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175 år - ett skogsbruk vaknar långsamt och reser på sig 
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INLEDNING 

Man skuUe kunna travestera att Sveriges historia är dess skogars. Jägarfolken fick sin 
bärgning ur skogen. De första odlarna röjde hål i skogen. Våra senare förfäder fortsatte på 
samma sätt fram till en skogsförödelsens höjdpunkt under senare delen av 1800-talet. Då 
fick man på de flesta hå ll i Götaland leta efter grovskog till plank och bräder. Landskapet 
bestod av steniga, utsugna åkerlappar, uppodlade mossar och vidsträckta betesmarker 
med stort inslag av buskar och lövträd. Barrskogen var tillbakapressad mot magrare 
marker trots envisa försök till motattacker. De odlingsrösen vi finner idag överallt inne i de 
sydsvenska skogarna är tysta , snart helt mossbelupna monument över förfädernas tunga 
kamp mot skogsriket. 

Kampen var bitter. När äntligen marken var bruten tog ofta försommarfrosten den 
spirande grödan. Eller kanske sommarens torka. Det enda som riktigt säkert växte ur 
marken var tjälskjuten block och sten. Det är skada att de lyriska tillbedjarna av det gamla 
sydsvenska beteslandskapet inte fått sig några veckors pryoarbete hos någon dåtidens 
torpare. Försynt men effektivt påminde ständigt naturen odlaren om att större delen av 
markerna var bättre lämpade för björk, tall och gran än för korn och havre. 

Bergsbruk var skogsbruk 

Visst är vår historia våra skogars. Den första utrikeshandeln värd namnet rörde sig om 
beck, tjära, plank, bjälkar och pälsverk. Även om exporten med dagens mått var obetydlig 
var den ett andninghål mot västerländsk utveckling och kultur. Senare kom järnet, stålet 
och kopparn på vilket åtminstone tillfäll igt ett europeiskt stormaktsvälde kunde byggas. 
Bergsbruket baserades helt på skogen. För att framställa metaller måste flera tiotal gånger 
mera ved än malm framskaffas. 

Norrland vaknar 

Skogsbrukets senare »klipp» kom under 1800-talet då en stor och dramatiskt växande 
marknad för sågade trävaror och något senare för massa och papper utvecklades i Europa. 
Längs Norrlandskusten spred sig ångsågen - det stora tekniska genombrottet- snart också 
träsliperier, sulfit- och sulfatfabriker, senare också pappersindustrier. Försynen hade 
utrustat landet med ett helt underbart transportsystem av älvar, åar och bäckar, alla med 
sina flöden riktade mot Berlin, Paris och London. De väldiga, orörda norrländska natur
skogarna hamnade som genom ett förvandlingsnummer mitt i Europa. 

Främsta nettoexportör 

Detta var avstampen för det nya Sverige. Som nettoexportör har skogsnäringen länge legat 
först och kommer nog att fortsätta med det under överblickbar tid. Skogen kommer så 
långt vi nu kan se att förbli den starkaste basen för välståndet. Sveriges öde är dess 
skogars, som gamle biskop Agardh sade för drygt ett sekel sedan (om än något annorlunda 
formulerat). 
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Fig. I . Kolningen har under århundraden varit en stor och viktig hantering, på den vilade bergsbruket 
och senare en hel del annan industri. 

Vårdlöshet med skogen 

Ser vi mindre till de faktiska förhållandena och mera ti ll vittnesbörd från rapporter och 
debatter kring näringsliv och lagstiftning kan man också påstå att vårt skogsbruk är e n 
historia om skogsbrist. Redan Gustav Vasa, plågad av tandvärk, morrade då och då i sina 
brev till fogdarna över allmogens vårdslöshet med skogen, särskilt när de kommit hans 

goda ekar för nära. 
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Nordiskt u-land 

Under karolinertiden kom de första förordningarna om skogens vård. Frihetstiden innebar 
en liberalisering men nödsignaler kom snart om ökande skogsbrist. Under 1800-talet blev 
skogsbristen i södra landsdelen påtaglig för alla och envar. Inte bara skräckslagna, 
utländska vägfarande utan också officiella landshövdingeberättelser påminner om våra 
dagars skildringar av u-länder där naturtillgångarna överutnyttjats av folk och fä med 
utarmning och förödelse som följd. 

Utan att man bekymrat sig 

En frustrerad la ndshövdning i Kronoberg skriver 1850: 

Skogarna vårdas beklagligen icke mer än förut. Vacker timmerskog börjar bliva sällsynt. Detta bör 
mindre tillskrivas ökad konsumtion, om än betydliga partier avsättas åt Blekinge, Kalmar och 
Halland, än fastmer ringa urskiljning vid skogsfällningen. Därtill har under senare tid skogshemman 
köpts under beräkning att betala hemmanet med skogen, vilken därefter till största delen nedfällts och 
såsom ved avyttrats utan att man bekymrat sig för skogens återväxt. 

Ett oklokt svcdjande 

Socken rådet i Väckelsång beklagar sig 1855: 

Timmerskog saknas. Även vedbrand kommer snart att saknas och torvmossarna måste inom kort 
anlitas. För att bespara ved har kakelugnar även av allmogen börjat begagnas ... 

Här påminnes vi om sentida energikriser. Pastorsrådet i grannsocknen Linneryd skriver 
1844: 

Med skogshushållning är allmogen icke bekant, det är beklagligt att den endast av nöden skall lära att 
värdera sin skog och avhålla sig ifrån att genom ett oklokt och överdrivet svedjande blottställa sig för 
en snart inträffande brist ... 

En a nnan socken i Kronobergs län - Hemmesjö - år 1840: 

För närvarande går det inte att på de flesta hemmansägor uppleta en duglig sågstock, än mindre några 
grövre trän. Får raseriet med svedjande, försummandet av skogsröjning och framför allt den unga, 
växtliga skogens nedfallande till vedbrand som här är gängse ohejdat gå framåt så torde nästa genera
tion få sucka på de nakna, trädlösa ställen, där deras förfäder haft skugga och svalka samt skatta sig 
lyckliga om de till vedbrand äga en torvmosse ... 

Som en tät vägg 

Detla är vittnesbörd från ett län där drygt ett sekel senare skogen står som en tät vägg efter 
vägarna och där största dödsrisk för vägfarande är kollis ion med ä lg, där det stora 
problemet bland politiker, fack och skogsindustri är att skogen växt skogsägarna över 
huvudet och där olika grepp prövas för att få dem att avverka mera. Det som skiljer är ett 
sekel skogsbrukshistoria. 

OM SKOGENS SKÖTSEL 

När Kungliga Lantbruksakademien instiftades 1813 fick den lilla skaran av skogsvårdens 
vänner en officiell mötesplats - även om Kungliga Vetenskapsakademien, instiftad 1739, 
redan visat skogen en hel del intresse med bl. a. prisfrågor om skogshushålln ing. 

Söker man i Lantbruksakademiens gamla annaler är det dock inget överilöd på skogliga 
studier - lantbruksintresset dominerade den lärda församlingen. 

En händelse som gav mer kontinuitet åt skogliga studier och debatter var tillkomsten av 
ett skogsinstitut i Stockholm 1828 med Israel Adolf Ström som chef, Skogshögskolans och 
skogsforskningens startpunkt. Varken myndigheter eller skogssakkunniga kunde då troli-
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gen i någon högre grad påverka skogarnas utveckling. Den styrdes mest av villkoren för en 
fattig allmoge i ett efter s ina resurser överbefolkat Götaland. I Bergslagen styrdes skogs
utvecklingen av ett bergsbruk som i lika hög grad var skogsbruk. 

Längre upp i det stora norrländska skogsriket stod elle r låg skogen mestadels gamma l 
och lavbehängd, oåtkomlig och till lite n nytta för människo rna. En och annan torrsommar 
svepte någon väldig skogsbrand fram, svedde ta ll skogen rejält i barken och gjorde bok
stavligen kol av allt gammalt granrask det kom över. Ett avlångt land med underskott och 
överskott av skog. 

Ökad överlevnad 

En tredjedel av befolkningen i södra Sverige lämnade under ett halvsekel landet för at t 
söka lyckan i det fjärran No rdamerika. Hörsägner och brev frå n släktingar och beka nta 
berättade om ett bättre utbyte av vardagens slit och släp. Nedläggningen av torp och 
backstugor började. Trycket minskade från kor, får och getter och från den ständigt ved
och stängselhuggande allmänhete n. Sannolikheten för överlevnad började ö ka för den 
sydsvenska trädplantan. 

Dimensionshuggning 

Trävaruexporten hade stå tt och stampat länge och väl på e n låg nivå fram till 1830-talet. Då 
hände någonting. Industrialiseringen ute i Europa hade börjat ta verklig fart och svallvå
gorna nådde även vårt land. På 30 å r tiodubblades trävaruexporten. Ångsägen dök upp 
(Tunadal 1848). Den spred sig raskt längs no rrlandskusten. Sågarna kunde nu lokaliseras 
till strategiska platser där de stora timme rskördarna kom flytande på älvar, åar och bäckar 
från det stora skogsriket uppe i landet. En sågverksnäring som ensam herre på täppa n 
betydde dimensionshuggning. Plockhuggningen benämndes av en och annan ö nsketänkare 
för blädning - en riktig skog skulle enligt europeiska förebilder innehålla alla åldrar av träd 
och man skördade bara de äldsta och grövsta. 

Ingenjörerna laborerar 

Med sågverks industrin vaknade Norrland och temperaturen höjdes. Pappersmassa hade 
länge tillverkats av fibrer som lösgjorts geno m att veden pressades mot kvarn tenar. En 
svensk ingenjör (Ekman) laborerade med kemika lier i flaskor och provrör och fick fram ett 
bra recept på att ski lja cellu losan från ligninet i veden. Världens första sulfitmassafabrik i 
Bergvik (Hälsingland) byggdes. Samtidigt plockade andra ingenjörer på a nnat håll med 
flaskor och provrör. Helt oberoende av varandra började samma år en sulfatfabrik -
världens första - byggas i småländska Delary och togs i drift 1874. Den billigare sulfitpro
cessen skulle sedan under lå ng tid dominera marknaden. Men sulfaten tog gruvlig revansch 
från mitten av vårt eget sekel. Blekingstekniken hade löst en av knuta rna. 

Biologiskt riktigt 

Med massaindustrin kunde också det klenare virket utnyttjas. Det öppnade fö r e tt nytän
kande inom skogsskötseln. Skogsvårdaren hade inte längre bristen på av ättning för 
klenvirke som en snara om ha lsen. I Norrland fanns nu förutsätt ningarna för e n skogsvård 
med trakthyggen och ny skog i s lutna och jämnåriga bestånd, de n biologiskt naturliga 
metoden för nordisk barrskog. 

De tvli lägren 

Med dessa skogsekonomiska glimtar som bakgrund kan ridån gå upp för en hundraårig 
skogsskötseldebatt. Vi finner två härläger. Det ena försvarar ordning, reda och planering i 
skogen, skogsmanne n hå ller i tömmarna, den nya skogen anläggs i raka rader. Det andra 
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Fig. 2. Kolningen var välgörande för skogsskötseln. Där kolved höggs kunde också de tidigare 
gallringarna skötas. Bilden är från 40-talet då även brännved var en stor anikel. De barkade resen är 
massaved. 

lägret ser skogen som ett stycke natur som lever sitt eget liv, mer efter vår Herres än 
skogsmannens lagar. Natur och tillfälligheter får mer än skogsmannen styra skogens 
föryngring och utveckling. Mellan de bägge lägren finns många fritt kringströvande. Därtill 
passerar överlöpare med fara för livet i bägge riktningarna. 

Mot naturanpassning 

Varje tids skogsmän har med förtrytelse avvisat anklagelsen att höra till ett läger. I 
historiens backspegel avtecknar sig dock de bägge sidorna. Så sent som under senaste år 
har vi sett en kantring från ett tekniskt styrt schablonmässigt storhyggesbruk till en 
markanpassad, mer variationsrik skogsskötsel. 

Tyska källor 

Skogsskötselns impulser kom som mycket annat söder ifrån. Redan vid tiden för Lant
bruksakademiens födelse fanns i Tyskland en väl utvecklad skogsvetenskap med en 
Kunglig Forstakademi i Tharandt (med Cotta i spetsen). Vår egen portalfigur, I. A. af 

Ström, hämtade vetande härifrån. Han kunde 1824 rapportera att man i Tyskland övergivit 
blädningen för trakthuggningssystemet. Man motiverade det med både biologiska, tek
nis ka och adminstrativa skäl. De skogslärde i Sverige godtog resonemanget. Det passade 
bergsbruket bra, den starkaste aktören i dåtidens skogssverige. Södra Sverige - där 
skogsbete och »bondblädning» satte prägel på vad som fanns kvar av skogen - kände sig 
föga berört av de lärdes teorier. Detsamma gällde det vaknande norrländska skogsbruket 

med sin nödtvungna dimensionshuggning. 

11 
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Blädarnas härförare 

Mot s lutet av 1800-talet - när skogsbruket började få friare händer - blev idedebatten mer 
meningsfull. En verklig braständare var den temperamentsfulle överjägmästaren Uno 
Wallmo. Han blev blädningens hä rförare. Hans skrift »Rationell skogsavverkning» 1897 
mobiliserade åter de bägge härlägren. Man pucklade frejdigt på varandra med en öka nde 
arsenal av argument. 

Träden i bestånden skall skötas individuellt. Bestånden får inte skäras över en kam, linjalen måste 
kastas bon . Varje kvadratmeter av marken måste fullt utnyttjas. Största möjliga antal kvistrena och 
vackra timmerämnen måste gynnas och bevaras, den största möjliga kvantita tiva och kvalita tiva 
timmerproduktionen måste åstadkommas. Vi har inte råd a tt offra fina stammar och timmerämnen 
blott för nöjet att genom kultur söka uppdra ett nytt bestånd. Samtidigt måste vi var gång vi hugger i 
beståndet så sköta yxan att vi i största möjliga män åstadkommer en naturlig föyngring. 

(U no Wallmo, 1925) 

Insiktsfulla skogsforskare kunde börja bidra med en del ammunition. Tongångarna känns 
dagsaktuella: 

Skogen har länge haft en matematisk period . Den ger sig till känna genom uppdragande! av likåldriga 
bestånd , kalhyggesbrukets dominerade ställning, ett starkt gynnande av de trädslag som i ekonomiskt 
hänseende ger den snabbaste och mest påtagliga vinsten samt lövträdens tillbakaträngande framför 
a llt bokens. Granen vinner nästan överallt terräng och pli nästan all slags mark. Träden står som 
soldater i linjeräta rader och skogen är indelad i nästan matematiskt regelbundna, fy rsidiga figurer. 
Det är ordning och reda, passande för ett väl upplagt bokhlllle ri . Allt syntes länge väl bestä llt. Hur 
gick det då med marken och dess produktionsförmåga? Därom bekymrade man sig föga eller icke alls. 
Men på sina håll har nu en omsvängning i den skogliga diskussionen skett mot en mera biologisk 
tankegång. Skogen är inte bara en samling träd av en viss ålder utan en s lags organism, uppbyggd av 
individer av olika art , men i sina levnadsvillkor innerligt förknippade med varandra och påverkande 
varandra. Skogsskötelsens uppgift ä r att bringa den organismens liv till högsta fu lländning och att 
undvika varje ingrepp som störande griper in i dess utveckling. 

(Henrik Hesselma n, 1922) 

Wallmo förblev blädarnas härförare i 50 år. Under 20- och 30-ta let var blädningen rumsren 
genom den ekonomiska de pressionen. Kronan hade förbud mot kostsamma skogsodlingar. 
Genom fel provenienser och osäkra metoder var f. ö. inte erfarenheterna av sådana a lltid 
så uppmuntrande. 

,.Kvar stå förkrympta,. 

I södra Sverige var skogen vid sekelskiftet så illa å tgången att en blädningsdiskussion inte 
var särskilt meningsfull. Själva o rdet förekommer dock ibland, så här uttrycker s ig 
förtrytsamt en skogschef om det han kallar »bondblädning»: 

Allt dugligt virke uthugges, först genom avverkning till viss dimension sedan genom plockhuggning. 
De växtkraftigaste träden plockas bort, kvar stå oväxtliga , skadade och fö rkrympta. De kvarvarande 
är vanligen tätt nog för att förhindra uppkomsten av en ny och bättre skogsgeneration men glest nog 
för att låta marken överväxas av bärris. gräs och andra för skogsväxter försvårande arter. 

(Gunnar Andersson, 1925) 

Värsta skadedjur 

För att förstå det sydsvenska skogsfolkets fört rytelse måste vi åter på minna om andra 
a ktörer - skogen kunde nog till nöds fördra bönder och torpa re men absolut inte deras 
boskap. Så här säger en skogskunnig ryttmästare: 

Om förhållandet mellan bete och skog tvistar jordens män med skogens, fast utan resultat , emedan de 
utgår från olika syn punkter. De förra stå på ladugårdsbacken och ser på skogen som en utmark, vars 

Citaten är hämtade ur Sveriges Skogsvårdsförbunds skrifter. 
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Fig. 3. • Den gröna lögnen» - en missmodig jägmästare i lappmarken studerar förödelsen. Sedan det 
grova virket avverkats blåser många av de friställda underståndama omkull eller torkar. Först med 
den stora restaureringen efter 1945 i form av rensningshuggningar, hyggesbränning, skogsodling och 
lövslykontroll började det norrländska skogsbruket komma i balans. 

utnyttjande till stor del bör ske genom husdjurens betande, de senare betraktar från hyggeskanten 
dessa samma kreatur såsom skogens farligaste och värsta skadedjur. 

(Hegardt, 1922) 

En ide på väg 

Men vid sekelskiftet hade också lovande signaler börjat höras. Frö hade såtts som med 
tiden skulle göra södra Sverige till ett nytt skogsland. Efter utarmning av markerna och 
emigration hade bladet börjat vända. Industrin hade vaknat, de stora barnkullarna i torpen 
började finna nya arbetsmarknader. Alla markägare började inse att god virkesproduktion 
skulle ge kommande generationer mer än magert skogsarbete. Skogsvårdsiden började 
spridas både genom ideella organisationer som Skogsvårdsförbundet och Skogssällskapet 
samt de nyinstiftade Skogsvårdsstyrelserna (1903), från början bara halvstatliga och med 
ett starkt , lokalt inflytande. Senare kom också skogsägareföreningarna in , från början 
ideella med mycket skogsvård på programmet, senare (omkring 1935) affärsdrivande. 

En väckelse gick genom landet. Skolklasser marscherade ut någon solig vårdag med 
läraren och skogvaktaren i spetsen för att så eller plantera något hygge. Stora insatser 
gjordes på de halländska ljunghedama och på Västergötlands magra »svältor». Stora 
arbetslag med jägmästaren och kronojägaren i spetsen såg till att milsvida, svagt utnyttja
de marker skogsplanterades. Resultatet blev 75 år senare höga pelarsalar av grov gran av 
högt värde. På de flesta håll ä r redan denna andra generationen skog på god väg. En 
tacksamhetens tanke bör gå till den tidens skogsentusiaster . På många smågårdar gick 
bonden ut med allt sitt folk och satte plantor eller sådde skogsfrö. Till denna skogsrörelses 
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Fig. 4. Ett exempel på småländsk bondblädning från 30-talet. Godtagbara timmerämnen plockades 
undan för undan. Friställda granar for illa av det myckna ljuset. Den fritt kringströvande boskapen såg 
till att återväxten tuktades. 

galjonsfigurer måste också många entusiastiska länsjägmästare räknas. såsom Henrik 
Carbonnier. Frank af Petersens och Wilhelm Lothigius för att nämna några. 

Ekologisk helhetssyn 

Resultatet talar för sig själv . Trots alla ofullkomligheter har den sydsvenska skogen under 
ett sekel i grova tal både fördubblat sitt virkesförråd och fördubblat sin årliga tillväxt. 
Skogsnäringens tyngdpunkt har förskjutits. Fortfarande har massa-/pappersindustrin sina 
tunga fästen i Värmland och lä ngs Norrlandskusten men sågverksnäringen är numera 
tyngst i Götaland. 

De sydsvenska skogsresurserna fortsätter att växa. De kommer att hävda sig väl nära 
den europeiska stormarknaden. Det småskogsbruk som under en tekniskt dominerad epok 
betraktades som en handikappad kvarleva har under senare tid mött större förståelse, inte 
bara av miljövårdare och regionalpolitiker uta n också av skogsforskare. Ett småskaligt , 
naturnära och variationrikt småskogsbruk står enligt omvärldens uppfattning närmare »en 
ekologisk helhetssyn » - dagens modeord - än storskogsbruket. Ett bättre utnyttjande av 
lövträd och av naturlig föryngring passar också in i dagens miljötänkande. Skillnaderna 
mellan små- och storskogsbruk skall inte överdrivas. När det kommer till praktiken skiljer 
sig inte kunskapsunderlag och metoder så mycket , särskilt när man räknat bort de 
naturgivna skillnaderna mellan norr och söder. 
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Fig. 5. Folkskolans lärare hörde också till den nya skogsväckelseM apostlar. Här har alla barnen i 
Ryssby skola stä llts upp på eu hygge en vårdag 1910. Pojkarna har hackor med vilka såddgropen togs 
upp. Varje nicka har en kaffekopp i handen, fy lld med skogsfrö. De bägge pojkarna ute på nyglarna 
hade eu hårt jobb. De håller var sin stake mellan vilka elt långt rep är spänt. För varje såddgrop som 
hackas och sås nyuas re pet fram en meter. Det skulle vara ordning och reda, raderna skulle vara 
alldeles raka. 

Den gröna lögnen 

En insats under sena re tid som kommer att fä stor be tydelse för landet har genomförts av 
det norrländska storskogsbruket. Upprepade utglesningar av den ga mla skogen resulterade 
inte bara i vindfällen och trädtorka (skogsdöd med våra dagars vokabulär) utan också i 
markförvildning som ytte rligare försvårade naturlig återväxt. Det e nda i trädväg som 
någorlunda trivdes var björkstubbarnas buketter av stubbskott. De blev »den gröna 
lögnen» som alla såg men länge talade tyst om. Efter a ndra världskriget insåg Domänver-

Fig. 6. Efter de n skogsförödelse som gåll över landet både i norr och i söder var tiden mogen för något 
som kan kallas en skogsodlarrörelse. Bilden är fran Kville i Bohuslän och året ar 1911 och eu påtagligt 
borgerligt sällskap med svenska flaggan i spetsen är beredda alt \älta igång skogsplantering på 
lj ungheden mellan klipporna. 
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Fig. 7. Resultatet av det stora restaureringsarbetet börjar visa sig. En av de stora kämparna för den 
nya skogen var dåvarande överjägmästare Fredrik »Kniven• Ebeling (sedermera generaldirektör vid 
S kogsstyrelsen). Här står han framför ett hygge i Jokkmokk socken tillsammans med kronojägare 
Sigurd Nordlund i Jokkmokk, representant för den lågmälda skaran som gjort det verkliga jobbet. 
Kniven och Nordlund håller upp en förstorad bild från 1959 som visar de t då orensade hygget att 
jämföra med bakgrundens frodigt växande ca 15-åriga ungskog som man stå r mitt upp i. Björkstubbar
na i mitten är rester från effektiv lövlyskontroll. 

ket och alla de större skogsbolagen att radikala insatser krävdes. De skulle kosta men 
samtidigt växte förhoppningen om skogsnäringens framtid . En framstående skogsforskare 
uttryckte läget så här: 

Det måste medges att vi har vissa skäl till en pessimistisk syn på de högre belägna granskogsmarker
nas naturliga föryngringsmöjligheter. Stora areale r i Norrland kunna icke bringas i god produktion 
utan hjälpåtgärder. Sådd och plantering äro oumbärliga sådana. som noga måste studeras och prövas . 
Kanske finnas därjämte andra utvägar. En ä r bränning och bredsådd. En tredje, ä r sådd efter den 
grundliga upprivningen av marken som endast en sta rk traktor kan åstadkomma. Det ä r min överty
gelse att det norrländska föryngringsarbetet i hög grad måste inriktas mot bränning och maskindrift. 

(Lars Tiren, 1945) 

Det stora fälttåget 

Radikala åtgärder sattes in. De gröna lögnerna höggs ner och rensades, hyggesbränning 
sattes in i stor skala , planteringsinsatserna mångdubblades. Som en viktig milsten brukar 
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Domänstyrelsens cirkulär 1/ 1950 sättas upp. GD Erik Höjer angav där riktlinjerna för det 
stora fälttåget. Här drogs den definitiva gränsen me llan det gamla, exploaterande norrländ
ska skogsbruket och den nya tidens intensiva och högproducerande. Målet sattes upp - på 
15 år skulle jobbet var avklarat, alla gamla restskogar borta. I stort sett klarade man sedan 
av det hårda betinget. Rensning, bränning, plantering och lövslyröjning med herbicider var 
de viktigaste verktygen. 

En senare tid som ondgör sig över de radikala metoderna bör jämföra dåtidens , oväxtli
ga och på allt liv fattiga restskogar med dagens friskt växande ungskogar innan en slutlig 
dom kan fällas. Inom många företag - t. ex. SCA - visar redan taxeringarna en fördubblad 
tillväxt i den nya skogen jämfört med den gamla. 

En vetenskap på väg 

Vi har här sett skogshistoria mest ur det praktiska skogsbrukets ögon. Samtidigt har en 
lång rad forskare med sitt kunskapsbyggande bidragit till skogsskötselns utveckling. 
Portalfiguren l. A. af Ström är redan nämnd. (Vi har då förbigått Linne som haft ett finger 
med i allt vad naturkunskap heter.) 

1800-taJet var ganska tunnsått på skogliga auktoriteter men även då fanns många belästa 
och begåvade forskare, ämbetsmän och lärare. Obbarius, t. ex. var en arbetsam och 
skrivkunnig skogsman med stor praktisk erfarenhet. En del av sitt kunnande lämnar han 
till eftervärlden i boken »Skogsnaturläran » där mycket av den tidens vetande presenteras. 

Före sin tid 

1884 fick de bägge begåvade skogmännen C. G. Holmerz (skogsinstitutets chef) och den 
yngre Thorsten Örtenblad i uppdrag av den nyorganiserade Domänstyrelsen att utföra en 
skogsekologisk studie för landets nordliga hörn. Resultatet kom att påverka insikten om 
skog och mark i hårt klimat en hel del. 

Det blev en kritisk granskning av dimensionshuggning som skötselmetod. Den skulle 
aldrig ge en godtagbar föryngring, konstaterade de bägge efter månadslånga vandringar i 
det väglösa norrbottniska skogslandet. Skogsbränning gör däremot marken lämplig för 
föryngring, skriver de. Mindre och sämre träd dukar under medan återväxten får utrymme 
och ljustillgång. 

Istället för de dvärgartade plantor som å osvedd mark förekomma i stort antal och efter timmerbläd
ning till huvudsaklig del grundlägga det blivande beståndet, kunna å brandfält från början fri ska och 
kraftiga plantor uppspira. 

1894 höjer Örtenblad ytterligare rösten: 

Undertecknad som i syfte att iakttaga återväxten efter blädningen besökte ett stort antal äldre och 
yngre timmerhyggen inom norra Sveriges alla län , anser mig skyldig att öppet förklara, att jag i intet 
fall sett en nöjaktig föryngring, föranledd ensamt av en på vanligt sätt utförd timmerblädning. De 
skuggsidor jag hos timmerblädningen i sin nuvarande form påpekat, anser jag icke vara för mörkt 
tecknade. Jag har bjudit till att icke göra mig skyldig till överdrifter. 

Den i vår tid tämligen okände Örtenblad kom senare in på andra viktiga områden där han 
låg långt före sin tid . Redan före sekelskiftet ansåg han exempelvis proveniensfrågorna och 
skötselmetodernas betydelse för det genetiska urvalet som mycket viktiga och som ome
delbart borde tas itu med. Men det skulle dröja till 30-talet innan ett och annat började 
hända. 

GrundJäggande markforskning 

För modern skogsskötsel var det framför allt några markforskare som lade viktiga grund
stenar. Henrik Hesselman var med redan vid skogsförsöksanstaltens start (1902) för att 

2-878038 
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omsider sluta som dess chef ( 1939). Genom sina arbeten kunde han förklara mycket kring 
skogsmarken som tidigare varit mysterier , bl. a. påvisade han kvävetillgångens avgörande 
betydelse. Olof Tamm fortsatte studierna av fastmarkernas olika typer medan Carl 
Malmström utvecklade värdefulla kunskaper kring torvjordarna och deras behandling. 

Bland äldre forskare som genom omfattande försök sprogram ute i skogsbygderna fått 
betydelse måste Edvard Wibeck och Lars Tiren nämnas. Inte minst sy siade de med den 
tidens viktiga fråga: Hur skulle de väldiga, norrländska skogsvidderna med sina svåra 
klimatiska villkor föryngras. Deras forskning gav underlag för senare tiders metoder för 
markbehandling. 

Parallellt med forskarna utveckJades den praktiska skogsskötseln av många kunniga och 
engagerade skogsmän. Den längsta me ritlistan av dem alla har Anders Holmgren, överjäg
mästare, praktisk skogsfor kare och ledande skogsdebattör under så gott som he la det 
första halvseklet av vårt århundrade. Namnkunnig blev också revirförvaltaren i Malå, Joel 
Wretlind. Han var bl. a. de stora hyggenas, fröträdens, bränningens och de radikala 
röjningarnas apostel: 

Jag har agiterat för ett våldsamt trakthyggesbruk i övre och inre Norrland med aktgivande på 
fröspridningen samt i vissa fall i samband med löpbränning . Jag tror, a tt vi med dessa enkla metoder 
skola lyckas att på rätt kon tid överföra våra överåriga lappländska skogar till växtliga ungskogar. 
varefter vi med planmässig beståndsvård skola kunna producera önskade virkesdimensioner på 
konare Lid än som i regel erfordrats i naturbestånden. 

Att ledarska p i skogsskötselns utveckling också varit kopplad till god förmåga tilJ 
övertygande argumentering är ingen tillfällighet , det visar så välkända namn frå n enare tid 
som Erik Höjer, Fredrik »Kniven» Ebeling, Svante Fahlgre n, Börje Hägg tröm, Stig 
Hagner, Jan-Erik Lundmark och Björn Hägglund . Tyvärr blir varje uppräkning vansklig 
och ihåJig. 

SEN START FÖR SKOGSTEKNIKEN 

I de gamla skrifterna läser vi äldre skog folks mångordiga och ofta detaljrika fi losoferande 
kring skogens problem . Men det rörde sig mest om skogsbiologi. Möj ligen får vi någon 
kommentar om virkets kvalitet och om den mångfald av skogsprodukter den tidens 
amhälle utnyttjade. Ma n levde ju i en träålder. Men hur skogen avverkades och utforska

des får vi i den akademiska litteraturen nästan aldrig beskrivet. Det var en hantering som 
huvudsakligen utfördes av en fattig allmoge och dess husfolk. På ett elle r annat sätt kom 
virket ur skogen, ointressant hur, tyckte tydligen den tidens skogsskribenter. Det var 
också en operation för vilken skogsvårde n mä n inte hade a nsvar. Hur sågverken organi
serade avverkningar och transporter under förra seklet svarade myndiga bruk patroner 
och sågverksförvaltare för. Uppe i bygderna lutade de sig säkert mot kraftkarlar i bygden 
som under sig hade bönder och torpare med hästar, huggare och »brosslare». 

Bättre verktyg 

Skogsarbetet anses ännu i dag hårt - trots rastkojor och vältempererade förarhytter med 
sittriktiga fåtöljer. Vi kan då föreställa oss den gamla »goda» tiden utan vägar, med hästen 
som enda dragare och med dåtidens klumpiga yxor och ägar om enda verktyg. Troligen 
var det redan ett stort framsteg när vid detta sekels början timmersvansen ersatte stock
sågen (två-mans) och när samtidigt skogsyxan fick bättre material och en smidig, amerika
inspirerad utformning i stället för äldre tide rs klumpigare yxa. 
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Entreprenörerna 
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Fig. 8. Så sent som i början av 
50-1ale1 utfördes allt skogsarbete 
manuellt och ofta under svåra 
förhållanden. Genom bättre ut
formning av redskapen och ut
vecklad redskapsvård (särskilt 
sågfilningen) hade dock i det 1ys-
1a produktiviteten kunnat höjas 
avsevärt. 

Snö på frusen mark och frusna vattendrag var vid sidan om det oömma arbetsfolket en 
viktig förutsättning för det nordiska skogsbrukets internationella genombrott och stora 
framgångar. Men ingen akademisk skogskarl lär i begynnelsen ha funderat på hur den 
klumpiga släden bakom hästen var tillyxad. Det var skogsbondens sak. 

Organisationen av drivningarna var i tidigt skogsbruk enkel och smidig. Nyckelrollen i 
dessa väldiga vinteroperationer hade hästen - s litstark, oöm och godmodig. En nyckelroll 
fick därmed också hästens ägare, bonden eller skogstorparen. Han blev entreprenören 
som själv fick anskaffa de huggare han behövde, det kunde bli fråga om söner, drängar 
eller grannar. Arbetet betalades genom ett pris för varje framkörd stock eller kubikfot, ett 
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Fig . 9. En absolut förutsättning för skogsnäringens stora utveckling och därmed de t svenska välstån
det var hästen. En sta rk . tå lmodig och oöm dragare som aldrig lät sig stoppas. inte ens av meterdjup 
snö och hög kyla. 

pris som berodde av körsträcka och svårigheter och kring vilket det ackorderades. Den 
som gav lägsta budet fick avverkningen. 

De mörka kojornas folk 

Till lagets bestyr hö rde också att sätta upp e n koja intill avverkningen, ofta milatals 
hemifrån. Alla har vi säkert sett och förundrats över dessa kalla, dragiga , råa och i allt 
erbarmliga bostäder som i hundra år härbärgerade oc h fysiskt knäckte en viktig del av 
arbetskraften i vår tidiga, växande skogsnäring. Na mnlöst och nästan o känt har detta folk 
som betydde så mycket för det nya Sverige försvunnit in i historien. 

Först i början av detta seke l höjs i skrifterna en och anna n röst för att förbättra villko ren 
för arbetskraften. Arbetsgivaren borde ta någon del av ansvaret. Kring 1920 diskuterades 
den första Skogshärbärgeslagen. En föregångare. som seda n ägnade en s tor del av sitt 
yrkesliv åt frågan, fic k lov att uttrycka sig förs iktigt : 

Skogskojan kan icke a nses utgöra någon häl sovådlig bostad. utan synes fast mer i sina olika 
variationer innebära den mest praktiska lösningen av de nordsvenska ödeskogarnas bostadsproblem. 
En ganska betydande del av de nuvarande skogskojorna måste dock betraktas som avgjort undermåli
ga och ett ännu större anta l såsom i hög grad överbefolkade . 

(Oskar Wallner. 1920) 
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Fig. 10 En föru tsältning för skog -
brukets stora transportoperation var 
snö, långa , kalla vintrar och frusna 
myrar och sjöar. Längs ibland mils
långa basvägar - som aldrig fick ha 
några motlut - kunde en bra häst dra 
väldiga timmerlass. Den ensamma 
hästbjällran på den stilla norrlands
myren saknas av mången äldre 
skogs man. 

En mer realistisk skildring får vi av en behjärtad skogsförvaltare: 

Steg man en stormig dag in i en bebodd timmerkoja inträdde samtidigt en yrande snömoln. Väl 
inkommen i kojan lyckas man så småningom leta sig fram till långbritsen. Mången gång var golvet 
täckt av rena lervällingen som också oundvikligt kom att ingå i mat och sängkläder. De si5tnämnda 
utgjordes av tlrskinnsfällar vilka har stor förmåga att draga till ig sand och lera då arbetaren, snöig 
och blöt, kryper upp på britsen. På kojgolvet förekommer även större jordfästa stenar som i den 
rådande skymningens ä ro till ständig förargelse. 

(Erik Geete , 1929) 

Militärbaracken 

I våra dagar rustas här och där gamla skogskojor upp. Det är äreminnen över den hårda 
skogsmödan och dess folk. Långt in på 40-talet var skogsförläggningarna på många håll 
fortfarande primitiva men krigsåren kom med snabba förbättringar. Genom att stora 
brännvedsavverkningar i hast måste organiseras var det också nödvändigt att företag och 
myndigheter sörjde för förläggningarna och inte bara för härdat kojfolk utan även för mer 
anspråksfulla stadsbor. »Militärbaracken » gjorde s itt intåg i den svenska skogen. Jämsides 
med landets snabba sociala uppru tning förbättrade sedan skogsarbetarens förläggning. 
Förändringen av skogsbygdernas befolkningsstruktur påverkade också, i många fall var 
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Fig. I I . Här gör motorsågen sill ståtliga intåg i svenskt skogsbruk. Året är 1948 och en tvämans, 
tung, högljudd , krånglande och bensindoftande maskin dras med andakt pä en pulka. Tveksamheten 
var i början stor men plötsligt mot slutet av 50-talet hade de läuare enmanssågarna tagit över 
huggningsarbetet. 

skogsbruket själv styrande. De många to rpen och smågårdarna som låg isolerade ute i 
skogsbygderna hade redan tidigare börjat glesna med försvann nu nästan helt. 

En egendomlig och kort parentes är de skogsarbetarbyar som likt senare tide rs radhus 
slogs upp någonstans uppe i skogen. Men det dröjde inte så lä nge förrän skogsarbetaren 
som andra bodde i vanliga byar och tätorter och dagligen bussades till jobbet. 

Svett och knäckta ryggar 

Med tiden blev även skogste kniken e n rumsren vete nskap. Den innehåller många intres
santa utvecklingar. Innovatione rna ka n i efterhand förefa lla e nkla men var ofta små 
revolutioner, t. ex. de n hyveltandade svansen, det tandspetshärdade bågsågbladet , för att 
inte tala om all mänsklig fantasi som slösats på barkspadens detaljer. Handbarkningen var 
ett s lavgöra me n nödvändig för flottningen av allt frodvuxet virke. Förutom flytbart virke 
gav den svett , svordomar och knäckta ryggar. Under slutet av 50-talet slog dock den 
mobila, geniala barkmaskinen (Cambio) snabbt igenom. 

Idag barkas nästa n allt virke vid industrin . 

Universalverktyget 

Motorsågen dök upp, e ntusiastiskt presenterad redan under första världskriget. Men 
genom o tymplighet och låg driftsäkerhet dröjde det länge innan den började höras ute i 
skogarna. Det var på allvar först i början av 50-talet. Sedan blev den under bara några år 
ett universalverktyg för skogsarbetaren. Först ersatte den timmersvansen oc h bågsågen, 
sedan snart också yxan. Nu håller de n själv på att bli ersatt av skördaren. 



K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. Suppl. 20 (1988) Ett skogsbruk uaknar 

Fig . 12. En av förutsättningarna för den svenska skogsindustrins väldiga expansion under de senaste 
150 åren är nollningen. Bäckar, åar och älvar var ell finfördelat transponsystem från foten av 
fjäll världen ner till industrierna vid älvarnas mynningar. Men Oottningen gick aldrig av sig själv. 
Särskilt bäckflottningen krävde mycket byggnationer i form av dammar, rännor, avledare och 
rensningar. Själva flottningen med utrullning och utdrivning av ständiga brölar krävde mycken svett 
och möda. Del var samtidig! ett dramatiskt och spännande jobb, en efterlängtad avkoppling efter den 
långa vinterns hårda skogsarbete. 

Som ett järnspett 

Må nga äreminnen har vi anledning all resa, ett av dem för hästen. Denne trogne dragare 
var svår att ersätta. Traktorn dök upp i skogen på sina håll redan på 30-taJet men för t på 
50-taJet kom genombrottet och då efter lång och e nvis kamp av tålmodiga och entusias

tis ka bysmeder, ingenjörer och diverse mekaniska snillen . 
Ur 50- och 60-talets vånda och kostnadspress växte en svensk linje i skogsmekanisering 

om med tiden blivit världsledande. Utan den skulle vår skogsnäring haft svårt att i dag 
hävda sin position. Många har kämpat med sina axelknutar och hydraulventiler och många 
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Fig. /3 . När virket änlligen kommit ut i den stora älven kunde det som regel flyta lugnt vidare ner mot 
skiljen och industrier. Men i forsarna fick flottarna vara päpassliga. Mycket snabbt kunde väldiga 
brölar byggas upp. Ofta krävde de väldiga arbetsinsatser för att fäs att lossna och ibland även en hel 
del dynamit. 

namn kunde nämnas men någon större orättvisa görs väl inte om vi här inskränker oss till 
John Söderlund och Martin Östberg. Den senares valspråk klingar skönt i vår datoriserade 
värld: »Ingenting som skall hålla i skogen får vara mer komplicerat än ett järnspett. » 

Vår Herres transportsystem 

Skogsnäringen var med om a tt bygga det moderna Sverige. En av hemligheterna till 
framgång har redan skymtat - flo ttningen. Här har vår Herre till näringens förfogande 
ställt ett finmaskigt transportsystem, från fjä llkanterna ner genom det väldiga skogslandet 
för att sluta i breda älvmynningar vid kustens industrier. Enbart vår Herre var dock inte 
nog för att få systemet i funktion. Ju mindre vattendragen var desto mer arbete fick läggas 
ner för att ställa dem i ordning. Dammar fick byggas för att samla upp tillräckligt med 
vatten och möjliggöra flottning. Det var inte a lltid vattnet räckte till och det var inte all tid 
som timret kunde ta sig hela vägen ned till kusten på en enda säsong. Trots allt beräknades 
kostnaderna för att ställa en flottled i ordning inte vara högre än en tio ndel av kostnaden 
för att lägga ett järnvägsspår. Flottningen stod på sin höjdpunkt - mätt i tonkilometer så 
sent som åren omkring 1960. Därefter började de dyraste delarna av systemet - de små 
biflott lederna - att läggas ner och ersättas av skogsbilvägar. Den utvecklingen fortsatte 
raskt till att snart hela älvar avlystes från flottning. Den utlösande faktorn var ofta 
kraftverken. Den ersältning dessa gärna betalade för att slippa bestyren med flottgodset 
och förlust av spillvatten räckte ett golt stycke till fortsatt utbyggnad av skogsbilvägarna. 
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Mental återhämtning 

Helt landbaserade transporter gav också skogsbruket fördelar. Skogsindustrin behöver 
t. ex. idag bara någon månads virkeslager mot stundom nära ett års i gamla tider. Skogs
brukets stora skogsvårdsprogram kräver också i dag ett tillgängligt vägsystem året runt. 

Forna tiders skogsarbetare såg fram emot våren och flottningen. Det var ett stundom 
hårt arbete men det var också omväxlande och dramatiskt . Det var en mental återhämt
ning från det enformiga eländet uppe i den kalla och svarta skogskojan med den eviga 
röken från eldpallen. Med flottningen mötte man våren och grönskan och den korta, sköna 
sommaren. Livet var åter värt att leva. 

SKOGSPOLITIKENS KASTVINDAR 

Våra ludna förfäder med stenyxor i händerna beslöt en vacker dag att nu fick det vara slut 
på ett kringflackande liv, det var vettigare att slå sig ner på en och samma plats, odla 
marken och försöka göra det bästa av en bister tillvaro. Det var då som det också var dags 
för skogspolitik. 

Skogen var allas intresse och dess nyttjande måste på något sätt regleras. Vår korta 
llistorias portalfigur - Gustaf Wasa - var givetvis också skogspolitiker. Läser vi hans brev 
till fogdarna hör vi med jämna mellanrum hans bistra morranden över allmogens hanteran
de av skogen. Ek och bok gav ollonfläsk, en viktig valuta i tidens naturahushållning. Inom 
stora områden var ekarna fridlysta. Den som trotsade fick både böter och prygel på tinget 
samt måste därtill plantera »tu träd för ett». De måste också skyddas mot »boskapens 
avbitande» i minst två år innan den stackars vedtjuven kunde andas ut. 

För flottans behov inventerades kring 1650 alla Blekinges utvuxna ekar. De för skepps
bygge lämpliga ritades tom av och viktiga byggnadsdetaljer markerades. Även den tidens 
skogspolitik var målinriktad . 

Statens intäkter 

Vid tiden för akademiens tillkomst hade Riksdagen länge diskuterat skogpolitik. Från 
Europa blåste liberala vindar. Man började släppa på allehanda regleringar för bergsbruk 
och vattensågar. Staten började avhända sig egna skogar, liksom skogar avsatta för 
bergsbruket. Tidens anda var att ge det enskilda initiativet ett friare spelrum. Att staten 
samtidigt fick större skatteintäkter passade givetvis. 

Planhushållning 

Redan tidigt höjdes varnande röster, t. ex. av Israel Adolf af Ström. Fler blandade sig i 
kören och år 1856 hade det gått så långt att en statlig kommitte tillsattes för att ge förslag 
till åtgärder för att förbättra det allt sämre skogstillståndet. Flera ledamöter föreslog en 
hårdhänt planhushållning men de var 125 å r före sin tid. Majoriteten föreslog att en 
skogsstyrelse inrättades för statens skogar. De privata vågade man ännu inte ge sig på 
(1859). Redan 1858 hade Riksdagen satt stopp för ytterligare minskning av kronans skogar. 
Pendeln började slå åt andra hållet. 

Under den senare delen av 1800-talet inköpte staten en hel del skogsmark i södra och 
mellersta Sverige, i Norrland pågick avvittringen - statens väldiga skogsarealer avskildes 
från de enskildas som även de blev väl tilltagna. 

Framgångens baksida 

Sågverkens utbyggnad under mitten av förra seklet fick också sin baksida - områden som 
lättast kunde nås med befintliga nottleder blev hårt avverkade - »baggbölade». Debatten 
blev allt mera högröstad - inte minst i riksdagen - och den enda formel man kunde enas om 
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Fig. 14. Ett stort huggargäng i Torestorp socken, Västergötland , år 19 18. De sköna skrädyxorna visar 
att vi fortfarande i denna landsdel ä r i brytningstiden mellan hantverk och industri. Träden fälldes med 
tvä-mans stocksäg och skräddes till fyrkantade bjälkar , en svär konst som krävde styrka och gott 
ögonmätt . Längst till vänster stär skogsförvaltaren och skogvaktaren med sin myndighetssymbol i 
handen - stämpelyxan. 

var att skydda resterna av skogen med förordningar om lägsta tillåtna dimension. Mode llen 
skulle senare visa sig ha för skogen tragiska effekter - »gröna lögne n» bredde ut sig. Den 
kvarlämnade undertryckta skogen torkade e ller blåste omkull . Bara i undantagsfall infann 
sig en godtagbar föryngring som tidigare beskrivits. 

Redan vid denna tid hade dis kussionen i Riksdagen börjat om e n allmän skogsvårdslag. 
Jordägarintressena - på den tiden starka i Riksdagens bägge kamrar - värjde sig länge och 
effektivt för sådan inskränkning av äganderätten. Till slut tog emellertid Riksdagen vår 
första skogsvärdslag ( 1903) som innebar att ingen fick avverka så att skogens återväxt 
äventyrades. Skogsvårdsstyrelser inrättades. 

1923 års skogsvårdslag skärpte skyddet för den yngre och växande skogen. Den fick inte 
avverkas »annorledes än genom för skoge ns utveckling ändamålsenlig ga llring». 

1948 var ett välvilligt återfall till ett mer ekonomiskt tänkande. Skogsmarken skulle 
utnyttjas väl. De t ålåg markäga ren se till att hushålla med skoge n och se till att det blev ny 
skog efter den gamla. Skogsodling måste göras så länge det var lönsamt (men låg ka lkyl
ränta). Den mogna skogen fic k avverkas först när den inte längre var ekonomiskt »utveck
lingsbar» (dvs. när värdetillväxten sjunkit under en viss nivå) . 

Tanken var god men den praktiska tillämpningen visade sig svår. Respektlösa yngre 
skogsmän kunde t. ex. påvisa för lagtextens äldre auktoriteter hur man genom friskt 
huggande kunde få även miserabel skog »utvec klingsbar». 

Lagfäst skötselinstruktion 

Med 1979 års lag återgick skogssverige till ordningen helt i Gustaf Vasas anda - »detta 
packen I eder efter». Det ha r blivit en detaljrik, lagfäst skogsskötselinstruktion. Tyvärr 
rättar sig skogen och naturen inte alltid efter lagtexte n. Ändringar och kompletteringar 
måste ofta göras. Politikerna kommer också ofta med sina beställningar, liksom olika 
miljöopinioner. Mycket expedieras välvilligt av regering, riksdag och myndighet och införs 
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i lagmaskineriet. Alla är nöjda utom skogsägarna som tycker ~kogsvårdens tjusning något 
har bleknat. 

Under vårt sekel har skogsbruket varit en dynamisk näring. I södra Sverige har både 
virkesförråd och årlig tillväxt minst fördubblats. Industrin har försökt hålla jämna steg men 
har ibland legal efter, ibland före i utvecklingen. Det har medfört spänningar och tvära kast 
i den skogspolitiska debatten. För en ansvarig men rådvill regering finns el! beprövat sätt 
all freda sig - man tilbätter en utredning. 

Virkesöverskottet 

Den dynamiska svenska skogen har utlöst många skogspolitiska turer. Skogsindustrin slog 
i det längsta dövörat till. Virkets avsättning behövde inte samhället bekymra sig för, tids 
nog skulle industrin vidta lämpliga mått och steg. 

Skogsägarrörelsen fann sig dock inte i detta. Även staten var intresserad att få snabbare 
fart på skogsnäringen. 

Södra Sveriges Skogsindustriutredning tillsattes och kom med den första rapporten 
SOU I 952: 15. Där konstaterades vissa virkesöverskott, särskilt i smålandslänen och i 
östra mellansverige. Inte minst gällde det tallmassaved. Del in~pirerade skogsägarna till en 
egen cellulosafabrik i Mönsterås, det första nybygget i landet på länge. 

I utredningens slutredovisning (SOU 1956: 33) stärktes bilden av betydande virkes
överskott. I första hand massaindustrin borde utbyggas. Var detta skulle ske var en het 
potatis. Det överlät man åt parterna att träta om. 

Slog till igen 

Nu drog storindustrin öronen åt sig. Man tillsatte en egen utredning - Skogsindustriens 
Virkesutredning 1958 - som snabbt kom till skol! och påvisade all det visserligen fanns en 
del överskott i södra Sverige men att från Värmland och Bergslagen och norröver fanns 
samtidigt betänkliga underskott. 

Hade man velat stämma i bäcken var man sent ute. Skogsägarna hade återigen slagit till. 
Denna gäng med en ny stor cellulosafabrik vid Mörrum (start 1962). Skogsindustrin insåg 
all man bara genom handlingskraft kunde återta initiativet. Nymölla Bruk anlades några 
mil från Mörrum och invigdes nästan samtidigt. 

Positiv balans 

I debatten om virkestillgång och industrilokalisering steg temperaturen. För att freda sig 
tillsatte regeringen en ny utredning (1964). Den tog god tid pä sig, betänkandet kom med 
SOU 1968: 9 ,. Virkes balanser 1967». Under allt utredande hade skogarna fortsatt att växa. 
Utredningen gav därför en mer positiv bild av råvarutillgångarna och industrins möjlig
heter, särskilt på litet längre sikt. 

Men man var nu inne i en för skogsbruket långvarig lågkonjunktur. Därför underströk 
utredningen all det i grunden var de ekonomiska möjligheterna som avgjorde hur mycket 
virke som var tillgängligt. 

Skogspolitiska utredningen 

60-talet var mekaniseringens, den nya skogsteknikens och storhyggena!> tid, ett desperat 
försvar mot de stigande kostnaderna och krympande nettona. Från politiker, fack och 
industri höjdes röster för att syna privatskogsbruket. Kunde detta med sin hopplösa 
ägostruktur och gammalmodiga teknik klara sin uppgift? Regeringen var lyhörd och 
tillsatte 1965 »Den skogspolitiska utredningen ». 

Uppgiften blev inte lätt med så många viljor och ömma tär inblandade. Det var ocksä 
svårt för utredningen att få verkligt grepp om ämnet. Aren gick och verkligheten förändra-
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des , vilket inte gjorde det lätta re . Patienten (skogsägarna) gjorde därtill uppmärksammade 
framsteg både i sitt skogsbruk genom organiserad samverka n och indus triellt. 

Efter 8 år kom betänkandet SOU 1973 : 14 »Mål och mede l i skogspolitiken ». Man 
föreslog ett kombinerat avgifts- och stödsystem - piska och morot. Samhället skulle få 
skogspolitiska styrmedel för att kunna påverka utbudet av virke. När det gällde hur 
landets virkestillgångar skulle utnyttjas hade utredningen fångat upp e n filosofi som med 
jämna mellanrum dykt upp. En utredningsexpert får sj älv formu lera den. 

Vi har ungefär ett 35 %-igt överskott av virkeskapital , dvs ett överskott som avkastar mindre än 
3-4 % så länge det står i skogen . I en stationär lösning, där man bibehåller sä ston överskott av 
kapitalet , gör man e n årlig kapitalförlust på omkring 250 miljoner kronor. Detta är alldeles uppenbart 
inte förenligt med ett effektivt resursutnyttjande . Man bör därfö r studera en avverkningspolitik som 
innebär att man avvecklar virkesöverskottet. 

(Ljungenfelt , 1973) 

Experten hade utan att ana det stuc kit huvudet i en bikupa. Snabbast till talarstolen vid 
Skogsveckan var en välkänd skogsdirektör. Han tolkade majoritetens inställning när ha n 
sade: 

Jag känner till det här landet. Jag har jobbat i det, åkt kors och tvärs och jag vill säga: Det är mycket 
sällan man ser ett övermoget bestånd. ett bestånd som påtagligt har stlltt för länge, men mycket ofta 
ser man bes tånd som avvecklas för tidigt. I södra Sverige är faran inte en för sen avverkning utan en 
för tidig. 

(Svante Fahlgren , 1973) 

Snabb helomvändning 

Det skulle sedan bara ta ett par år för a tt seklets snabbaste skogspolitiska helomvändning 
skulle vara ett faktum. Framkallad av en kraftig industriexpansion - både på bolags- och 
skogsägarsidan - med åtföljande re kordhög avverkning unde r åren omkring 1973 drog 
regeringen öronen åt sig. Den skogspolitiska utredningen lades försynt i en byrålåda. 

En ny utredning tillsattes - 1973 års upplaga. Den lämnade med tiden sitt betänka nde 
SOU 1978 : 6/7 »Skog för framtid ». 

Utredningen speglade 70-talets nya oro för den långsiktiga virkesförsörjningen. Ka lhyg
gesdebatten hade härjat bla nd a llmä nheten och massmedia. Bland skogens fackfolk hade 
man en mer sofistikerad motsvarighet , man talade mycket om den kommande » vackan» 
under nästa sekel. En stark nedgång i avverkningsmöj ligheterna föru tsågs genom den 
ojämna åldersfördelningen i lande ts skogar. 

Samtidigt hade det inte undgått utredningen att perspektiven på mycket lång sikt var 
goda, att man måste hushålla men ändå borde avverkningarna kunna hålla en hyggligt hög 
nivå (75 miljoner m3 sk brutto). En intensifierad skogsvård borde de lvis kunna utjämna 
svackan. Ett batteri av traditionella skogspolitiska medel föreslogs. De fick sedan genom
slag i 1979 års skogsvårdslag. 

Passiva skogsbrukare 

Under utredandet hade en högkonjunktur ersatts av en lång och eg lågkonjunktur. 
Skogspolitiken var åter mogen för e n hclomvändning. Skogsbruket avverkade inte för 
mycket utan alldeles för litet. Åter ploc kades det pålitliga privatskogsbruket fram som 
syndabock. Alla upptä nkliga skäl för dess ofullkomlighet diskuterade . Okunnighet och 
ska ttesystem var några. Gamla brukare som sparade inför arvskiftet var ett annat. 

Givetvis tillsa tte regeringen ( 1979) en ny utredning - Virkesförsörj ningsutredningen. 
Den kom med sitt betänkande i SOU 1981 : 8 1 »Skogsindustrin Virkesförsörjning». 

Man konstaterade att det långsiktigt i stort sett var balans mella n tillgång och efterfrågan 
på virke . Genom en mycket förs iktig avverkning under några å r hade skogen ytterliga re 
lagt på sig. Det var inte längre någon s törre fara med » vackan» i framtiden. Man 
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diskuterade intensivt orsakerna till den låga avverkningen och föreslog en rad botemedel 
för att stimulera det privata skogsbruket. Några underhand framförda förslag - t. ex. 
beskattning efter tillväxt - avfördes på goda grunder. Regeringen fick stöd för skärpning av 
skogsvårdslagen på några punkter. En viss avverkningsskyldighet infördes, liksom krav på 
skogsbruksplan. Ett stort projekt med avveckling av glesa eller däliga skogar (5 § 3) 
lanserades. Det kommer bara delvis att kunna genomföras genom motstånd från naturvår
dens sida, vilket politikerna visat stor kän lighet för. 

Skogsägarnas surdegar 

Det år då Skogs- och Lantbruksakademien lirar sitt 175:e år ser ut att infalla under ett 
skogspolitiskt mildväder. 

Alla normalt motstridiga intressenter har förenats i en gemensam ambition att sätta 
stopp för luftföroreninga r inom och utom landet för att freda skogarna från skador. 

I de djupa skogsägarleden Ligger dock en och annan surdeg kvar och jäser. Man är 
förbittrade över att staten årligen inkasserar 450 Mkr i skogsvårdsavgifter från ett skogs
bruk med sjunkande lönsamhet, allt ner restriktioner och allt hårdare krav på skogsvårds
investeringar - 450 Mkr som till mycket ringa del återgår till skogen. Hälften stoppar 
nämligen staten i egen ficka, av den andra hälften går det mesta till stödområden i 
Norrland. 

En annan surdeg är den alltmer detaljerade skogsvårdslagen och byråkratiseringen av 
kontrollen. Samtidigt måste skogsägarna erkänna att skogsvårdsstyrel en nått framgång i 
den praktiska upprustningen av skogsvården. Det har mera skett med hjälp av god 
rådgivning och stimulans än med lagen som tillhygge. Skogsmyndighetens fältfolk är 
trogen sin roll som skogsvårdsmissionärer och är lyckligtvis fortfarande däliga skogspoli
ser. På ett relativt mjukt sätt ser man till att andelen passiva skogsägare blir allt mindre. 

Kanske den skogspolitiska stiltjen är lugnet före stormen. Varifrån skulle stormen då 
kunna komma? Skogsbruk och naturvård verkar vara på väg att dra upp gränslinjer 
godtagbara för bägge parter även om värderingarna förblir olika. När domänverket lämnar 
två miljoner ha tiJI fjällnära domän- och naturreservat utlöser detta snarast besvikelse 
bland de mer militanta naturvårdarna. Vem ska vi nu slåss med? Allt går igen. Redan när 
seklet var ungt uttryckte en av naturvårdens pionjärer en balans som gäller även idag: 

Det kunde synas som om sålunda verkliga konflikter skulle föreligga mellan den rationella skogsvår
den ä ena och naturskyddet med andra samhälleliga krav från folkhälsan och skönhetskänslan ä andra 
sidan. Att for närvarande sådana konflikter i rikligt mäu förefinnas , vore fruktlöst au ~öka förneka. 
Men om man ser saken från en högre ståndpunkt, fostrandets kultur och framtida väl, flr en konflikt 
mellan två verkliga kulturintressen endast vara tillfällig. Vad är det egentligen som begäres av 
skogsvården? Endast en liten tribut skall lämnas till naturskyddet och till dess egen ovedersägliga 
bätnad av de oerhörda arealer som skogsvärden redan tagit i anspråk. 

(Rutger Sernander, I 917) 

ästa lågtryck 

Kanske nästa skogspolitiska lågtryck kommer kringjordförvärvslagen. Sedan dess liberali
sering (1987) har visserligen inte marknaden aktiverats som väntat men de försäljningar 
som gjorts har skett till starkt ökande priser. Lantbruksnämnden sätter inte längre pris 
eller utser lämplig köpare. Att investera i skogsegendom bedöms som långsiktigt säkert 
trots en mycket låg avkastning. Detta kompenseras delvis av en gynnsam förmögenhetsbe
skattning. Pengar finns på en del händer, fastighetspriserna skjuter i höjden. 1 kläm 
kommer då aktiva brukare av skogen. De kan inte längre hänga med i budgivningen och de 
som redan brukar och äger större skogsgårdar ser med oro fram mot ökade taxeringsvär-
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den och därmed skatter. Bland de a ktiva brukarna är ma n oroad för en under vinterhalv
året avfolkad landsbygd. Om glädjen med en fri eller en bunden fast ighetsmarknad ä r nu 
både meningar och erfarenhe ter delade. Kanske nästa skogs- och jordpolitiska oväder? 
Även om det inte märkbart kommer att ska ka en väl bibehållen 175-åring kommer frågan 
dock att beröra Skogs- och lantbruksakademiens arbetsområde på många sätt. 

FRAMTID OCH MÖJLIGHETER 

Den svenska skogens utveckling är ett resultat av flera hundra tusen täml igen självständiga 
aktörers insatser. Samtidigt ä r utvecklingen också elt resultat av de skötselprogram som 
sakkunnigt skogsfolk utformat och den skogspolitik som riksdag och regeringar ansvarat 
för. I en internationell jämförelse måste slutbetyget bli tämligen gott . Skogen har varit bas 
för e n växande skogsindustri , en av grundpelarna för la ndets välstånd . Samtidigt har 
virkesförråd och tillväxt under det senaste halvseklet stadigt ökat . 

Inom andra regioner av världe n har skogbärande mark drastiskt minskat, som regel 
genom ett av fattigdom utlöst överutnyttjande. För tre miljarder människor är bränsle och 
virkesbrist redan a kuta. 

I stället för att förbruka resurser har svenskt skogsbruk byggt upp dem med sikte på 
ökade framtida skördar. Prognoserna för skogsprodukte r ser också lovande ut, särskilt när 
det gäller pappersprodukter. De flesta experter räknar med en långsiktig ökning på 2,5-3 % 
årligen. För sågade trävaror är tyvärr prognoserna avsevärt försiktigare . det rör sig dock 
om fortsatt ökning på omkring 0,5 %. 

Västeuropa är den naturliga marknaden för vårt skogsbruk. Där arbetar starka krafter 
idag för ett ekonomiskt starkt Europas Förenta Stater . Sverige måste på elt eller annat sätt 
deltaga i EG. Framtidens svenska skogsnäring har där en position med stora möjligheter. 

Bland de fra mtida exportprodukterna få r heller inte glömmas nästan obegränsade mar
ker för plockning av lingon, blåbär och trattkantare ller , med fågelsång och frisk luft samt 
Europas sista verkliga vildma rker med tra nda ns, orrspel oc h hjortron för att nu bara 
nämna några av den nordiska skogens sinnliga fröjder. 


