i Sverige kväve som begränsar trädens tillväxt,
utan i första hand tillgången på fosfor och kalium.
En del av skogsmarkerna var gamla bomullsplantager som har övergivits, många under den
stora depressionen under 1930-talet. Andra har ”alltid” varit tallskog, tidigare påverkades
de av de eldar som indianerna anlade för att förbättra betet för de hjorthjur de jagade. Runt
förra sekelskiftet avverkades stora volymer gammal tallskog i sydstaterna.
Den genomsnittliga tillväxten i tallskogarna var relativt måttlig med tanke på breddgraden.
Som ett genomsnitt växer en normal tallplantering 10 till 12 kubikmeter per hektar och
år. Med god skötsel, gödsling och förädlat odlingsmaterial kan man komma upp i 20
kubikmeter, kanske ända upp till 25 på bättre marker. Det är betydligt mer än i Sverige, där
genomsnittet ligger på 4,5 kubikmeter, men mycket mindre än i Brasilien, där eucaplyptus i
dag kan producera upp till 50 kubikmeter per hektar och år.
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Reseledaren, prof. WIlliam BIll Stuart i en typisk tallskog i södra USA.
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Foto: Bengt-Owe Nelson.

New Orleans
Resan började i New Orleans. Staden ligger ca tio mil från flodens utlopp i Mexikanska
golfen.
Området blev amerikanskt så sent som 1803, då USA köpte ett enormt landområde längs
Mississippi-floden av Napoleons Frankrike.
New Orleans är fortfarande fransk-inspirerat, vårt hotellet låg i French Quarter, bara en
gata från Bourbon Street, det berömda jazz-, bar- och klubbstråket, som är ett absolut
måste för alla turister (inom parentes ett förskräckligt ställe för den som kommer från de
djupa skogarna i Sverige. Skränande musik, trångt, allmänt stökigt och många berusade
ungdomar).
Orkanen Katrina drog in över staden den 29 augusti 2005. Det var starka vindar – upp till
95 meter per sekund (vår Gudrun höll som mest 35–40 meter per sekund). Men det var inte
stormen i sig som åstadkom de stora skadorna, utan den stora flodvåg som lågtryck och vind
i kombination byggde upp. Staden ligger under havets nivå och skyddas av omfattande vallar.
Vattnet bröt dock igenom dessa på mer än 50 ställen och vattnet steg upp till sex meter över
gatunivån. Cirka 1 800 personer dog och de materiella skadorna var mycket omfattande. I
de centrala delarna av staden är allt uppbyggt igen, men mer perifert såg man fortfarande
stängda shoppingcentra och förstörda hus. Fortfarande är invånarantalet i centrala New
Orleans avsevärt lägre än innan Katrina.
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Den klassiska bilden av New Orleans – en hjulångare på floden Mississippi.

Efter stormen.

Foto: Wikicommons
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Foto: Bert-Owe Nelson

Green Circle Bioenergy Inc
– världens största pelletsfabrik
Första dagens bussresa tog oss till den lilla sömninga orten Chipley i norra Florida. Dagen
efter besökte vi världens största fabrik för produktion av wood pellets, Green Circle
Bioenergy. Den öppnade 2008 och ägs av företaget JCE, som i sin tur ägs av den svenske
entreprenören Christer Eriksson med familj.
Här tar man årligen in en dryg miljon kubikmeter vedråvara och konverterar till 8 millimeters
bränslepellets. 20 procent av råvaran är spill från sågverk, resten kommer in som helstammar
från omgivande skogar – det allra mesta är gallringsvirke. Stammarna barkas och krossas
varefter vedråvaran pressas till pellets som torkas ner till 7 till 10 procents vattenhalt.
Torkarna eldas med barken.
Årsproduktionen är runt 500 000 ton pellets. Allt går på järnväg ner till kusten, det går
två tågset om dagen de ca åtta milen till hamnen. Och allt skeppas till Europa. Affärsidén
är att förse den europeiska marknaden med förnyelsebar energi så att EU kan klara sina
klimatåtaganden enligt det s.k. 20-20-20-paketet. Man levererar i dag till Storbritannien,
Nederländerna, Belgien, Sverige m.fl. Pelletsen används framförallt tillsammans med kol i
befintliga elkraftverk.
Den amerikanska marknaden för fasta biobränslen är stendöd just nu, berättade den
norskättade platschefen Morten Neraas. Politikerna säger att USA ska minska sitt
oljeberoende, men det utgår inget ekonomiskt stöd till fasta biobränslen, därav ointresset.
Däremot utgår stöd för att producera flytande bränslen, framförallt etanol av majs.
Företaget har ingen egen skog utan förlitar sig på leveranser från små och stora skogsägare.
20 procent av virket avverkas i egen regi, resten köps in från contractors.
Råvaruläget är bra, enligt Morten. Två massafabriker har lagts ner i området, och
huvudkonkurrenter är två kvarvarande massaindustrier. Det finns ett överskott på virke, det
avverkas kanske bara halva tillväxten nu.
Det skulle behövas ungefär 100 000 hektar för att försörja pelletsfabriken, men företaget
har inga ambitioner att köpa in egen mark. Däremot vill man gärna utveckla ett långsiktigt
samarbete med skogsägarna.
I dag används nästan bara Southern Yellow Pine, men på lång sikt kan eucalyptus bli ett
alternativ. Normalt tål inte eucalytpus frost, men det pågår försök med frosttåliga sorter i
Florida. Då kan man komma ner till omloppstider på 4–5 år.
I dag är det här världens största anläggning för produktion av pellets, men det tyska
företaget RWE projekterar en större anläggning i Georgia, USA. Även i Ryssland finns planer
på en större anläggning. Företaget Green Circle Bioenergy planerar också framåt och ser
bland annat på möjligheten att bygga en ny anläggning i delstaten Mississippi.
Sverige är ett föredöme för användning av förnyelsebar råvara, berömde Morten Neraas
avslutningsvis. För några år sedan hörde han ett föredrag av dåvarande statsminister Göran
Persson, och blev djupt imponerad över den svenska ambitionen – det var sannolikt i
samband med att den s.k. oljekommissionen lade fram sin rapport 2006.

8

Green Circle Bioenergy’s anläggning för tillverkning av bränslepellets. Affärsidén är att förse EU med
förnybar energi. I USA finns det för närvarande inget politiskt intresse för fasta biobränslen. Foto: Areca

Kontrollrummet där tillverkningen övervakas. Anläggningen är högmodern, den öppnade 2008.
Foto: Areca
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T.R Miller Mill Company sågar
Southern Yellow Pine
T.R. Miller Mill Company är ett familjeägt medelstort sågverksföretag – det har varit i samma
familjers ägo sedan 1872.
Man producerar ungefär 280 000 kubikmeter sågad vara per år – det gör det till det 125:e
största sågverket i USA.
Råvaran är loblolly pine, slashpine och longleaf. Trädslagen hålls inte isär i produktionen, utan
blandas och den sågade varan kallas kollektivt för Southern Yellow Pine.
15 procent av råvaran kommer från egen skog, resten köps i form av rotstående skog eller i
form av rundvirke från ”contractors”, som svarar för all avverkning oavsett virkesursprung.
Det finns också lite större aktörer på marknaden, s.k. dealers, som samarbetar med ett antal
contractors.
Träden kommer in på bil som hela stammar och lasset vägs. Därefter passerar bilen en
laserscanner som via ett mycket stort antal mätpunkter bedömer hur många stammar som är
för klena, för korta eller för krokiga för att klara kvalitetskraven för timmer. Dessa stammar
vrakas och contractorn får betalt efter vikt minus vrak. Contractorn betalar i sin tur normalt
skogsägaren ett fast, överenskommet pris för hela posten (alltså ungefär som våra rotposter).
All sågad vara stresstestas med en akustisk metod. En liten hammare ”klonkar” varje bräda/
planka och ljudet analyseras.
85 procent av produktionen säljs inom landet, 15 procent exporteras.
Marknadsläget är mycket tufft i dag, berättade platschefen. Många sågverk i USA står stilla i
dag still och de priser man får ut är bara 60 procent av de man fick före kraschen 2008.
Förutom sågverket tillverkar T.R. Miller också stolpar, ungefär 110 000 om året.
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Virket kommer in till sågverket i form av hela stammar. Lasten vägs och contractorn får betalt efter
vikt. Foto: Jan Fryk

Från sågverkets kontrollrum.

Foto: Areca
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Cedar Creek en storskogsägare i
amerikanska södern
Företaget Cedar Creek har samma ägare som T.R Miller Mill Company, men av skatteskäl
drivs det som ett eget bolag. Man äger och förvaltar ungefär 87 000 hektar skog. Delar av
företaget ägdes ett tag av Mobile Oil, men de köptes tillbaka 1989. För att minska lånen har
det avverkats en hel del skog sedan dess.
Medelproduktionen är 13 till 20 kubikmeter per hektar och år.
Den modell för skogsskötsel som man tillämpar är:
n Markberedning, antingen kemisk eller mekanisk
n Plantering med loblolly pine
n Kemisk lövbekämpning några år efter plantering
n Två till tre bränningar för att minska konkurrensen från undervegetation
n En eller två gallringar
n Slutavverkning vid 30 till 40 års ålder.
Planteringen utförs av latinamerikanska arbetslag som drar från söder till norr under
planteringssäsongen, som varar ungefär halva året.
Planteringsförbandet var ca 6 x 10 fot, vilket ger ungefär 1 500 till 1 800 plantor per hektar.
Inne i de yngre bestånden var det en hel del självföryngrad tall, framförallt longleaf. Men
man röjde inte ungskogarna, utan allt fick stå till första gallringen.
Bränningarna gör man för att ta död på konkurrerande undervegetation. De blir därigenom
också något av en gödsling, då fosfor och kalium frigörs ur askan (kväve sade man fanns
i tillräcklig mängd, i våra kvävebegränsade skogar blir det ingen gödslingseffekt, då
vegetationens kväve försvinner vid en bränning). Bränningen påskyndar också trädens
kvistrensning – de äldre träden hade förvånansvärt kvistrena stammar.
Tidigare tillämpades omloppstider uppåt 60 år, men det blir svårt att räkna hem investeringen
i skogsvård då – we are in it for dollars, som förvaltaren sade.
Föryngringen kostade enligt företagets egna uppföljningar runt 1 800 till 4 300 kr per hektar.
(en granföryngring i södra Sverige kostar i genomsnitt ca 9 000 kr per hektar).
Den här skötselmodellen ger ungefär 10 procents avkastning på investerat kapital i
skogsvård. Till detta kommer ett kalmarksvärde 1 900 kr till 2 900 usd per hektar.
Alla avverkningar görs av contractors.

12

It’s all about the dollar, sammanfattade förvaltaren Ken Russell Cedar Creeks skogsskötselfilosofi.
Foto: Areca

Bo Carlestål inspekterar en självföryngrad longleaf-planta. Den befinner sig i det s.k. grass-stage, först
om något eller några år kommer den att sätta fart och börja växa på höjden. Foto: Areca
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Ezell Castleberry
– gallring i tallskog
Det var som en stor cirkus när vi besökte en pågående gallring i ett longleafe-tallbestånd. Det
var stora maskiner, det var många maskiner och det var bullrigt .
En fällare-buntare-läggare gick inne i beståndet, som var en förstagallring. Den tog upp en
stickväg och gjorde också små stickspår ut från denna. Ett par armar slöt om det träd som
skulle avverkas och en stor cirkelsåg kapade av trädet, som hölls kvar, stående i fällhuvudet.
Maskinen avverkade sedan ett träd till och lade ihop det med det första trädet. Efter en stund
har föraren fått ihop ett knippe med 8–10 träd stående i fällhuvudet. Bunten lades ner i
stickvägen och föraren började nästa cykel.
Därefter kom en griplunnare, en grappleskidder, och plockade med sig 3–4 knippen med
okvistade träd och släpade ut dem till avlägget.
På avlägget väntade två griplastare som växelvis fyllde på med trädknippen i en stor
anläggning som kvistade, barkade och flisade träden rakt upp i en flisbil. När den var full stod
en tom bil beredd att ta över. Flisningen fortsatte i princip kontinuerligt.
En av griplastarna var på halvtid sysselsatt med att rensa bort grenar och bark från avlägget.
Ytterligare en maskin, en liten bulldozer, föste ihop riset i en stor hög och kompakterade det.
Det tar en stund att etablera ett avlägg, och man vill gärna kunna stå minst tre dagar per
uppställningsplats. Det motsvarar 80 till 100 hektar gallring.
I en separat operation flisades rishögen. Grotflisen används som bränsle i massaindustrin eller,
vanligare, som täckmaterial i trädgårdar.
I ett svenskt perspektiv var det ett mycket hett system – det var många olika maskiner som
var beroende av varandra. Stannar en maskin, stannar i princip hela processen.
Det var också ett mycket kapitalkrävande system. Det bestod av en fällare/buntare + två
klämbankslunnare + två griplastare + en kvistare/flisare + en bulldozer. Enligt uppgift hade
entreprenören investerat tre miljoner usd (över 20 miljoner kr med dagens växelkurs). Ett
svenskt maskinsystem med en skördare och en skotare kostar ”bara” åtta-nio miljoner kr.
Men det var också ett robust system. Maskinerna var kraftigt byggda, det var inte alls så
mycket finmekanik och elektronik som i de maskiner som används i Sverige. GIssningsvis gick
det åt mycket diesel, det höga bränslepriset just nu slår hårt på resultatet, sade man. Och
centralt på avlägget stod en 15 kubikmeters dieseltank!
Utifrån ett svenskt perspektiv var det en hel del skador på kvarstående träd.
Enligt de siffror vi fick var intäkterna i dag 26.90 usd flis fritt industri (normalpris 34 usd). De
betalar skogsägaren motsvarande 9.60 usd/ton flis och har alltså 17.30 usd/ton (115 kr) i
utrymme för att utföra jobbet och för vinst.
Även contractors har det tufft i södra USA. Enligt uppgift fanns det 3 500 logging contractors
i staten Mississippi 1996, idag är de ca 750.
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En flerträdshanterade fällare-läggare i en förstagallring av tall. Foto: Areca

Avlägget såg nästan ut som en maskinshow på Skogs-ELMIA. På bilden ser vi lunnare som just har
släppt sitt lass, två griplastare, delar av den kombinerade kvistaren/flisaren och en lastmaskin samt en
flisbil. Foto: Areca
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Molpus Timberlands Management
förvaltar investerares skog
– Vi hjälper investerare att köpa in skogfastigheter och sedan förvaltar vi skogen åt dem, sade
Ken Sewell, operativ chef för Molpus Timberlands Management. Företaget är en s.k. TIMO,
bokstäverna står för Timber Investment Management Organisation.
Under 1980-talet började de stora skogsföretagen sälja ut sina skogar i USA. Skogsmark och
stående skog bokförs enligt amerikansk lag till sitt inköpsvärde och Wall Streets analytiker
insåg att här fanns det dolda värden. Man pressade skogsbolagen att sälja ut sina skogar –
skogsindustrin skulle fokusera på tillverkning och marknad, inte på skog. Processen var delvis
också skattedriven – det var en viss dubbelbeskattning av bolag som ägde skog.
I dag finns det ett tjugotal TIMOs i USA och de förvaltar tillsammans tillgångar värda 25
miljarder dollar. Observera ordet förvaltar. För en TIMO äger inte skogen, det gör investeraren.
Förvaltningsavtalen är ofta på fem eller tio år.
Förutom TIMOs, som alltså förvaltar investeringar i skog, finns s.k. REITs, Real Estate Trust
Funds. Skogen ägs då en fond som investerare kan köpa in sig i – och gå ur den dag de tycker
att det finns mer intressanta investeringar i något annat tillgångsslag.
Företaget Molpus Woodlands Group bildades 1996. Deras mål är att ”optimize the long-term
return of all timberland investments through intensive forest management and responsible
forest stewardship”. Man bedriver ett intensivt skogsbruk med plantering, främst av förädlad
loblolly pine. Målet är att snabbt komma upp i timmerdimensioner.
Huvudkontoret ligger i ett vackert gammalt sågverkskontor. Huset var mycket gammalt för att
vara i den amerikanska södern – det var från 1915 – och smakfullt nyrenoverat i gammal stil.
Molpus förvaltar cirka 400 000 hektar i södra och östra USA. Företaget har i dag åtta
stora investerare på kundlistan, det är huvudsakligen enskilda investerare, som universitet
och stiftelser, men också några grupper som slagit sig samman. De allra flesta är ”bara”
investerare, de kan inget om skog och är inte intresserade av ägandet i sig eller av t.ex. jakt,
som vi är vana med när rika svenskar köper skog.
– De senaste tolv åren har företagets investeraringar givit en avkastning på 10,65 procent
per år, det gör oss till vinnare bland USAs TIMOs, sade Ken Sewell. Av avkastningen är en del
intäkter från skogen och en del en prisökning på skogsfastigheter.
Inventering och kartläggning är en viktig del av Molpus skogsförvaltningen. Investerarna ska
veta vad de har och hur skogstillgångarna kan utvecklas. Man har ett ambitiöst program för
fältinventering av sina förvaltade fastigheter och ett delvis egenutvecklat system för GIS och
tillväxtprognoser.
I motsats till andra TIMOs har Molpus merparten av kompetensen inom huset, andra satsar
mer på konsulter och inhyrd personal.
Molpus är, tillsammans med sex universitet och ett antal skogsföretag i området, med i olika
co-op:s för forskning och utveckling. Det finns co-ops inom bland annat skogsskötsel och
genetisk förädling.
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Det nyrenoverade sågverkskontoret från 1915 är i dag huvudkontor för Molpus Timberlands. Foto: Areca

Keith Hellp visar försöksdesignen i ett fältförsök med förädlade plantor av loblolly pine.
Försöksdesignen är sådan att man också kan se effekten av planteringsförbandet – de enskilda
sorterna står tätt närmast centrum, sedan allt glesare ju längre ut i periferin man kommer. Foto: Areca
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J.M. Jones Lumber Company
– ett lövsågverk
Sågverket låg precis vid floden Mississippi, och var invallat för att inte dränkas vid högvatten
– det var nära nu i april, när floden steg rejält, berättade sågverkschefen.
Den var en gammal såg, allt kändes slitet. Man sågade fyra dagar i veckan, den femte
används till reparationer och underhåll.
Sågverket sågade femton olika trädslag, framförallt rödek, ask, cottonwood (en poppel) och
alm.
Efter försågning sprayades virket mot svamp och fick sedan lufttorka i tre månader. Därefter
kördes det in tilll torkanläggningen för sluttorkning.
Årsproduktionen var 50 000 kubikmeter och en tredjedel gick på export, framförallt till
Vietnam och Kina.
Exporten går lite dåligt nu, särskilt Kina verkar gå lite på halvfart nu. Men de kan komma
igång igen snabbt, det har hänt förr, berättade sågverkschefen.

Avverkning i lövskog
Efter besöket i sågverket gick vi bakåt i värdekedjan och besökte en avverkning i en
lövskog. Det var en gallring där man tog ut de grova träden. Troligen var det en form av
kontiniutetsskogsbruk, enligt uppgift räknade man med att komma tillbaka om 15 år för en
ny gallring.
Det var rejält grova träd som avverkades, brösthöjdsdiametern var gissningsvis minst 60
centimeter. Och även här var det många olika maskiner engagerade. Först en fällare-läggare
som kapade av trädet med stor, grov cirkelsåg och lade ner det på marken. Sedan kom en
lunnare och drog ut det till avlägg. Där kvistades det manuellt av två man med motorsåg. De
träd som var för långa för lastbilen, kapades i ett litet separat kapverk. En lastare lyfte upp
stammarna på en virkesbil som körde in det som helstam till sågverket.
En liten bulldozer körde kontinuerligt bort grenarna så att de inte skulle störa arbetet.
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Interiör från den slitna såghallen på J.L Jones Lumber Company.

Foto: Areca

Buck Beach, ägare till ett entreprenadföretag som specialiserat sig på avverkning i lövskog i Mississippi.
Det är ofta fuktiga marker runt floder och sjöar, s.k. Bottomlands. Det är viktigare att kunna läsa
marken rätt än att kunna något om träd här, sade han. Han kör själv gärna skogsmaskin, här framför
sin fällare-läggare. Foto: Areca
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Natchez – i bomullens hjärtland
Natchez ligger vid floden Mississippi. Själva staden ligger i staten Mississippi, men staten
Louisiana ligger på andra sidan den stora bron. Det är en gammal handelstad och
centrum för bomullsodlingar i Mississippideltat. Namnet är indianskt, under 1700-talet
levde indianer och fransmän sida vid sida här. Efterhand ökade dock konflikterna mellan
befolkningsgrupperna och 1731 krossade fransmännen slutgiltigt det indianska samhället.
Under 1800-talets första hälft blomstrade bomullsodlingarna i Mississippi och förmögna
plantageägare och handelsmän lät bygga slottsliknande fastigheter i staden. Under
inbördeskriget försökte Natchezborna hålla sig väl med nordstaterna, och som tack för det
skonades staden – det är den enda större staden i sydstaterna som inte brändes ner.
Vi besökte två av dessa ”ante-bellum-palats” (ante bellum = före kriget). Inbördeskriget
kallas The civil war på amerikanska. Det var ett begrepp som en av guiderna på dessa palats
definitivt inte tyckte om. No war is civil, menade han, och tyckte i stället att kriget borde
kallas The war between states eller The northern aggression.
Från Natchez åkte vi till Frogmore Plantation i Louisiana. Det är en bomullsplantage på drygt
700 hektar där man har bevarat gamla byggnader och gammal utrustning.
Vi fick se hur bomullen förr plockades för hand. Arbetet på bomullsfälten utfördes fram till
inbördeskriget av slavar och vi fick se ett av de hus där slavarna bodde. Guiden, som nu ägde
plantagen tillsammans med sin man, menade att slavarna generellt inte hade det så dåligt
som vi tror i dag. Med en bra plantageägare kunde de ha en ganska bra tillvaro, men med en
dålig plantageägare kunde det naturligtvis vara verkligt miserabelt.
Guiden berättade också om det kaos som uppstod efter inbördeskriget. Slavarna frigavs,
men fick ingen hjälp med att bygga upp en ny tillvaro. Samtidigt plundrades sydstaterna och
många plantageägare tvingades sälja sina egendomar till underpris.
Efter inbördeskriget gick många plantager över till ett system som kallades crop-sharing.
En jordbruksarbetare fick ”hyra” en bit mark och sedan delade brukare och markägare på
skörden.
Vi fick se de gamla maskinerna som förr användes för att rensa bomullen från frön och skräp
och för att pressa de balar som skeppades ut på Mississippi. Maskinerna var från slutet av
1800-talet och drevs med en ångmaskin.
Avslutningsvis såg vi gårdens nya 6-raders tröskor för bomull och en högmodern, datoriserad
rensninganläggning (the Gin). Där hanteras gårdens och grannarnas bomull. Man tog inget
betalt för att rensa råbomullen – men man behöll fröna, som är en värdefull råvara till
bomullsolja.
All bomull som odlades var genmodifierad för att tåla bekämpningsmedlet round up.
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Lite av Borta med vinden. Ett av de palatsliknande hus vi besökte i Natchez. Just detta hann inte bli
klart innan inbördeskriget – övervåningarna står fortfarande som en konserverad byggarbetsplats.
Observera den typiska spanska mossan på trädet i förgrunden. Foto: Areca

Ett ändlöst arbete. Åke Barklund iklädd den typ av säck som plantagearbetarna skulle fylla med
bomull. På den tiden när plockningen gjordes för hand var plantorna betydligt högre, upp till två
meter. De lågväxta sorter som odlas i dag är framtagna för att passa maskinell plockning.
Foto: Fredirik Ingemarsson
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Skogsnäring i förändring
Lennart Rådström har genom åren besökt södra USA ett flera gånger. Han ser en
skogssektor i stark förändring, och han sammanfattar sina erfarenheter så här:
Intrycket är att tidigare institutionella strukturer, med tydliga branschföreningar för olika
industrigrenar och ett väl utbyggt stöd för praktiskt skogsbruk från US Forest Service, är
kraftigt försvagade. Även de de s.k. Loggers Asscociations som finns i olika delstater är
svagare i dag.
Samarbetet rörande teknikutveckling mellan maskintillverkare, brukare och FoUorganisationer har i stort sett upphört och näringens stöd till skogsträdsförädling är inte
längre starkt. S.k. Co-op’s, samarbeten mellan skogsnäringen och universiteten, finns
fortfarande inom vissa delar av skogsbrukets intresseområde, men spelar inte samma roll som
tidigare. Intrycket är att ”gröna frågor” tagit över. Slutsatsen blir att skogsnäringens ställning
och stöd från samhället försvagats.
Svag lönsamhet i skogsindustrin under en lång följd av år i kombination med Wall
Streets fokus på avkastning har lett till att företagen känt sig tvungna att plocka
fram s.k. dolda värden och samtidigt lätta på sina balansräkningar genom att sälja ut
skogstillgångarna. (jfr. de svenska skogsföretagens tidigare utförsäljning av tillgångar i
vattenkraft, liksom diskussionen ang. värdet och behovet av att äga skog). På kort sikt
har detta räddat avkastningen, men långsiktigt har det frikopplat industrin från skogen.
Skogsindustriföretagen har inte längre lika starka incitament att reinvestera i USA, utan kan
lika gärna titta längre bort, t.ex. på Sydamerika, där förutsättningarna långsiktigt ser bättre
ut ur anläggnings- och driftskostnadsperspektiv liksom för skogsproduktion – ja kanske också
för marknad.
En slutsats blir att bevarande av institutionella strukturer liksom fortsatt ägande av
skogsmarken kan spela en viktig roll för skogsindustriföretagens intresse för att stanna kvar
och utvecklas inom en region, vilket också är en viktig förutsättning för skogsbruket och
utvecklingen av skogsmarksvärdena.
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Några avslutande reflexioner
1. Det var mycket större skogsarealer än jag trodde. Landskapet runt bussen såg stundtals
ut som den nya motorvägen mellan Uppsala och Gävle, det vill säga massor med skog och
nästan inga samhällen.
2. Det var inte de snabbväxande ”turboskogar” jag hade väntat mig. Tillväxten per hektar var
”bara” 2,5 till 3 gånger den svenska. Och tallskogarna såg nästan svenska ut från bussen –
det var inga jätteträd och inte jättehöga volymer per hektar.
3. Industrins råvarukostnad torde vara avsevärt lägre än i Sverige. Det är svårt att direkt
jämföra priser och kostnader i ett annat land efter bara ett kort besök, men det var inga
imponerande priser till skogsägaren och drivningen verkade vara relativt billig.
4. Det verkade vara en svag framtidstro i skogen. Sågverken går på halvfart sedan kraschen
2008. Pappers- och massabruken är gamla och det sker en hel del nedläggningar. Citat från
person jag åt middag med: ”För några år sedan fanns det åtta massafabriker här i området.
I dag är tre kvar och de är gamla, den nyaste är från 1986. Det går inte att bygga nya,
myndigheterna ställer för höga miljökrav. Sydamerika tar över. Måtte vi få igång en marknad
för skogsbränsle – eller hitta på nya, värdefulla produkter baserade på skog. Annars kommer
vi att översvämmas av virke”. Andra bedömare var dock mer optimistiska. Man har tydligen
börjat modernisera en del industrier i södra USA, någon har kommit igång igen efter att
ha varit stängd och det lär till och med diskuteras ett helt nytt massabruk – en green-field
anläggning.
5. Skogsenergi verkar mest vara en from förhoppning i amerikanskt skogsbruk. I dag finns
det inget politiskt stöd för fasta skogsbränslen – och utan statsstöd och/eller regleringar är
fossila bränslen alltid billigast!
6. Naturvård verkar vara en icke-fråga i deras skogsbruk. Ordet biodiversity nämndes
överhuvudtaget inte, vad jag kan minnas.
7. Allemansrätt fanns inte i deras skogar – men det är kanske också en icke-fråga. För så
här års är det alldeles för varmt för att någon skulle vilja nöjesgå i skogen, dessutom var det
gott om tät och taggig underväxt. ”Jag brukar tvinga ut mina studenter i skogen om de har
uppfört sig illa”, skämtade vår guide Lauri Grace.
Och så en reflexion utanför det skogliga: Inbördeskriget verkar fortfarande efter 150 år sitta
som en tagg i södra USA. Än i dag litar man inte fullt ut på den federala regeringen. Det är
framförallt plundringarna efter kriget som skaver. Två personer sade oberoende av varandra:
”om bara inte Lincoln hade blivit skjuten..”. Han hade tydligen en plan för hur man skulle
vinna freden också, men efter hans död 1865 tog hökar och revanschister över Washington.
Vid pennan
Carl Henrik Palmér
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