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Contortatallen
CoDtortatallens (Pitt.us rnntrfta Dortgl., tar lati

/blla Engelrn.) intåg i svensk skogsn.riljö har
b.lr.LndlaLs i rLL Ilerr,rl .ltilter. int, tnitnt
r,ctcnskapliga. En utnärkt täckartde beskrir"
ling: "(iontoltatallen i svcnskt skogsbruk - err

lägesrapport" publiceracles av Skogsstt'rclsetls
contor tautl edning år^19q2".111 Utredniugen
ledclcs a! professor Grlstaf!on Segebaden vid
skossl'akulleten. Vidare bel,vstcs dct veten-

skapliga kurskapslägct globalt genom 3S Lrpp-

satser som pr-esenterades vicl IIJFRO \4rorkirlpl
I'artv 52.02.06 i Umeå år-199? i fbr-rr av ctt
Frans Kernpe S,vmposiul-r: "Pinus conlorta
Fronr unferned for-est to domcsticaled
crop".l45 I{oordinator lar professor Dag.. Liud
grcn vid skoesfakulteten. Sizih'l.rarjag år 1989

ör'ersiktligt beskrivit contortatallens introtluk-
tioD i Sverise i ar-tikeln "Så blcv corttortataller.r
Sver-ises treclje barrträd".1 +6

\''id sidan av en oundviklig rekapitrtlatiotr
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av viktiga håudelseq skall .jrg i detta kaJritel
1ägga extra torl'ikt vicl att skilcLa de olika
Lral'tfält som uppstod sorrr en löljd av intro-
duktionsarbctct. Detta kom med tiden att

pr-liglas av motstridig?t intresseu. Stor^skogs-

bruket såg positivt på rnöjlipilreten att infbga
en relativt lättltanterlig och högavkastanclc tr,v

trådgrijda i del artfattiqa sr,cnska skog..en.

N,rrrrrr.irden.i lUr, 'pral.rre .trtog -n r.qalir
aftitYd.

Saml.tållet vackladc rrrcllan dessa ytterlig-
heter'. N,lan insåg de nationalekonorniska för
dclaLna men lvssnircle ocksä till krilikerna.
Nliljörörelsen utnvttjadc oenigheten föt sina
intresscn. Resultatet blev sorn vanligt cn lag-
stifining som skulle balanscrir olika uppfatl
ningrr. Forskning-cn breddacles mcd tiden.
Från i början klart ändamålsorienterad kotn
dcn med tiden att också omfatta naturvårcls-
inriktade disciplincr Dcras företrädare vat

ibland clock inte alltid - mer negativt inställda
till den nya tallartel. Det kan lart på sin plats
rrcd e11 citat ur rrrirr ovanträmnda artikel som

ganska r'ål skildr-ar spiinninpJsf ältet:

Virnale al den svcnska skogsrrat[r'en har

lned oro bcoakLat arrkornslcu av den rtya
'nrarrJ r'err, ,, r..,r rrrller', \o- r'l \drer'
på 3 % av Nordsvcrigcs skogsmark. Kritiska

röster har hörls liin en dcl talesmän 1ör

sirg'r'erken. Inlölandet av e(( nytt trådslag

innebär_givetYis f'örä1rcLiugar i oJika av

seenden- Slftct har var_it irll förstär-ka eLo

nomin i nor a Sveriee gcnom högre virkes-

pr ocluktion och alt öka skogsbrukels flexi-
bilitet. Som \,arlligt upptr:ider rnotkn{ter i

semhållet. Den medeltida statsvclaren
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Alechia\ ellis liinLriit cla refle\ioD stiir' sic

li r:
'n' I -, 'rll lur" r'lr', r ' qö I r l" '

m()rstiirr.lar'e blaud clcnr sorrl skll]Lt lirtloIe
riigot pa firr lirrcir'ingcn. lrrerr l)rtIx ljLrntnlx
rrrlr.ir,-. r, l,l rrll ,l, ' 

..rrr ' rr1 , rir r . 1, r

Yi sorr mc(herk,rt till cont()rtatirllels
niir'\'ar o i (Len c|cnskil skoga n her ell art-

lcrlning ett rrLrr hhritda till kri(ile.nas s\rr

prLnktcr. \1cr sanrtidigt bcskrirs irrtr r"l"k
',, .r .,. .'rr,lr. ,e,l rr.rr, ..r .,1' .t, r.t.'
biololislr acrlombrotlet rrill()nsiu i srerr5kl

skogsbluk. ett eenorllbrolt sotlr llirllfÄr rllr
korrrnrer' rila norclLiga, el()norriskt sraga

glcsblgcler till cicl.

fag har- tidigar e be llittat our inn esset lirt- tt-iid
e\oter pli 5[J til]el och lrin cserl .lelaktighct i
tlett:r (sc l<apitr'1 2). lrnclcr' rnir sjrilvPålailna
fr öinsamlingscxpcdjlion so[marcrr Mi:] i del
pii m:trrrislol ircle, lrclr llisnilnde skirua rtor cl

\':isr ra l(lna(la, befann .jag lnig i den nol-l-a
(lelen a\' aontorLrtallens utbrcdrlilrgsornr:iale
(figtu 12:l). 'ilen orn rrrilt inttcssc ornfirLlacle

lr,rtr,r \ll-r lir,,re l':rtttr ,rl i|'re lllilr.l \\'rrl-
grirrren (Pi..,// rrranrira (\'lill.) B.S.P). bler'.jag
irnporrcltcl :1\' jllst contolillilllen. Dlir histoli-
ken var glinsluu fitnn n:ttt ,10 3l rlleler höH-:l

bcstiurcl rretl laka pelalliLa stalnnlar ocll för--

r-ircl på 600 rr:lsk pet-hcktar'.

]5 CONIORTÅ
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l:lut l 2: l. (in!ttl.tltlhn\ fönlta)n.\t irart d/)t not)a
rhltn uit ulbndnins:otr|itlrl l,tsa! nd ljutg.'a, Jl !.
Lii,gr i;\lrtul h\litt\ rotttrttrtn nt, I'inrtt lnnhrittrt,
nii*?tDi lii)!!. t)t tulln)l \ant tit lnfa\rad till tltl dti)

uIlraigltl hr))Ii])t't1l4kt kli ttlt:1. litilt It1nhht ntarhtttr
I L)6) i)\ l)nnI itn.\l11n)t):

I en tuscrrbröclr:rrrrri:lnl blel ufi ccklirrllen :r

irndril si(liln stalalIlansarta(l..Jtg ltlel ocksii pi
alet kl:rrl llic(l itt mlcket mcl i llola och Iauna
förerltr' contortlltrtllcrts ttor'dJiglr hellllist llled
\':ira slcnska slogat-äu lircl soni skiljel clt:ttt lit.
Det r-ör'sig i bicla fallen otr borcrl skog tttt'cl i

li

Skag:lunltl:ttlt ))t t a )tl0) la

lull. 1 il t)t lt n',lt l!!(n \ )ttl

tt.tp til litlt,tn laltn, rt
62"i0' \'. jtrli 1tt71.
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princip snmmå ekos|sleDr oclr dehis idcDtisk
arlsaIlrm:rnsiiltniu g ar orgarrismcr_. IIte nndra
pii ?rtt contol-tat?rllcn - ett döma av reclilll cxi!tc
landc slcnska bc.st:incl - r er_kircle lr:r korrmit
\,ril tillrätla i viil skogsraLrut

Det skulle visrl sig ult rritt insamlecie mare-
riai :rl contor'lafiöcr' (pr-olcrricnser) irppnarle
Yiiged för liclarc arbctc nlecl denn:l trädirrl i
Svcrigc. L,licr'rnd mrln d:i rissle llrurs ingcrr
conrortatall fi:i1r (leltir nordliga omniclc ticli-
eare krrltir'er^icl r.itr_c sig hos oss eller altnor-
sticies i f.ur opl. Dc komrlande liilsöLerr
skirllc visa att.let lar jlrsl Iiån clessr ornrådcn
som vi måsle 1l h:ir-konrster om en oclling i

Nolclsvcrigc skullc bli liamp:irrgsrik. Cicnom

l'tirJ tt.n")t i tll l\pirkl tattlatlal)4lia liL Iullh.l !å
giit (n n?thn l:iritisL (lttrtnhia uh Ittkan, /971.

eu ö\'crcnskonlnlelse rred Skogshi)gskcilan
tillits S(i\ disporerr hzillicn al rline lioer
Detta n{jliggjor dc att r':rla resrrlser kurrcle trt
rYtEas för att snzrbbt 1å igång en försi;ksutlice
riing iu ansenligt ornliilrg.

Vjcl siclan orn skogsgiidslinger. sorn pri 6f)
tllct suabbt cxpancler-acle och Itclcclsag-aclcs av
crr alscr':ird an erknir gsökning, Ir:rntstod
contoIlallllen fiir oss sonr elt \'llerligilre ele
me|l äglut att ökl \erlniigsglatlcrr i r':ir-t
skogsbr_uk. C)ch li lar snirrl ilrtc cnsalttna ()nt

dctta intresse- I clet i sorlcr- angr':iltsan de sloB.'s-

bolaget AR Iggesuncls Bruk Ierkacle skogs
vr'u clschcfcn l{ol.rncl Nellbeck. Han ltacle åt-

l9(i2 gjor-t n:igol sonl vid clcnna tid viu srrrrer-
liqet ir\ rrrltLt löt , rr rre rrk \lu:\lr.lt,. tr:ilt
ligcn cn stuclic'resa .jolclcn r-unt. Där'r'ici hacle
han lasciner'ats lt\ clc plantaeeskogat r]teci
sn:rbbr':ixarclc tl-?idc\oler sonr lrarr sctt ltii N\'a
Zeellurcl och allu()rstiiales.

Llrrclcl cri tågresa lillsartrrnatrs ctr par lir
scualc lralrlörd€r Rol;ircl siru liutclelingar till
llig om man inle skrrllc kunna:ist:rcllonrrna
rråsot likrarrclc i Sier-ige. II:ru kiiuclc till rritt
coutor-lajlltr-cssc och rille leta om jag tlodcle
att cletta tr-:icls1:rg- sLtrllc cltrua. fae beriiltilde dii
onr r'årt intresse fitr en in t r_oclrrk tion. lltcn
por'ingtelaclc att rnrcket ifii;rsöksriie m:iste till
innan man satt s:ilclt i sacleln. Inte rrrilsl
griilde dettr plolenicnsvale l.

lg-gcsund sick emeller-tid snabbt till relkel
lned ett aol]lor'lirprogrliln. L'tgårrgsprDtktc]l
lar egna LrllecLrirrgar-man 1åtit göra orri uiirl
slltgcLs procluktion. Dessl lccior.isacles i en
skr-ift "Dcn n\a skogerr".II7 Liksorri dt:t iilr-iga
skogsbmket ll.orta.les bolaget rled ltloltleltet
vir-kesslackan sonr euligt dcr-as ber':illingar ,
orr ingel raclikalt gjolries - skLLllc lccla till crr
rlhallig kris i lilkesfirrsiiljrrinrcn kring och
niig-ot el'tel sekelsljftct. Xlan hade nlilsiitt-
ninger ilLt snalast plantera 30 000 hcktar-
corrtortaLall (11.5 pr-ocent r\ fiit-ctagcts totala
skogsmar-ksale:rl) .

Nfecl err blr'ltsiul st:rlt år' l9[i8 haclc t.o.ri.
:ir- l1l7'1 h.iha cler ltlarrcr-aclc er-c.alerr plante-
..1ts. f)elta irrrcbar-att I.-gesrrnrl ricl cLcnna ticl
rlr clert kla[t lcdlLncle con lor'tilltrI\ ärrclarcti i
LrrrJ' t. lrr.irr l,,rrr rr..rr rrl , r hulj.'rr :rrr rrr
rirr,l,r rr.rir,r ,rl tt,,r .r,lliqrr p 'r\e ie \cr

t;5



(breddgrad 50-51). Om man hade inväntat
resultaten 1iån våra pågående tester hade en
del aveångar samt kvalitets och hälsoproblem
kunnat undvikas i Iggesunds mer kustnära
planteringar I öwigt ha1 bolagets odlingar:\'isat
cn lpperlig uweckling, inte minst i Härjedalen.

Introduktionen
Vi menade för egen del att intåget av ett nytt
träd i Norrlands skogar endast kunde ske i
takt med att kunskapen om odlingsförutsätt-
ningarna byggdes på och att en del praktiska
hinder undanröjdes. Bolagets skogar Iöre-
kom, i motsats till t.ex. Iggesrnds, inom hela
Nordsverige, d.r'.s. ett område med de mest
skiftande fömtsättningar för skogsväxt. Under
Skogsvårdsförbundets exkursion på Iöretages
marker år 1969 redogjorde vi för den intro
duktionsplan som vi då följde, se figur 12:2.

Proveniensförsöken var en avgörande in-
grediens som stod närmast i tiden. ADIågg-
ningen av sex fältförsök i olika klimatlågen
skedde år-1967 och utvärderingarna började
fem år senare. Vidare f'ordrades stöd för den
framtida beståndsskötseln. Tre mycket stora
förbandsförsök med stamantal från ca 600 per
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Figr 12:3- Omfattande rt;rsiik har fdregått och bekdsagaL

introduktionen u! untorLalallen i Snenge. Karlan risa'
tre av SCA:s fiirsöfuseria.

11. StLd um av äldre svenska lörsök
12, Fröinsam ing iKanada
1 3. PreL mlinår härdighetslesl

15. An dggn n9 få tförsök
16 Fon öpande inventerng

2 ana ys ev vedeqenskaper
21 lnsaming av vedprover i Kanadå

31 AnLäggnrg

4 Orgafisering åv lröleveranlörer

5 Ha vpraktiska iörsök

52. Anräggring av srö rre ' lesrylor'

62.lnsamlfg åv ympr s

7 Praktisk anvåndn ng kulurarbele
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hclitar- till ör er- 8 1XX) :urlaclcs iir 1-970. H:ir'
skrrlle bestiinclstiitlreters betlclclsc bli bclvst
för tillvixt, klalitctsclauirrg och :rnclra el'l'ekter-

av tr-lirrgselve rkur. Föt- att suzrbbt rirrna plak-
tiska er-l':u_crrlreter' anlades liclar_c urtcler år'en
1970-71 ct1 :10 Lil praktiska plentc'rir rgrr-,

ollingsfiirsöh, på r'irr der-a 20-'10 hcktar- r'ril
spr-icLda iilcr viu-t iruicltar'. Om uttlnttnc liurtrs
plarrtcr ttles samliciigt halva irvgget med
tajl.I lij

Provenien sfl-ågan
\rar1 g:illcr clcrr viktiga plovenie nsfr-rig:ur gick
vi rurilrnedletet till r'zigl. För' oss. liksom liir
skogsbr-nkct i ilu igt, knivdcs cri ttlckcl lör val

al låmplig pr-olcuierrs pli r:rr-je ocllingslokal
inonr Nor-r-lancls star-kt skifi:rnde klimatlligcn.
För tall och glan lnnns rcclarr lcglcl sorrr vis:rl

sig algiilarcle för ocllingsframgiiriger r (se kapi-
rel 1l). NIir Lrrocler' \'[ats, clii chcl'iiil Skogs-
triidsliirridlirrgs fiilstiksst at iott i Sundnro,

Finlhtlout i l5 åtigt !ank)rtnl)^tint!, 198J.

I ato Ollt'Ht'lull/lt.

I^v Lllu))tl i.ir)li;t 11l1,tLhltn!r'n lto\ tl,t.til l l.l ull
Pirut "!trln l)li lni,\ltr)t 1,il Sl,)',^n1n..juni 1972.

qi,' ,1, , rru1,,r-,' - ittt.rr r" rr l, n\crricrr:rr.
tcri:Ll rnecl hånsln till här-dig-he tcn.l11)Han strt-

clcr-aclc cttlir ig:r pl:urtor- med hlinsln till hur
långt hirsteIs ill|intringspr-occss lracle fi:rrn-
skr-iciit ricl riss tidpunkt. \ri valde seclan rnecl
ledning lriir-ar ur ett geoglafiskt sett vril fiir.
.lel:1t iurtal pr-ovcr ricrrscr . Dcssa ficL ing..i i
stor l jåmlör-andc firr-söli. soru iir I967 :rrlatlcs
pli lokller liecl clct nrcst skiltanclc vlixtklirrat.
Hlir-irrgick ocks:r svensk tall ar' lolvrlrns.l I'rl

I ticligar-c pr or eniensfiilsirk rrecl tall hncle

cle ingäenclc r-ascrrras hlir-cliglrct giursk:l snallbt
korrrrnit till Lrlrr\.ck. Detta lisaclc sig ra|a fa]1et

ilen rnccL cort()r'lalall. När'rn:ru elict-niigt_a iir
qi, \ nrrr"rtrru i i, .,'1, rr rr, Lt- rrr.rl ri: nru
vcrricnserla och tr_:iclslagcrr cmellln - metl
iigat knnnu ell:isl den rel:rlir-a iiverlcltuclcrt
och höjrhrtt:ckliuscrr sorn i cr bok. \'i r'ågaclc

d:ir-for r-cclau cftel fenr års odling konstr-uen
en lör-lh ttniDgsrrrall fii| Nolr-la[d. l]cn tiickLe
ir all:r tänkb:ir-a octlir rgsloktlcl fi lin brerldglacl
62 (ror r':r IIiilsinglaucl/Hrit-jcclalerr) oclt norr

r 57



ut. Det tidiga unlaqet \ad gäller överlevelsen
inom försöken skulle stå sig ör'er åren. Tiugo år
\elldrI rnrsordnade 'ig ploreni, n., Ttt.r ittonl
lespektive försökslokal så gotl som oför-
ändlat. Med hjålp av vår förflyttningsmall
kurrde man nu förstå r'arför' vissa åldre
odlingar i t r-orrlancl piått br-a och anclt.a niss
lyckats.

Våra mätniugar i pr-ovcrrienslörsöken visade

att contortan \'åx1e belvdlig-t snabbare än I'an-
lig tall. Den ör,erlcvcle också baittre. I)et Iöre-
läg också skilhr:rdcr i tjllväxtmönster under
\omllrrri r. del. rrrell.rlt ulila Pror', nt, lr..r.
clcls i förhå11ande till ral1. (icnonrgåencle växte

contortan på höjden urriler lånsre tid aiu van-
lig tall. Dc härdigaste provenienserna hadc
tilhiixten fijl lagd tidigt rmder sommaren. Inle
or'äDtat invintr-ade dc därftj r- tidig-arc på hös-

ten. Senarc korr denna kunsknp vål till pass

för^ att lörstå r'':rrför sydliga hairkomster- lick kli
matsk:1dor och svarnpanB..repp piL ailtfiir nord
liga odlingslokalcr Tv liksom r'-ad gäller svensk

tall, skulle problcm rned härdigheten rred
tiden visa sig bli en plåga för vissa contor-ta
odlande skog..s:igar-e som intc tagit tilh åckligt
alh.arligt på - ellcr inte kånt till - bchovet a!
att anvärrcla passande provenienser

Pr-ovenicnsfriigan kom scnare att utr-edas
ytterliilare genom firr!ånstfirll lorskning både
vjd Institutct för skogsförbiittringJ och Skogs'
hirgskolan/Sl.U. I börjal ar' 7()-talct iusamla-
des pä nytt friier liån ctt stort antal uh'irlda
l<anadensiska contonabestand representcri'ulde
hcla det intressanta rrtbrcdningsornrådet.
Dcssa användes för jiiruförande för-sök både
här-hcmrna och i andm länder. Ut\'airdcrjtrg-
ar:na glv grtrnden för n,va lör-llyttnirtgs-
regler'.151 I sina hLrvuddrag skilde de sig inte
m,vcket frårr dem sonr vi komrnit fi am till.

Del är en stYrka att vcla all contorta
odlingen i Sverigc naila nog,.. ånclzr fi-ån biirjan
vågletts av relativt hållbara fiirflyttningsregler.
Dctta val inte för'hållandet i Skottland och pzi

Trland. områclen d:ir- contortatallen intfodu-
cerades på brcd fiont lio.rn. ir0-talet. Hiir'
blandadcs till en början fiöimportcr frårt vim

skilda omrilclen hullcr orl buller Dctta konl
arr l-rl; rill b, krrrrrer orh rill att orittri.t
misskrcdilera trädslaget.
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Fröförsö{ningen
En plaktisli fiåga av stor- bctvdelse blev frö-
anskailninsen. Fråu och med 1970-talels mitt
och tio iir fiamåt uppgick vårt eget årsbehov
av contor-taplantor till i mcclclLal ca 30 mi!o-
rrrr. \led tidr r bler l,rodttlti.,rrerr .irrnrt.töt rr
pii grund a\, extelna leveranscr Den enda
möjligheten var till er:r början fröinsamling i
Ihnada. Därvid hacle r.i stor n,vtta av dc kon-
t,rlter m, d l.rrrailensi:k:r .lug*nrärr sorn ag

skaffät mig undcr rnin vistelse där
llbtalL rikacle dct santlade liöbehovct i lan-

det r-askt trDcler- 70-talets scnuLe del. Det perrd-
lzrde mellan 400 och 1000 kg pcr år Mark
nadsunclcr')ag1et r-äckte för att någm kantdetr-
siska liöfirmor skulle etablcra sig 1ängrc
nor-rut. I-Iår gav kottinsarnlingen ny:r inkom-
ster till tle fåtaliga iDncr'ånarna. Vet-ksamhcten
kon I roller-:iclcs och certificradcs av statliga
inspektirr-cr.

Men i det öde larrclet ktrnde allt utöjligt itr-
tr-äffa. En av virr-a cutreprenörer, den till rrr-

sprunget fi nlanclssvcnske Rolf Flellenius, blev
ensam och mjtt ute i skogen under pistolhot
fastsurlad \.id ctt triid och rånad på sin bil av en
veth'illing. Detta hacle kunnat slula nryckct illa,
tv ingen visste var Rol1 bcfarrrr sig. Men han
l,vckades till slut.koltma loss och sloppa cn
mahntransport. Arct innan hircle hans htistlu
Krthleen ur.rder- kottiusamling förirrat sig i
lildmarken. Hon hittaclcs clapJen därpzi frusen
rren r'älbchållen av en rädclniugshelikoptcr.

För att pri sikt säkra Iiötiligång hår hemma
beslöt vi oss rcclan år 1969 för-att anlägga egna
fröocllinear i Sverige. Detta skullc skc enliet
samrla ruönsteL som tidigare för fiöplantager
med slcnsk tall. Bidragzrnde till intl-essct var

dessutom att contortatallen crrligt skog-sfors

karn:r v:rr ett lo\,ande traid vad avser genetjsk
förådling. Dct gållde där-för rtt välja ut plus
triid dår' bor-ta i Kar.rada. Hår {-rck vi rnlcket
assistans av rniu godc r'ärr, den ungersk kana-
densiskc genetikprolessorn Oscirr Sziklai vid
Universitl ol' Br-itish Columbia (UBC) i Van-
cour,er. I ctt samarbetc rnccl B.Cl. och Yukon
Forest Ser'\,ice ut\,alclcs sourmaren 1970 ett 90-

tal r'äl förclelaclc plustlåd inom br-cddpJrads-

in I errallct 54-64. Trziclcn skaLtades pii,vmpris
och kottar på senhösteu.



)'nlnirLg rn Pin.ut rlttlothL

lLltsriirl få RogtLLntlft.\ llunl
skoh, nu.1 I c)71.

Dcssfiilinnan måstc ett jrrridisht problcrll
clock klar-:rs av på \'ågen. Enligt sko3,..slagen i
British Colrrrubir fick man intc fålla {r'äcl utoni
för speciella nyttoiinctanå1. lnsarnlitrg al rrnp
ris liade ingen t:inkt på att nämn:i i texten. En
av insljrur ioneln?r p:i UBo strzicktc dri ul en
hjälpandc liancl. NIan crl2jöd sig att son clcl i
vårr arbetc stucler a contolta\:irkets egenskapcr
l'ör' deLta behövdc man stamtr-issor varlör
proltnic'l rnåste 1å11as. Och se, ett specicllt til)-
stånd kuirde ud:irclas för detta \etenskapligä
rinchrnål. Sedan blcv det griiut l.jrts. Det insaur-
ladc vn4rriset clelaclcs rnellan oss och gcrre-

tikelne på forskrriugsinstitutct vid B.Cl. For-est

Sclvice. Vår' anclcl flögs inedliusct tillstrinci
till Slcrige Lrnder scnhöstel och lagrecles till
ciess att 1'mprring p:i gt-nndstttnrnar ktrncle skc

pa r.irerr l'lil. Dcrr .i.tn:imrrrla,,p-r,rrinrr, tr

iigcle nrm undcr stcrilrr fijrhällandcn i rnitterr
a\ cu fö.e detta plaDtskola som gjot-ts kerniskt
iii hzin regetation. ArbctcL överlakacles rnirtrt
liösl a\,pcrsorral fiån Iustitutionen liir skogs

botiurik vid Skogshögskolan. L)ctta för alt uncl-
lika infrirsel ar, niigori kanadeusisk skacle-
girrarc sonr ktrncle ha åkt snålskjuts mccl
corltortakvistarna. Upplirlj ningcrr visacle atl så

inte blilit falleL.
Påfiiljandc irl gjorcles lttcrligiue v:11 av

plustr-äcl, rru på.initiatil al Stor-a Kopparbcrgs
Ber-gslags All. Aven dctta rrralerial ImPades
lros oss. Santicligt g:rr r'åra pt-oveniensfirt-sirk
sirdana [tslag att vi började insc bcltr.rvel a!

vtter-ligare e fiiiplzrntagc sorn taickte colltor
ttns allra nordligtste rrtbr-eduingsomriicle. En
rl, karnpanj, koncentrerad enbat-t till Yukon,
Iöretogs dårf iir somnlar-cn 1 97'1.

!-\Ta plantager pii srmmanlagt 3jl ircktar'
anladcs i Srrndsr,allsomr-zidct :ireu 1975-79. I
,l-s..r irr1i, I t'r, nlil,. l.tnl'itrrrtttlrer ,'r

plustr,iclsvlrp.rr, a\,seclda ?1tt täcka olika pro-
rellierrsiulrtr.rll in,,rn dr r [u. c's. .rrtressrrrt.r
utbrednirrgsor r'åclet. I slutct av 80 talet bör
jade vi skiirdr fi ö. )'liigrir år' scnat-c var vi s.iålr'

lirrsör-j an cle. ( lont(ir-taphntagel itn l:rdes zivcrr

al andra skogsbolag- liksom al Skogsstrrelsen.
Hiir-r'id tiliärrpaclcs inte erbalt plrrstr':idslrrip-
ning-. Å'er s.k. flii fi irplantagclli'2 iurlacles på

llera stzillcrr i landet. Den totala alealen liil
plantager-för' cor)lo.tatall r':rl vid 90 talcts bör-
jarr ca 1'10 hcktar.

Vedens an\,ändbarhet
I .arrrl',,rr,l trr,,l :rr..rrrrlirrqerr .r\ lntlr l,ro-
lcniensrnaterial ir- 1963 Logs veclpt-over irå
olika lokaler..Jag kunde clärltrr- skicka hem cn
arsenlig mlingd slantr-issot- sour ör'erläm-
rr,r,lr. rilr St \:. l,,r.krrirre.l,'hotat ,tirrrrr i

Sundslall. Hår'lacle tlau ncd ett rrrvcket om
solgsfullt ar-bctc på all anah'sera colrtortalls
vede g-enskaper mecl hänsyn till clLrgl i g-hetcn
för olika fibcrprodukter-. Nlan ko slate.adc att
triidel har- \'eclllbler- av god kvalitct. För cLelak-

tigt fi)r oss \,al :rtt fibcr cgeDskaperna i olika ar'
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secndcn l:ig rrcllal) .lem för'rår i'gcrt Lall ocll
gran. \'lir:L specialistet falln att colllort:tvcd -
rnccl clen tidcrs teknik rar ltlattdllar rred tllll
licl fi anrst:illnirig ar ke uisk massa och necl
gr-an vicl tilher-linirrg a! tidrrirlgsPaPPer' I
senar-c skecleu qcnonriörclc r'år-t fbrskrtitrL:,s-

labor_aftr|irrm mel onif:lllandc strrclier och lirr_

.,,1 r n ed , 
' 

,, r r, , r ., ' 
,,,11.r,1isr-ril,. \rer'lr.ir r.rr

lcsulullen positilil.
I'ri MU(ltalct rrtn\ttja(lcs corltortatillle i

Br-iLish Col Lrrnbi:r clr(l:1sl al pt-irnitir'a iulatrcls-

sågTsl( s6111 tillver-kaclc olorket kolrslruktioDs
lilke al enklasle kvalitct. Nlassa oclt p:rppt:rs
inclustlin fanns rrrccl lä und?rn1ag lid kllslell
o.h lrtnltEllde ancL'a trädslag. Situ:rtionetl
skullc dock snart föraindrlls ra(likalt, tr ä\'ell
mass:iin(l us trin ctalller:1.1e sig i irrJutclct Hlir
blel corltorlan mecl ti(len clct till arrerkuings
rohrren clominelanclc tniciet. trlen i clet ticli-
gaste skedct falls (let intc rn\ck(t klrrrskaP lrlL

tillgli racl g-ällcr conlortan sorll s:iglil-kcstr rirl

,'\r'liirsiktighct rrigtcle |i dairför inle bctrrrklir
c()r'lt()rtztl] rjolrl lliiltol arlnat iill cLl nlassalc(ls-

triitl. \len Drc(l hänsur Lill bolas-cts Prodrrk
tior rsin riktnittg skrLlle är'cri ert exklusiv srlirbb-
r':ixnndc fiberpt oclucenl Lrtgiira clL br-a kourple
rnel1l till clell il.tfilttigli tr-:iclllot-att i viir-t skogs

bluk.
Situationeu sliulle dock srtarl bör-ja klar-lrt

\ritl Skogshögskolatrs [ilrpeubct-gsalde]uing
r.rnclcr-sökte !i jc Artclelsson trrrtler' 7(ltalct si'rg-

balhct oclr inr pt-egt r erbar-hct av sågat vit-kc

fiiin slenslia conlortabcsland.lill I)essa lisaclc
:rtt tr iidet llil kuncle m:ita sig tticcl plltrlter:rd
slcusk t:rll. LJctta rlr iutc ltclt or'äutltt, elier'-
som cortollan i sjll hemlancl då sagadcs i

rrodcl ua-jiilleså$ ct-k och haclc lisal sig bli ctl
L\)pskatt:lt tinlDreftr2id. Resttltetcll kotti :ttt
sl\r-ka rqrlrfnttnirgen 21tt !i e-i l:illflrc lrv ftrr'-

siktighctsskä1 - bchör'cle bctltkl:r coutottln
solrr elt rrassll\ edsträ(l rLl:111 j2imllör'digt i (lc

llcsta arst--t-'nclctr nred oclla(l lall och grilrl \acl

irnliincllralheten bctliiflar. .iari RlLLucliu oc h

.Julitrs Boutcljc ricl'li-ätckliL(lentt-trrtr gjot-tlc

Lrnder- 8(!talet måttg'llcertcr-acle rtch itrgiictrcle

stuclier' a! contol lirlell sorrl kollstrukliorlsvil_kc
och srricker-itlito i-järrliir-cJse rre.l slcrlsL lilnl.
Resultatcr r \ isirdc LrpPseenclclii.k:11tdc l rrånilil
plrLs liir colrtortan oclr fii llillus-l''l

I 6(J

Contortatallens produktiolt
Solr cLl led i intrrrchLkliousarbctcl \':1r clct vik-

tigr att fir cl] brittrc uljPfilllnills olr corltortll
tallens lirkcsplocluktiorl. Att en clt l älch e 1ör'-

.,'l r rrte rr1,1,..-r"ler.r, L rr rlr 'rr'r rir' r r

men irre hul bra- Fiileningcn skogstt-iiclstör'
:idling slnrt clcss efiellirljarc, hr5tilrrtel fdr
.kogrl,;rl,.i ril|i. l', k rrl'r',1r.'q .rll ,,r:t , rr

{relre.alinvcntering.. av alla tillgå[uiiga iildre
c(Iltorlaplantcrirlgal ocll hlitigenotll itrrsclla
1ri miitt pri lilh aixtclr. ResrLllatell rc(lolisaclcs av

lrr(, r.r, d . ' lirr;1, 1,, I li-rrrri,,l"' 1'16tr. 
'1 \r

beLldelsc lar ocksä u:ittrirtgar av höjcLtrtreck-
linitcrt i contor-taktLllLr.eI sotti gjor cies a! skogs-

m:istarclcr clrt:r Bemt Nor(lin och lnirrrtaa ()st

nriilr.li'(l I Finlurcl fantts ilcl iilclre contor l:1-

bestiincl rin i Svcligc i ar för' r'år-a sttrclielesot tt t
str'åcktcs clit. Inttlclict liu .lelsamlrll. de flesta

bcstiincl li bcsöLte r rixtc lr\ ckct i).r1.

Vi tlcktc ntr all del tillgaingligil natcrialcL
brir-dc r lickl 1ör- ett fiir st:r lirr-sirL all lrestämtnlt
contortarls p t ocl[ktiotrsfil t tlaga ttllder NoIr'
lanclsför'ltiill:rnclcu. I b:rkglrrncleu iatrrls :rrnet-i

kalsLa och brittiska stttclict ?!tt-j:imfi)l-a rlled.
LI', r."rrr rrr:rt' r f ra.rr li,rri,krl'1,'rrt-tirtLrrtt'.'
år'en be clörnt bouitctel lirl tall oc h y,-r'art

bor_cle marr ktnua liit_ltlse elentr.tclllt skilhl:r
cler i yrr'ocluktiott. Det liggcr i sillells nattLr n1l

.lessa för's1l bct-liktrirrglr måstc bli gauska

osåkr-a cftcr som clc uilclsta ingaenclc cortlot-ta
bestlirrden bara lturrnil nå 30 35 år i Irr-irst-

hiijd. I{csLrltaten u\'\'iLr rr1\ä1derin!]. solll Pull
liceladcs ir l!)71, ial crrreller-ticl uPl)rllllllt
r-:urde. I'li tuurkel l:iurpligzr lör skousoclling
bolclc en ör'cr-g:ing lill contortlr resrrlrcr-:r i err

pr-oduktiorsirktritrg pi 2,5-:1,(.t n:lsk.r lia (idcal
bonitct) ellel tticcl irO 65 proccnt.l'''7 Räknaclc:

rn:1n in \ttelligarc plustccketr tili ccrlllortans
fiir-c'lel skrrllc lran kunne nzi lirrlLt hirg-t-c ör'er-
liigscuhel.

Det kturcle scnal_c kortslaterns att Prodrlk
tiorsproqlloscan:1 i r'är- lilll Lrlrednirrq halll
n:rclc på gausk:r liktiga nirzicr. -järrlirt-t rlled
resrtllatct fi iin alc ()llifllllallde studier solli
scuiue gc nonlfii.(les. lil Soln e1l lcd i artetet
pi SLLI:s IIugin pr-ojekt prrblicctacle Björrr
lIåggluncl rr.f l. iir- 19711 I)rodrtlitior rsl:1bc1lcr

r;r',,' r,,rr:rr''l.l-'' H.ir rrtl'rrt.r'1,. trr'' ril'er't
ialla iilche contollilPlantcrilrglrr i Svct-ige och



Finland som var lärrrpliga fcir uppgiften. Dessa

undersökningars rcsultat lås rätt väl i lide
mecl våra tidigare uppfattnir.rgar om tallartens
ör'erlågsna produktionsförmåga.

Contortaodlinflen - en god affär
Viktigt var förstås att snarast möiliSt dra nyttir
av tridslaget. ()enom plantcr-ing av en andel
snabbr,åxzrnde cor)torta i stället för tall och
gran borde vi kunnir molverka en framtida
bristsjtuation på arnrcrkninpJsmogen skog.
Lftcr utviirderinge6 21' proveniensförsöken år
197?, och med r'år dåvirrande uppfattning on
contor-tans produktion som SJrund, eenom-
förde vi ctt antal analyser där Htuhållnings-
nrodellen utnyttjades. \'i testade den uthålliga
arverkningsnivån i förctagets skogar under
antagandcn orD olika andel contorta i IörynEi-
ringsarbetct.

Det visade sig att om vi snabbt kuncle åstad-

kornura en arser'ärd areal contortaskog skullc
virkesr.rttagen kunna ökas redan tru. Beslutet
blev att fro.m. år t974 och rrnder en tioårs-
periocl ersätta 1,10 000 hektar låct bestockad
åldre skog med contorta. HårigJenom skulle vi
placcra tio årsarverkningar, på valdera i stor-
leksorclningen 2,8 miljoner m3f contor-lavirke i
perioden 2020-,10. Utan ransoneringsåtgärcler
skullc vi då annars uppleva cn utpråglad bl ist
på ar'verkningsbar skog. Atgården möjlig'
gjorde eu omedelbar ökning av virkesskörden
me cl ca 300 000 rn3f per år-.

Contortasatsning-en blcv clärigenom en
rn,vcket god affår. Att exempelvis byta ut rot-
köp på 300 000 m:lf mot en ökircl virkeslångst
lrån egen skog innebar år 1990 crr kosttrads-
besparing på 80-90 miljoner kronor. Dctta mot-
svarade en !ärdedel av skogsrörelscns då-

varande årsvinst. Det var itrte dvrare att plirn
tera contorta än de vanliga träclslagen. Dcss

utom ökade överlelnaden. Inkhidcrades ung.
skossvårdcn Lrlev contortaodiingen ännu billi-
gar e.

Beho\€t av röjnings!itg,'.airder D)inskade näm-
ligr n trr,rr la rt. rv ( onror tnn Lttttd- t, trorrr .in
snabba höjdtillvåxt hålla konkurrerande vcgc
tarion stången på ett helt annat sätt rin tall och
gran. Och älgen visade sig inte särskilt goute-
rad av att beta contorta. Jämfört med de ofta
svår:r skadorna i tallungskogar- klar-adc sig cott-
tortan r,anligcn urycket bra.

Intresset sprider sig
Fram t.o.m. början ar' 70-ta1ct rar dct huvlrdsak-
ligen .tggesund och SCA som drel contor-ta-
frågan. Vi bilclade skämts:rmt "The (lontofi:r
Mzrsochist Club", tv r'år omginiug t1'ckte
ibland att vår't jntresse för trädslaget vcrkacle
liler ler!i rlt'rä1. \ i il'såq d;,irlör ,rtt iIltr,..r't
miiste breddas till rcsten ar, skogsbruket så att
verksamheten fick en båttre förankring-. Det var
också r,iktigt att få skogsmvndigheterna med
på noterna - och i för1ångningcn politikerna.
Om intc, kuude en r ekr4 uppstå om man på det

Figttr I2:4. Pinus rcnLorlu,

årlig pLanto-i. gsar?aL hos

jLtk *jgsiigargrwer
1971 L)1. lq71 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985



sarnhiilleliga planet intc till fullo lörstod skälct
till contortaiDtlesset och att det hår år'en
länns samhällsn1ttiga fördelar att ta tillvara.

Dår'1ör organiseradc vi ett antal exkur-
sioncr- föl att demonstrcra och infonrela. I
augusti 1975 genomförcle vi och Iggesund

H-emensant en exktlrsion mcd en stor skara
inbjudna lcdarrcle företrädare och experter
iiån det ör'riga skogsbnrket i Sverige. Avcn
delurgale fiår'r Norgc och Fiuland var med.
l{csan bicv så lyckacl att Roland Ncllbeck ville
döpa om r'år klubb lill "The Contorta Victory
(lhrb".

Err tlclegation lrån den pågående 1973 års

skogsutreclning exktrlerade på bolagcts mar
ker joltrrber 1971-r. L,n zrv utredningens sak-

kunniga, professor Nils-Er-ik Nilsson, har i
elierlrand tillsdrtt irtl: När (Ict giill .ontortan
lar jog liligt tket)ti.tk men ltln omuiintl, uwler den

h(.lihopl.o fl\grcsa sctrn du ortlnadt för l:lagnar
Hjorth 160 oth rriq. (Skriltlig komrnurrikaliott. )

Mcu setl i backspegeln hade vi trots allt
zinnu inte så mycket at1 visa. lJct äldsta, till
arealen obctvclliga bcsLåudet som belann sig
irrt,rrr r iir llr;ll lär erl rttiiurtsrtrtten r,rt r i".et-
ligen 47 år, rnen reslen var-betydligt yngr-c skog
samt plurntcr-ingar Dcl exkursionsdeltagarna
dock fick sig.. till livs var intrycken av contorta-
tallcns iruponelande vitalitct och växtkraft. En
demonstration i clag skLrlle bekräfta att dct
iutc var någla "Potemkin kulisser" vi hade
demonstrcrat.

(lontortaintrcssct splecl sig också snabbt
inorn slorskogsbmket. Planteringalna ökade
under' 70-talets senarc dcl (figur 12:'1).

L)omänlcr-kct, r'ars skogar- i berydandc omfatt-
ning låg i de klimatiskt kårva delarna av inrc
Lapplanrl och intc ruiust längst i norl börjadc
intrcsscra siEi för contor-taodling i dessa om-
råden. Dctta ökade påtagligt förekomsten av

contorlakultur-cr i (lc trakter i landet där vi
har dcu kollaste vegetatioDsperioden och den
1ägsta mcde ltemperatul-en. I cxtrcmfallet
odllcles trädet hår dessutom flera breddgrader
norr om grånsen li;r dess naturliga utbred-
ning i Norclanrer-ika.

I SCA:s fall beleclsagadcs contortaodlingen
av ett omfattande uppföl jningsprogr-am. I våra
planteringar mättes avgångarna bland crt
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mycket stor rnångd från början markerade
plantor (jfr kapitel 18). Contortans ijvcrlcv
nad var ör,erlässcn tall och grau. Och den
\'aixtc så det knakade i odlingsförsöken. NIen
sorken r.isade sig gilla rr-ädet. I de flcsta fall
hade plantor-na dock en sälls,vnt god fömrirga
att repa sig efter åven svår^a sorkangrepp. Ett
negativt undaDtag utgjorde våra nordligaste
försök. Dår hade - enliet vad våra försök nrt
sadc oss - det anr'ånts alltför sydliga proveni
enser. När plantorrra på 70-taler nått en viss ut-
veckling angreps de ar.dcn gamle bekante
"Röde cljåvulen", (lrenrnreniellzrsvrrnpen.
Detta lcddc till skador och avgångar Vi såg

d.irlor tidiet rilldlr det , onto|ta[r'ö.unr anrän-
des på nordliga, klimatiskt kän,a skogsocllings
lokaler härstammadc fi-ån trådcts vttersla före-
kornster mol norr i Yukon. Detta skulle visa sig
vara en klok åtgJär-cl.

ContortaiDtresset iDnebal också att ett rad
band av svenska studiegttrpper med olika
sarnmansättning undcr-70 talct bekantade sig
rned clen nordliga contortans storslagna, men
på människor vtterst sparsamt befolkadc hcrn
land. I)ctta lcdde till rrrotbesök av kanaden-
siska skogsmän, både från myndigheter, forsk-
nings- och läroanstalter och 1iån dc stora
skogsbolagen. De ville inte minst veta hur vi
bedrer,vårt uthålliga skog-sbruk. I I{anirda syss-

lade man fbrtfarande med att bekvmmclslöst
skör-rla vir-kc i urskogirr Merr rnan insåg.. att
den tjden snar-t var förbi. Heia processen
gjorde att r'änskapsband knöts i båda riktning-
arna. Eftcrsonr r'år'a lånder brukar boreal
skog.., som till ör'elr'ägirnde del är mycket lik
ar'lad, fanns det många bcröringspurrkter

Contortan i rikspolitiken
På den nationella nir'ån ökade också intresset
för contortatallen. Men på diamctralt luot-
satt:r sätt. Den under' 70-talet pågående 1973

års skogsutredning tog contortan tjll sitt h.jårta

och ville på samma gmndvalar som skogs-

bruket ta tddets procluktionshöjande förmåga
i qainst titl skogsnäringens och därmccl natio-
nens frourma. Är 1975 kompletterades till-
lämpningsanvisningarna till gållande skogs

vårdslag med bcstiimmelsen atl Pinu.s mntorta



lixh lrjin mul,.fnin tiirtl\ SCA:s skogsdirektör S1)tn l:tLb?tt.tin, statsministcr OL1J Poln?, sLatsr.i(Lel llo Halmberg,

föt fottor.tL satnt landshi)rdingn. i. I.'iiskrnofflands li)n, B?rtil LölLog, i ctt .ontortaLestånd, Lirlen, 26 jr.rnttari 1984.

!d.r. Let ifi)\i.1k:urLde liodtas sorr huvudträdslag
r,id beskogning efter awerkning.

I betänkandct "Skog för framtid" föreslog
1973 års skogsutredning ett skogsbruk mcd
hög arnbitionsnivå och hiig avkastnins.l6l
Detta inrrcbar bl.a. anläggning rv ca två miljo-
nel hektzrr contortaskog ör'er cn period av 50

åq d.ls. på ca tolv procent av skogsmarken i
laudets norra och mcllersta delar. I sitt dä-på
irsi\ nr r enri..rar had( LaDlhl'lrl.5unirer.itetet
vissa erinringar mot contortaprogranDet.
llan ansäg att mcr forskning behör'des för att
utreda de långsiktiga ckologiska verkning.
arna. liksom risken för- skador Bland atrdra
hade också Naturr'årdsverket och Svcnskit
Naturskyddsförenin gen en kritisk inställnittg
till contortaprog*ramrnet. För SNF:s del åter-
speglade yttrandet syupunkter som redo-
visades i dcn.iust utkomna skrifterr "Levande
skog". 162 Man villc att användningen skulle
vara tillståndspliktig på grund av risktas-andct

och belar-ade ekologiska konsekvenser Allt
detta gjorde intryck på.jordbruksminister Er-ic

Fnlund i d, rr rlår-rr ande lblkpar tir eeer ingrn.
Han sade i propositionen:

För egen del anserjaB rent allmänt att
man bör val'a lörsiktig med att inf'öra ftäm-
rnandc tr'ädslag. Jag anser att ytterligare
fbrskning och löl.sök behövs jDl1an elt mer'

onfattande inlöranclc ar, fiämmande träd-
slag kan r-ekorrrrnenrleras.l 63

Dct hjåbte inte att det pr-aktiska skogsb.uket
omedclbart uppvakLade .jordbruksministern
och sedermera jordbruksutskottet f'ör att klar
göra det stora behovet av contortaodling just
då. Man påtalade risken för virkesbrist i fram-
tiden. I slutänden accepteradc inte riksdagen
utredningeus intensiva skogsbruksirlternativ
över hur.ud t.rgel. Man fastslog att den dittills
varande iDtensitetsnivån skulle gä11a äverr
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f r':rmdeles. Cirr toItaodlingcn sLul1e begtänsas
mccl hrinsyn till r-iskcrnl, tner' 1br-slirrirrg be-

hör'tlcs. Dcr nr'lirt tnulct-ac'le skogsvirt clslzrgctt

(197!):4?9) korn <lårfirr-att irrrreh:llh en f 8 i
vilker stadgadcs atl r eget-ingen. cllcr rrrliclighet
sorrr r-egerinqen bcsllinrleq kttuclc förlljLrcla
cllcr ställa rpp villkor-för- :rnr'änclniug :u skogs-

cidlirrgsrlaterial ar, bl.a. ullliltclskt ul-spr-url!i.

I de tilliinrpnings:rnvisnirrgal Lill lagen sorr
Skogsst,vrelscn utfår'dade tillaits ( ort loIta-
aDviirrcLuiDg enligt spccificeracle Ior-l1vttrr ir r gs-

r-eg..lcr cuclast norr on) b|eclclgrad l-r0"30' I

\ärrrrl:rrrcl. t,, I Ore\rn l. n i örrrgr r,,rr ,,m
brcddgrad 60. Här beg ånsatles clcn it liga urtr-

delen contortafömrgt-iug lätrslis lill 0,l-0,2
procenl av skogsll)arksarealen, störst tndel i
norr. rrrinsl i söder lnom stör..e bruknillgs
enhetcr- fick rn?ltimait 50 pt ocenl al cleu iir
liga för1'ngr-ingsl ulll vil.a contor-ta.

Tr zidsla5.-et skulle fnrnlör allt am äldirs clår

clct vri s\'år-t:itt mcd inherDsla rräclslag zisacl-

konurra tillfteclsställande lilrrngling. Dcrlia
sista bcstiinrnelse inncbar rLt clen politiskr
rlraklen kom lltt fiirlljula en bct\ clal(le lndel
a\'80 tillels cotttor-taoclling till klimatiskt krir\a
rnarker-. Hlir slrtlle cu klirn:r.tepisod suart
kornrra att or-litlr'isL r tt isskt eclitcfl! triidslilgels
odlilgsfijnrtsättnirrgar på met- uor-tnal skogs-

mafk.
\Ien slagct rurr illte förlolat. Sliogsrnr rt cl ie-

hetcn irisiig 111 nrång..a pr:rktiskr skil talaclc firr-
en ålminstonc rr!rrk inbromsttitrg. Skogs:igale
soru fi'lre ikraittniclanciet irl clc Dli! rei:lerna
hadc piiuller':11 contorta i sLör_r'e rltstl liclinil I g

lick :iv Skogssl\lelscn dispcns all Iortsritta

l,l.rrrterirr{, rr i ,'li,r.irrdr.rtl Lr I r r I . r I I r ' 
: 

I r I L,t.lr'.
år 1983. Förcskr-ifterra r{tfbrmrdc! pli sä s:itL

att (let skrllle vara lnöjligl all plautcril ci1

27 0(X) hcktar per' åt inorr det tillåtna otn
lirdet. I mellanticleD surladc li ktaflelnir inotti
sliogsbrtrLet för att sprid:r en ler-kliglrets-
t|ogen bilcl r\'1.i'idslagct. \'i tvckte att politi
kcrrrt barle tegit allrför- lått på clc rrtlional-
eLonomiska för-delarna llicd conloltzrocllirlg.
Skogsfakultetens höstkonfer-ens rir 1981 ågna-
des helt lit colLo.lalallen. I nitl föreclrag cr
errplilier-:rclcs clen liamticla rrrelPloduktioncn
a! r'irke sonr ctt \'isst inslas- itv conlor'tatall
skrrllc kuuna medl'öt-a:

16,1

\1e.1 8 l csP. 20 1rå ar skogsrrr-ak:n i -r_olcl-

slerige lter Lrlcu tuccL corrtortat:rll kal tnan

nrcd ntnalarcle Lurrskapcr' 1örutse en ililrlr
1i{la m.rplodnktjorr \ ir ke lillril.klig ftir till-
lerkrrirg er t.cx.:

.+00 (XX) rcsl). I (X)0 000 rr:lsigacl rarr
( l6-.10 irlxndssriliarJ. sarrt
-180 tJ00 r esp. I .+(X) 0(X) 1o11 tichrirlgs

l)?11)Pcf, saurt

270 000 r'csp. 700 ()00 tor sulfaun:rss:r

l.lxpornär-de: 2 r erp. 6 rlillialdcl klonor

Per är: \lc.srssclsaittnirg: 1i (X)0 res1r.

.+0 000 zirsar\trill{1r1.

Skall clessa tllcktcr'llppsti rniistc r]ock srrrr

h;illcts x\\'aktrur(le irrsliilllrirrr lill .ontolta-
planrer illg lor,irclles. Dagerrs lagstifiriDl3-

mecllirl att cftr ir'ligcn eulagcla alealer rrl
blil elltlör be3r'ins:rcle. L 1;l

l,iknande buclskap frrrrfilde rrhuga liirctrii-
dar e för' skogsbrukct oclr clcl 1ol:rl:r politikcl
i nor-r. \'i rLpplrii(l(le unclcr fircLkorlglesscr
oah 21nor_clnlcle e\krn sioDer_. t.t--r. 1i)t_ trot t liincL-

ska riLsdag..snrin, kornrrrluralpolitiker- m.fl.
(1981). \'i h:rcle leclamiitcr- av l-ricle Når'ings
rrtskottct oc h .fordbrrrksrrtskottc t utc i skogeu

\lLrvil lill ,'lr rr',,1 l.,r ,lr'. .r,rr.rirri{, r.

()krf Pallrc, 11ög vi rit i cont,:rr-tasLoeen cu
sulillkall januar-idrg 1!)81. Norrlandslittcrrs
lancishovclirgar, dclas llilisstvrclser och skogs

viu clssru clsel ral positivt instuillcla till con
to1121n och intc orer'ksarnrna ambassada)ret:

\,rr:r \r rr.i r \.rllr'' . .llr\lr"rllirrirr;.'l q.'r

ctlckt. I en ploposition 19811'32:177 h:inlisa
clcs till en sklirclsc liiin Skogsstrrelsen i vilkcrr
anfi;r.lcs irtt clel borde ler:i nöjligt ntt öka arr

rlirrclningen e\ corrtoltrllall litl nranliggring
al skog. Son konscklcns arslig clepartcncttts
cheli'n att rran - \'id siclan el bibclrållen liir
siktighet i olika ar seenclen - krtnclc vala rrågol
minche |estr-iktiv lin hittills. (loilortaanvrilld-
ning inon [irrrplig:r otltaclen kuude, ans:ig

harr, ruecherka till att losr iissa pt-oblctti rnecl

r ilLesIörsör-jrin gen om niigra (lecenniel.
hrom klinratiskt sritskilt rtrsatta ()rrr'ådcll
kurrclc dessutorl litc'r r':irtarbetet rtnclcr liiltls.
Riksdagen goclkiindc f iirslagel.



"Den rnindrc lcslr-iktilitelen" blcl en frågn

sour Sktigsstvlelseu bollaclc iiver till skogs-

brrrkct. flamför-all1 till dcl störrc. \'i hadc irr
bör'des ör'erlliggrringar- d:il vi sutnlllet-aclc

örskemlilc - För resten a\' 80-ta1et ville !i
planlela 32 225 hcktar pel iir. f)et ','a r frarnlot.
:illt f)om:invclket och \'[ol)o sorn ville cxparl-
dcra. Inte rninst kzitrde sig s?rtsskogsbr-ukel

llirrrr. \larr'1, n,,rrrlÄr,lr irr't ett t, 'r'rrrr-rirr1'
a.bete s(inl ber_ördc stor:r lLIciller misshcl:1dc
sjlihfirrl ngr-ingar i noll

Hiir sattc rrrad siu tillit lill collto.lan \'lall
lÄlj,l, r ''.n Lrq.lr 'r:rtn '' irrlclrllLrrrrr \"lrr
ansåB,.. att cotl lorta(idlin8 bäst korn rill sitr i:ill
på ocllirgslokalcl rned krir-r'L klirlat Restrltatct
blel att dc nvzr lijr-cskriftertra (SIiSFS 1982:6)

irkacle den naxitnala år'sat-ealcn lill 35 000

hektar-, rarar' ?'0 001) hektar inom storskog-s

bnrkct och ir 000 lrektal irlorn Prilatskogs-
bnrket. lnorn dcssa ar-ealr:rmitr'lick li iuorn
skogsbluhct sjliha gör-a npp onr ltLu- lttt vmlrlet
skulle ltir-tlcias.

Forskningen ökar och bredclas
Som en fi.rljcl lv SI-U:s uttaladc kr-ar pä urcr'

forsknirrg kring collortan ilbiiicl SCA år 1!)71)

clt dr\'g..t 501al lirrsktre tillhör'ancle olika cLisci-

pliner lill ctl rrröte. Vi ville diskutcla contolta
oclling ur skilcla aspektcr-. \'i ilsäg att den till
clcss bedlirnzr fblsknirrgcn hadc vil.it alltför'
1ökuscr-rcl på sjrilva in tr-odtrkliorlsal'bc Le 1 och
lä [at aucL a liktiua aspcktcl tLlallför. NLr fick
ri Lillf:i]lc att beklinta deltaglutra med cott-

tor-taD i Norr-liurdsmiljö sa t khllägga skrilcrr

till intr-csset Iör odling. Vi kturcle ocksri ledolisa
kunsktpsl:igt't oclt diskrttela betlclclseiirlla
blister, silrnl hrir marr snabbasl mililigt skul1e

kunrlt lzippa till r'åsentliga kunskzrpslrrckot-
r )' lr rr''g I'1, r ,l-r rerrrl|'r. Itrtt:r itrtr r"'tr.t

cl'ter-som stonkossbmket Iiåu år' 1!)81] kurrcle

undclsLilclja lbrsknirrg geuour "Stiftclsctt
Skogsblulets 1ot-skril gsfoncl" (ili kapiLel I 0).
Inför'en platrclad exktrrsiott i oktober' 198ir

presclltclilcle fot-skrlitlgslctlaren ( )$'e N'Ial ritls
son lid skogsfuktLltetcrr liili:indc lista il'cr-pit
gåencle contot-taforskning för- d{rl dåval-ilnde

albetsutskolIet irom Rcfct ellsgmppen liir
contortafofskning:

Flora-farrna fiiigor \lärtrtiskols auityd
1i ll contolta i lartclskapet.
(l.asse thr-dell)
Fågcllaunan. (fJll Bostr-öttt)
\ärirrt.,,rrr.ittr, rt. rÄt nr trr,ll,r t tn ino.

(Jan-L,rik Lundmar-k)
Sorkpr-oblernet. (Lcnnat t Haussort)
hrsektsang|epp på contor.ta.
(Åkc Linclelörv)
Svampskaclot_ pl'i colllor1a.
(Nlar-garcta Iiat-lman)
lLotLrtveckling och stabilitet.
(Olc Nlartinssorr)
Clontol taus lilhlixt och trtvccklitrg.
(Bjönr Elli ing)
Kvalitctsfi ågor. (Atrclcrs Pet-ssor )

CloD lortans !irkesa[r'äuclnin g.

(Jau Br rrndin, TT(i)
Starrklistr rirtg. (Alf Alriclsson)
lllomning. (fan Er-ili Nilsson)
Fr öplocluktiolt och liiiplant:rge-
uppblggnad. (Ola Rosi all)
Irrovcrienslal. (Katar-ina Lirrdgren)
Pl:rntploclLrktiott.,,
(Gunncl llosr :rll-,\hncbr-ir rk)

,\lursnnla Katlr[ot lno)ti].'tttt \l (lo på tunlt)rla

1)il I? tl,)1ru t4. 1\,,)l)alh'n. It)EE.
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NIen vi insåg att lcrksamhctcn bchövdc bred
das vtterligare. De ekologiska frågorna krine
cn ny trädart i den nordsvenska skogen borde
klarläggas bärtre. Vid crt mötc i Sundsvall i
januari l9B7 presenterade en arbetsg-rupp
1iån SLU (Ingemar Ahl6n, Bengt Ehnström,
Torleif Ingelög och Olle Zackrisson) följande
projekdörslag:

- Risker för oönskad spriclning av Pinus
contorta.

- Inverkan av förna av Pc på våxter med
sta rLt [ öLrr ucrrdr reprorlrrLtic,rr.

- Flora och vegetation i kanadensiska
Pc-skopJar.

- Pc-förnzrns invcrkan på marklcvarrdc
(nossor.

- Betydelsen av torrtråd och lågor.
Invcrkrn på lövträd.

- Ryggradslösa djur.

- Kon.eken.er {är den högre Iarrnan.

Resultatet blev ett forskningsprogram för de
närmastc årcn som bcräknades kosta 1,5 2
miljoner kronor per år

En fråga som inte sällan togs upp var risken
ltt få ör,cr någon av contor-tatallcns inhcmska
(endeniska) skadegörare till Sverige och vacl

detta skulle kunna innebära för de svenska
barrträdcn. Bland annat för att öka kurrskapcn
om \'åra trädslags mottaglighet i detta hän-
sccnde anL'd,. ir 1986 p:r !åu iniriali\ i

British Columbia och Yukon sammanlast Iem
stor.r lör\ök5) r.lr rlir olila pr o\ en ienser' :,rn
fröplantagematerial av svensk tall och con-
torta plantcradcs sida vicl sida.

I Norrland anlades nå försök med samma
material och design. Undersökningen, be-
titlad "The Canadian-Swedislr Species Geno-
t)?e Environment Interaction Study", bedrevs
i samarbete mellan skoesfakultcterna r,icl SLU
och University of Britislr Columbia. I clen
svenska uppföljningen deltog framför allt Dag
och Katarina Lindsren (genetik) och
Margareta Ilrrlman (patologi). På kar.raden
sisk sida vilade ansvaret på professorerna
Oscar Sziklai (genetik) och Bart vau der
Kamp (patologi).

Den utvärderinpJ av några av Iörsöksytorna
i Kanada som gjordes efter fem år visade att

r66

svcnsk tall, jårnför'r mcd contor-ta, dittills cn
dast i ringa grad eller inte alls infekterats av de
tre stamrostfbrrner som år nest virnliga på
contortatallerr i dcssa traktcr, niimligcn:
\Alestern gall r:e,si (Lndo.ronartitot harkne.ssii),
(lomanclra bister rust (Cran.orl.iurt nnandrac)
och Stalactifbrm r\$l (CrorLortiuln col@spotio-
,,/,rr.lci \lirnirg;r ri'adc ridar- arr jren i

Kanada växtc contortan snabb:rre än svensk t2rll.

Contortakalabaliken
Situationen i Norrlandsskogen viri R0-talets

mitt hade en del gemeusirmt med deu sonl
förcvarit knappt 30 år ticligare. De tidigarc
eamla glesa skoesbestånden ersattes då för
första gången i hjstoricn pzi bred front mcd
planteringar z[,framför allt tall. Vid 50-talets
mirth;de pl/rrtslnqerr bör jrt rra örrr rirrtrrrrs
snötiicke. Nu på ll(ltalet växte i stället för första
gårrg;en stora arealer contor-tatall på hyg-gcna i
ungefår sarnma staclicr av höjclun'eckling som
50 talcts tallkulturcr

Till rårt introduktionsplogr':ur hörcie klima-
tiskt kärvt beliigna pr-ovcnicnsförsök och
odiing=sförsök i viistra och no.ra Norrland. Ut-
veckiingen på clessa följcles kontinuerligt. I
shrtet av 7o-talet lick \'i kontakt med en dok-
tor:rnd, Nlargarcta K:rrlman, knuten till
Lrstitutionen för ekologisk botanik vicl Urneå
universitet. Hon iutrcsscracle sig för de risker
:om är lÄrknipp,rde rrre,l irrpllrrrrerinq ar
fiällrmande trädslaq, inte rninst de parasit-
svanrpar sorn kuncle var-:r ctt hot. l)ctta såg vi
som något rrrlcket viirdcfullt. Vi crbjöd hcnnc
att inkludera r'åra lörsöksvtor i sina studier
Ilarlman kom att utecklas till en kunnig och
mycket energisk patolog. I-Ion hacle redan på
70-talct liksont vi obsen'erat att Grem
meniellasr,ampcn angr-ep försvaeade contortzr-
plantor Detla lar speciellt fallet på krirva växt-
lokaier i norr och i viister-.16ri

Vi var dock ganska säkr-a på att \'åra förllvtt-
ningsregller skulle klara oss fråu allvarligare
problem iivcn på dessa ställen. Fram till zir

1985 hade också allt sett fint ut. Mel 1öga
arrad- nrarrjrr.r då arr \r \lr,{l i b;Uar a\ rn
period på några år med ett \'äxtklimat så

oqynnsamt att motsvarande på lBoo-talct



säkcrt slagil ut.iordbruket mcd missvätt och

s!år hungersuiid solll ibljd (sc l<aPitcl l1)
'liridvegctationcrt strcssades hårt nill lakct för
barrskogsgråtrsen kom alt lillga upp till 300

rrr, t, r l,iqtr ärr nor'rrrrlt. \nrnlirliql '''rn \rrL'

och firktighetsförhiilLandcna g] nnadc svamP

angrcpp. Sirdana blossaclc också upp i lranilör
allr plantskog av tall och contor-tä Vi fick ett
lrrllsl.rlIrr'.r rr', r,rrtot t iralletr' {ät rtt.årrningar

irtt uthärclil excePtjonell klim:rtstress och uPp-

lattniupi otrt \ar toleransgi.änscrna låg iex
lrenfallet. Nled denrla svn borclc nl2u kanske

ha r,ålkornnat det intr-iifladc
Vrl .lr re.d urrlrcr llillk, dj,.n I 3rlqrl\li

1986 noteraclc vi en del ()r-crnmenicllaangrepp

i prakriska plantcritrgar. Skaclcbilden var tlpiskt
Llim:rttelatcrud. \rcr-kligt kiin'a vrixtlokaler var

mest ulsatta. Topogrirfill hade bctrdelsc N{est

skador f:rntrs i frostl:inta lågparticr. Ytluktig-
het. {-rnkorniga jordar och lå€ia planterings-
prlrkLer för's1årktc oftzr skadelörekomsrerr ' Av('rl

Dorn:invct-ket uPPtiicktc skador på silla mal-

kcr. Dettzr leclde till kontakter mecl SLU sorr
uppcL-og åt Karlman alt nästa somnlar- gcnoDl-

föt a en ol)rfattnnde inventeritrg irv skacleläget

Den u:istkonrmitrtde viltern 1986/87, där

r-ekorclkalla perioclcr r'äxlacle mccl varma och

lirktiga - iclealiskt firr-svarrPen - lc(lde till e1t

starkl lör-s?irnrat skir<leliige Sommarcn i 987

hacle stot a tcD-lPeratut underskott' mårraden

.jurri lar- den kalliste på 100 år' Skogsst) relscn

stod i bcgrepp alt bcsltrta orrr .iktlinjerna för
tillståndspcrioden l9lJ8 89 r'ad idillcr contor-

taplantering. Tillsarrtrnatrs ned liitskat-c glor-

dcs dårför bcsök pii ilng.iPlla l()kalcl i rl()'r
och i r'äster'. Karlmans bc(liimnirrg a\' lliget lar
minsl sagt dvster, något sorll kotti lill uttrr.k j

bl.a. ticlnirrgsartiklar. I rl;

Vi Lrppsökte låta plantelingllr rtlecl rttot

svnrande be1ägcnhet. Angl cpPcrl av (ilemrne-

nicllir h:rde ökat slarkt i oruiirtttring. \Ieu sk:r-

clebilclen var- densarnrna sorn ticligirt e \{inga
plantcrirtgrr var fortfar':tlt(lc så g()ll sonr hell
u.larl:r,1.. fill I'il,k rr l',r,le rrtlr.rrrr' rirrl rr 'rr
sr,crrsk tall, 1örutom al CirernrllctricllaanglePP,
ziven blirir hårt iitgåDsrra av stla)slltlc (Plt.atitliuttt

in1,la,tt. e6 .jrrkrl,,trr \',lrr lrrr'"rlrlr :ir

rnindr-e känsJig ltir. Men skircleliigct Pä tirll bc

vakaclcs intc sl'stcm?rliskt, r':u e sig al ibrsk-

ningen cller ar ör'riga clrabbatle skrigsiig-:u-c

Fokuserin geu pli contot-tlrns hiilsotillstiirld r ar

så goll sonr 1olal. Detta |ar-beklaeligl Hlir rlris

'rd, \ clI {.ill.\rr rilll,rlle .rrr Pr;,\,:j ' rrrrrrl'e\

haltcn i hvpoteserl ?1lt corllortatallen 5()lll

ditlills förmodats - r'ar ett hrir clisar-c ocllings-

alternatir'äl vartlig tali. rilen i liin: klirnei

lägcr.
Problemonrådct kttude, r':id colltor'1a-

tlllen angåt crt)igt r'år upPlattling- rrrigJot firr'-

enklrt bcskrivas som cn lerrsa l:ilnr:isL ljzill

kecljarr. samt en zort Irecl tilltair-arlcle bredcl

lärrgsl i noll och nortlost. Firlliut r år uppskatt

Slurhl Cr mrnctti d lu t nPt i|n
.o1)lat l.u i OrannAs. natdt,iitl
l').llplntinu orlt u 500 Dt ö.11.,
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ning be1-ijrdes högst fem procent av SCA.:s

skogsirrrrclurr'. Dcftll var dock fbrtfarande en
ansenlig.. skogs-vta. -\Icn lör Domiinverket var
det annor-lunda. Nlan hade satsat pii contortan
sorrr eLt tr'åclslag 1årnpat för kårva r'äxtlokaler
Tr riclct skLrlle clär-fii| r'äxa clär det \'ar blist på
tillräckligt hår-cliga här'komster av svensk tall.
f)er-as urrqa con tor-tlp)an terin gar tåckte nu
stor-a ar-calcr i clct sliaclcdr-abbzrdc omrzidct.
l)el är-natrlrligt om oron blev stor-. \'Ian hade
irte heller det slags leferensnraterial ar':ildre
försöksltor sorri vi.

X:inne dome n om fircmnrcnic1lalrng-r_e p
pen spreds i mirssmedia och väckte sto. upp-
ståndclsc. Ti tidigar-c hadc odlirrgcn vunligen
beskrivits sorrr problerlh-i. Fakta om den ovän-
t:rde skadegör'elser] korr iltt blanclas rned
oprör'adc hvpotcrjcr, ix,cldrifter och Lilh iittir-
lägganclen på ett s:itt som sprccl lörlirring
bland skogslirlket. ()ch säkcrt:innu nrcr bland
allmär'rheten som sållan tolde ha lätt sig.. till
del en så r'notsägelsefirll och sr'ärtolkad infbr'-
rralion or)) rad sollr hånde i skogen. N{aD

111i..r11,plrrt;d, .1,/d, l;g.l .t,nr rrrt, mirr.t
irverdr-er,s lad :rvser omlattningcn. Siiv:il SLL
sol) f)onlilve.ket or:h vi tringacles till press-
konfcr-erser- för att lrfsa bilclen.

Skogsstl,rclscn stod unclcl stor prcss och
beslöt i septerrl)er 1987 atl stoppa conlor.ta-
ocllirrg ir-rortt huvtrclcleleu av ollr^ådet fijr s.k.

ljällnära skog, s:Lmt:

... sonr c'rr extla lblsikliilhetiålgiilcl :i\el
cn viss ncdcLragning av hela contolta
pl ogl-nnllct s2rnlt cn bcgränsning av

lrrggesslr)r lekert liil contorl:rlall- [)elIr
konrrrlcr att lokillt fä omedelb:rr:r efleLtcr'

I. arrerlr rr <, rr "' I .r"-r'.' ri rr-r - iqr'
.1,'e..t.r,l.cr . q, rrcr.'ldircl .ör BiÄrrr

LTäggluld.l68

Situ:rtioncn var- bcsr'ärlig att hantcr-a för
Björn, ticligare prolessor vid skogsåkulteten
och b1.a. contortllorsk?rle. NIan sänkte derr
tillåLna plantelingsarealen frirn 35 000 ti11

27 000 hcktar pcr iu-.

Vi som hadc upplcvt "Den r-öcle djämlens"
Lrppgår'rg och fall 211 år- tidigzrre - och clcss

ulorri alrgrcpp p:i klirnatiskt missanpassad
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contorta undcr 70 talct tog dct litct lugnirre.
Angreppsbilden var .lensamlna 11å som nu.
Detlar inte så konstigt ol) fvra åls rekor-clart:rt
dåligt r'äxtklimat kunclc rcsultcra i cn ovarrligt
elakartad episod zrv svarnpang-repp. Den vcten
skapliga expertiscn delade \,år upplattning'
orr skadeorsaken. \Ien olika uppfattningar-
korn att korsa r,aranclra vad giiller den fiam-
tida unccklirrgcu. Forskarna hadc tilldelats ctt
stort ans\,'al-al samhället. Det kändes säker-t

lugn:rst 1ör.lem att ibrist på elfar-enhet onr
trådslagels kåuslighet för'ulse det vår sta. EDI j gt
vår tcori bor-dc ?rng^reppcn liksom tidigarc
klinga av när-vädret återgick till det normala.
En dcl plarrtcringur skullc bli tilltufsade och
kanske behöva göras om, men hur.uddelen
skulle griinska upp igen.

A dcn arrcla sidzrrr larrscratlc forskalc rrtr
den alarmeranclc h\potesen att (lremnreniella
utbr-ottct bara var-början till mel ornfatt:rnde
epidemi. N,Ioln av spo.er fiån de dr-abbacle
planler.ingarna, firrktade rnirn, skulle krurn:r
infektela allt större ornråtleu - diirav bl.a. be-
slutct att bcgrrirrszr hlg-g-csstorleken. Sjuk
domen skr-rlle pii szi sått snabbt k[r]na lörqöra
Je ILLrrrdr'al.r)c rl,rli IlcLLlrr (LJlrt,rlIl \L)lrr c\r!-
terade i Nor-rlard. P:i vligcn rrtniil:rdcs dct
skullc klrrrskc s\:alnpcn t.o.m. kunna mutcra

100
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I'igtr 12:5. ,\tul hnh]t ll nt?ingl.r nwl *ad.at rtl
GretunenidkL tid. tn itn'tntctittg to 1998.
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CONTORTA

SV. TALL

och bli lilsfar-lig ärcll 1ör'tall och sran (sorr) lir
cless natur-liga llilch,åxtcr- i Sr elige) .

L\le o\'2irrtat korn vi att ul)Pfattlls s()rn clcu

pur l i rralet vi.ju \'?1r- \rår inlirlllltlion och vlit a

1ör-trts:igelscl llcnia)tlcs Inecl urissllo. S(iA lal'
,rr trll.l rrrrlrrr-.ill ,.,rrrnrtrpl:rt.t, irr'.ret i

nor. och rrpptr'ädde nu sorn dålig,.. föt-lolirre
Ii'rrrr''rLr,I, r.rlr. \lert r.i,r..rrrl. r. r i,r,
toncnlu i debattcn och br-isrcn på Pl()Porlio
nel. Ciontor tafi agan lar-itt ledaD cu Jret poli-
lisk potatis. \'issa rtttoikzu-e o'lägct bcskler
hcla conlollasatsningen sotti clr sto. llopP.
\Ien clcrr bild lar 1ällpcrsonal fiir-rrrecllrde
tvddc på att hu\'trdpirrlell a! Ilolirgets odlillgal,
spr-iclcla ricr- hel:i Norrlancl, lirrtfar:Lttde lat-
lid god r igör.

\iirtr.r-n l 87,'88 kännctcckrrades al ttritrth c
krla, rnen a\,sti)r'r nångdcr blötsnö sour fiir-
or-saliacle rqrplcga och snijbrott. :iteligen idca
liskt 1ör sr';rmpen. NIerr del lirljltrtlc sortittla
aen blev rckord|a|m trtccl rnlcket Sllllsllllllna
r':irtiiiriållandor för sko--cn. \'ar- cletta llittcl
ptrrrktcrr? \ri beslöt ilLt Lrnclcr sclls()nllllarcll
genomförlr cr1 besiktuiDg ltr \:laellcl:t colll(nla-
oclling pa bolagels rnatkcr-. Detta lijl ntt rttrcl-

riL.r r.rrj, 'li.k'rrri,,rr i'rrr r,l,r'., rt rti'iter' rt.

I)ct hela \.al-ctt d\r'l och rcstu skt är'aDcLc j li1le-

projckt, nren dt't lilallcles :l pri uigla li'ckot.
hrventerinqcn rLtfiirdes hr!Lrdsakligcrt fiån
liclikopter-ocll kom att l)crör'i1 ett Par ttlserl
plnntcringat p:r sarlrrrlanlagt I1l(X)0 hcktar'.
( ir-i'rrirlicr iellzr:rng..rcpperr lar liit clct rllestzl

1986 1987 't988

w wW."
\y' ":v \c
lurr.cr'rr, r.',1, ill r'...' \.rr.[ilt rrt\.rtt.' ,r\:rri.
irrom kullruelna och cliir-iiil ganska laitt?! all
känn:r igcn. Sr':rta angt-cpp lal rruligctr rlil
srrrlig:r: r-öclbr una till g..ula barr och Qtctrat.
Urrclel rrrcclvcr-kan :n pntologcr rrLltilcl:rcle lj
ctt ilDtal 1i;rriittrtitlgsmritr i :rtt skaclebeclirma

sLliil pli rn:rlkeu som li':in ltrften. L)cr-as skick-
li3.'her tcst:rclcs. Scclen alla kultLuel itrspcktc'
rllts - Lrl()ll clc lr]lr'a rng-sta som bcfiulrlit sig
utrln fiila unclcl clet skrcldandc ströticket -
kunclc vi sor-tela upp nratcri:rle1 i klasscl rrle.l
hrinsu till lirr-ckorrslen al sliirt skaclircle tr-iicl i
proccDl. I-2illa svrllptorr ftilbigicks. llcsttlhlet
lrler Iälienclc: ('11

Filn konrsl a\ s\il.ir \lr(L(,] ' Hr LL.rr

3!)

I
2

1

103 00(l
9l)00

10i)0

InSir cll( r r)bc(\.lii.q.t (0 ,;'1 )

\liirlig:! (: 20'nr
S\rrr (:0 .1{)'i; )

\I\.1.t sar l llr) ral

t0{l I lar 00r-)

Fr ,rr D," .irrr-r"r t tr'tr"rrrl,"rl irrtetrt, lIre
rurder sonuliLcn l!)Bij gal ctt likrralclt' t-csttl

tat.L7'l Der räcktc ornr:idet 1i-.o.rn. Bcrgslngen
och nor-r'Lrt. (lcnonr att hånfötr skadefiile-
korrsten pii viiLa nr:rt-ket-till olikl slogslzit-cls

zoncl f{i L:rpitcl 0) kturcle li skilth-a slacle
liiget inorrr olikn alsnitt ar Nolrlatrd (flgttr
l!rir). I glnlsatrtrutc klinratläg-en (zon l-2)
. rl rr',1, . i \t.r"r \' tl .\,r" lri rerr I'n rir, rIt1'.,
i Nollbotterl- trlccl lilit-r'ar c \':ixlPlats för s:irll-

racles liigct snalrbasl i uor-r-.
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Undersökningen visadc att contortakulttlr-
erna trots vårmeunderskotteu fortfarande ut
vecklaclcs tillfredsställande i Norrlancls till area-

len helt dominerande cgcntliga skogsland.
Siirskilr glädjandc var inventcl-a|nas uPPfatt
ning zltt åven svårt skadade plarrteringar åtcr
hadc bölat grönska upp på ett remarkabelt
sätt. L)ctla var sannolikt en {öljd av den varma
son.rmaren. Dårmed följcic skadegörelsen det
mönster som r.i tidigare iakttagit på norclliga
odlingsförsök: Ett rtppblossande angrePP
lling.rdr lrr nir ridt, t åter hlev b;ittr-.

Dessa lugnande inventeringar utfördes
santidigL som dct frår'r Sl,U rapporterades om
yrrerliqJr, 

"(adeqÄr,1., 
. \larr irLttog rner in-

fekdoner än urrder'!olåret. Och nu lörekom dc
också uälnare Norrlaudskusten. Dct blev svårr

att förklam skillnadcrt i bedömning av skacle-

låset om man itrte satte sig in i .sjäiva mctotli-
ken för skadcregisLrering. Forskarna arbetadc
med lupp, räknacle ft uktkroppar (aPothecicr)
och legistreradc v:ivnadsskador Man stude
radc rleL cle enskilda objekten och de sårskilt
drabhadc områdena. Vi praktiker bedörnde
träclen och bcstånclen eftcr utseendet, hur
skrriade de verkaclc vara. totalt sctt. Dessutom
hacle forskalna givetvis inte praktikcns restrr-
\er aLt ö\erhli.La derr lr,ldl.r sLatlesiturtir,nrn.

Detta 1örblev urrdel alla onstaindipiheter
vår förklar-ing till att vi uncler den firljande vin-
tern 1988,/89 inte kunde ena oss om vart

skaclegörelsen var pzi viig. I slållet rtppstod ett
spär'rningsfält rnellan forskarnas uppfattning
om skadelåget, baserad på deras mätmelodet
or h utrL,llar rJ rr dc andt a tnrentet ingat .om
genomfördes av skogsförctagen och Skogs-

sty.elseD.lTl \rår patologisk:r kompetens korrr
att ifrågasättas, såkert mecl r-ritta. Frågan blcv
clå hur höst kraven behör'cle ställas.

Situationen blev Daturlignis mlckct iutres-
sant för massmedia. Befängdzr repoltage och
artiklar blzrnclades med mer sansacle. \ranligen
fi-aIrstålldes vi i skogsbruket - i motsats till
Ibrskarna - som oansvariga oPtimistcr, vjlka
ir-rte ville crkänna det bekvmmcrsarnma s:rk

1ägct.l72 Detta intc minst där1ör att stirlnsår
förorsakade av svampen nu förutsPåddes för-
längir småtr:iclcns clödskamp och ge större
träcl obotli€la skrdor I ett radiol-epol-tage rned
ödesmättade tongångar- dirpte cn !ndig-journa-
list (lremmcuiellan till "Str v-parsvarnpen".

Äen vintcrn och sommarcn 1989 blev nor
mal. Vi återinr,cnteracle de 22 000 hcktat con-
tortaplanteringar sont fanns på r'åra tr e norcl-
liF-aste förvaltningar Skadcbilden hade ltter-
ligare klart förbätL1ats. Plantorna hade tru ut
bild?rt t\'å nya friska generationer skott och
barr och föreföll växa ifrån de gamla ska-

d,,r na. ir.n vid Skog..nrtl.-r' irrrettterirrgar
ilrom olnrådet för svårIör,vnuracl skog note-
rade man en tillbakagårrg av skador mellan år
1988 och 1989.r73 Domånverkets upplölining

I.i!'].lt I 2: 6. )it ulit?ts

uh)eitling i ett anta.l 0rl
I o a.l) la nt tingar uL ra l)

Jkra )jL.l .\'uåra shal.ar a1)

Gtu rntwnie Lk r,, år I 98 7.

\turie ?ul1ht mols erar rn
pl.Lntcring oLh dets aktu.ella

liLulilel lLar tid in1)(nl.ring
l)?tLönlr anLigl ?n liagradig
skala. tliir:
I = alkl duerlmelld? tttid

tir mJdd \1)(irt skade
lrn.hhtr.tl.. m uI tkuh t

neds0lllitahttl
l0 = alln ihtcrltnarLde träd

iit Triktla ach liixLligL



visade samrrir posilila uneckling. \'i biirjadc
diirfirr- ktrrrrra ör'clblicka konsekvenset n:r :u'
,le t:rtrirr ,'rerr' .k,r,l, q'r,1., J.rr , rlrr.r rl
en iilenr |apport dateracl l!)8!l 01111:

l,, r . , ,l ,rl, r r 'l. rel l r-e rl \"rr ,'r \i
, q, rrtlr--n irrt, .l.rll, r,elr,".r 'r",.r rr1 .r

h.jrilpåtgär'clcl alls sorn er dirckt fiiljcl ar

s\ anl prr gr'epl.ll. (lircL|is finns cict pla$cl'
dlir srarrrp tilllillDrlrans m..l al]llall skadc

-ul l- . t -r. -' I ' I .rr,,trr.l . ji,r rcl,.. .

tionsåtgäl cleI nöch äncliga.

\ i l,i,r -rllt.-, l-,rrn.r .Lr:lt r -r rJcrr url crr

bcgrrrrrarrcle svarrr Jrcpe(lerri i viir'a r()n t.r'trl
pliurleriDgal-. Dct är i sdllct halge om ett
!\'arnpangfepp so l l()gisL( L:ur firrhlrrils
och rals Lrtleckling - dvs er,kliugancle -
ht-lt ncks lö1ja ticligalc nlönster.

Driremol llnns p:i S(iA:s urarkcr i kiir\':r
lägerr plirrlerinllrr rre.l s\e1rsk Irll sonr

liinrar err clel ö\'rigt att örslix. II:ir trxr'

olika svar Pal - i tc bara (i ernrrrcrriell;r -
för'olsakat slila skaclor_. Dessbiittle har
pli1nter'ingsarl)cr{rr i clc skeclcdr'abbaclc orr
rarderla rill sLor dcl LrtlilrLs nle.l c()rrt1)r'lzl

ocir intc rnccl s|cnsk tnll. Skulle olll\lint ha

\xrir f:rllcr hil.lc sk:l.lcsiLLred()ncll pga cle[
,,l rr'., ,,r . 'li,lerl, ., r r, ,o-,., .,, \,,. rr

bcnclligt r'lille - je troligen katastrol.rl.
(iontort:Lodlinecn hal clillil bespalat oss

n|ckct IeParetiorrsar bete och sLor e uLgifier

s:ikclt ruil jonbclopp.

\lcn trots det st?lrki för'bittlade lri'ilsoläget in-
skrrinktc Skogsstvrclscr år' 1990, iiter-och tills
vidare, den tillätna :ir-liga odlingsarczrlcn col
torta till 23 000 hektar. (SKSFS 1990:1). Skrilct
vilr pltloloper_rras osäkerhel olr svampangrep-
peDS uncckling. Ett arrrrrt vu deras lrppor'1er'
om att sirskldol pi contortilstilDlrrrarlra, för
orsakadc al Clrelnnreniella. hacle börjat upp-
tr-äda i ailt stör-rc omfirrtnirrg. Niistir år Lrtfär--

dildes n)a reeler [t)r skogsbruk i dcu lrilhriira
skogcn, dri fi-anrför- allL ilv hänsln lill nalur-
var-clen (SIiSFS lll!,)1:l't) . Bland arrnat förJrjötls
anr,ändnirrg av tr:iclslag av Lrtlåndskt trr.sp.ung
i dessa onirådcn.

I:länned val clet dock i stort sctt slut pri corr
tortirkalabuliker. flnder de 1öljande iircl till

frisknatlc l.o.rn. Iruurdplrrtcu av dc rncst r.rLsllLtll

krrltrrrema. Stamsår och andra skador hacle l:ilit
ut oclr fiirpassats rill histo.ien. \'i iirljde plo-
ccsscn i ctt urlal ar, r'ira fi-irr birrjarr alh ll r iilst
utsatta kultur-cr- (figul l2:6). Här bedömclcs
skadesituationcn untler pelioden l9B7 97
efier en tiogr:rdig skala rnecl håls),n till clet r,isrt
eill illr-\'cket alvit:rliteten:fi-ån det irn alla träd
vcrkadc rrrlckct vitiLla och vrixtliga (10), till ltt
alla över-1t'r':rnclc trlid verkacle mlcket allr,ar-1igt

sLacleclrabbade (l). Fior.en vislI att lrålso-
l;i-t l\dr "\,L, I.l'lirr rr 'lr l r'.r r r\.i j,r.

Ar 1!)88 r'ar- situationcrr r':irrc :in 1!)87.
Sedan iiterlick cle al träden sonl ö\'erle\,t
srrabbt sirr vitaliLet. År 1991 haclc sii goLt sorr
alla kultur-ema l:imnat gastklamningen. En
(last cn plilrler irlg haclc behör't görirs orn. Etl
åtcr-bcsök rir 1997 till (lc flestir r.\'kulturcrrlr
\'isacle att clet gocla tillståndel bestocl tio ar-

elier skadeutbr-ottct. Det bör rill:ipges:1tt dess:1

conlo.labeslånd unclel. liclen rrLvecklldes fi ån
1-3 rnelels rneclelhojcl ricl sk:rcleepisoder till
5 8 neler hög ungskog tio rir scrrarc.

Slutintr-r,ckcn fr-ån r,ira rrpplöljningar
1 987-97 sannanfattacle.jag (tö.kor tal) :

Ilccl fii rrrrcleltag hnl lilcn liu_a slilest
skacLccLrabbaclc plantclineirl blomst rat

upp oclr rerhrr Lrt\ecklas - nrecl h:irlsr.lr

till r:irtlokalerr - till acccptabclt slutcn
sLog.

Gr ernner rieliasr empens infektionstr'1ck
har ingcnstlidcs lcrt till clcn vidstr'äckte
.l .,1 'J,r,lrrre . ,r 1'.'r',1 ,:, -r. eir'e
tir rl ri.lP

- (iorrortatallen rerkar lra en srjcl lör-
rl r; r rrr I'l r r. - l, ,,r-rr rll' .r 

'rn,.,r.(inroltetall ar lör' r'lixtlokalcr blista pr_o

r, 'i, r . r, L. I ||||r., 1,.
hela det rror r'låuclska skogslarrclet rrrecl

rlinst likr ellel ncsraclrls rnlckct blittlc
pr'oclLrltionslcsult:rt :in phnler'ine ir! ralr
lig trll (b;iLLre örerlerelse. lrögre rrrlrnr
produkdon). Far':ur firl anglcpp al
t,'e|||,, ||, . ,' rrr'1,, r ..rter . .r--

ingcn gräns liil contol-taplantcl ing till
liilmiur 1i;r'\'änlie tell. Skogsodling i
L:irr t klillr:rt innt-b:il dock zrllticl c-u

s:il.skilI slor r r'isklasarl(le.

t7l



Efterdyningarna
Dcr altsoluta huvudparteu av Not_t_lands cotl-
tort2tskog Llaraclc episodens påfrestuingat-
ulan några påtagliga rrrert. \'Ien detta viktisa
fcjrlrållandc fick enclast mirlginell upprttärk-
sau)het. Dcn tidig:rre positiva biiden av nåd-
slaget hadc liitt sig en knrick, iitminstonc för
clcn Diirmaste fi'a rtidelt. l)clLa salrmzrnfllt
ta<les k:rnske bäst av gcnerikpr-ofessor-n Dag

Lindgrcn på en exkursiolt med Norcliska
Skogskongresscrr år' 1990:

\1e[ (le allvalligitste korrsekvctrser-na ar' :rtt

anvärlcla lör s)_dligl mater_ial är'iitc cLc bio-

logiska eller' plocllktionsmässig-a, lrtan de

psvkologiska och politiska fill.j{lema. Blir del
skirdol sir gcl detta clziligL n'kte och lLrbbat

lörLroetrdc är,en olr sk:rdolna karrske lQn

tolelelas ur' skogsplLrcluklionss)'nPtrnkt.

Lll .a 57 år galtrt.Llt t onkllal)t.\kind i ToltöLe, rLiirt

Narlnr.al.ittp i ltii \terl)olt(]1s hustlanl, uri rrn 1 9Ej
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Dct var natur-liglris inle bara dc p )f'essionella
ochjoturralisternu i rnassmedia sonr engagc
rirt haclc fö!t händelser-na i contortaskogen.
Det fick i'i klart för oss, bl.a. vid koDtakt med
ortsbol i nor-dligirstc Norrbotten. Invicl dcn
lilla bvn Oksajär-r'i, belågen nära Laiuio äll
och ctt fernlontal nil rtoi| orn polcirkeln,
hade vi båcle contortaltrrsök och en dcl plak-
tiska plaItering?r..

Utvecklingcn \;ar- lllvcket lor,ande. RYktct
splecl sig i tlakter-Da - bcrättacle rnau att hiir
\'åxle ett n,vtt llar.l.träd som :intligcrr kanske skulie
kurna betycl:r rrågot positivt för cD bvgd som
ann:rrs pliigilades ar, ar4olkning och brist på
frarntidstlo. Folk r-este till liån när or:lr ljär'ran
Iör att beskåda och bcunclt a leuonrcnct. NIen
lroppet lalrracle och besvikclsen blev stor uiir
svarnpangl-cppen uppträddc och rnatr fick läszr

,rrn r,, l \\\ra till /ll.' rrrllerq/tress,, n.r'ier.
I clag kan konstatcras atL rvktet om con-

tortans snar;r diid i ()ksajärvi var' överch-ivct. F.n

sLol del ar, tllidel i planteringar-na hal iilcrlcrt
och u11,ecklas riltigt bra. Avcn i dctla extremt
nor-clliga läge rcrklr man, i r'ätt lokalklirnat och
med raitt nrar kbehanclling.., kurrna skapa livs-

klafiig contor-taskog sorn har fi-amticlen {öt-sig.
Sirrntidigt sorrr err rrl skogsr'år'dslag niidde i

kr-aft r'rr 19!l'1, d:it- nrittit vår'dslr äns,r ncrr flyl-
tacLes liam till likaber-åttigad status rned Pro
du ktion saspektc rr, begr'ånsades corllol ta-
ndlirrr, rrrttrr iq:rre rill l4 000 lr-lr.r' 1', r ,rr. I

Skogssn'r'elscns fiilesklifier' (SI(SFS 1993:2) l7r

konrrrrenleras skälcrr i crt fbtnot som lirljer:

Utixcl cle irrskr'änkningar sonr arrgc-'s hlir_

fi'ir' an\'änclnirijcl e\ .ontoltiltell giiller
dess ton 9 | skogsv:ir dsliilolclningell. clär'

de1 Ll.11. s:ies att ritl;inclska Lr'ädxrtcl får
:rnr'ändas'errd:rst i Lrndantilcsf all'. Skogs

sLlltlscn an5er'?rll illcbör'clen hiirar bör
vlu a irtt odlingserealetr rlrcd cotltor-tatall

bör' ninsk:r Lrnclct cLcn Ir:irrlrasle Jenrår's-

pc.ioclcn oclr igenousnitt uppgri ti]] högst

11 000 heklar Per år. Etl enslill år' bör
dellna areal l(trnn:r i)\'clskliclas rrre.l höltst

2 000 hckt:rr:

Bestämmclsert gäller lbr-dzrrande. I siäh'a r,clket
rrrirskade skogsbnrket siDa colrLortaPlante



ringilr \lrcrligilr'e. Llncler pcr-iotlen 1096-9{)

bcllikrras att cr(last ca 5 000 hcktlu Plantclals
årl igcn.

Nulägct
NLr lid 2000-talets bör-jau vliret ör'cr en halr'

rrii!on hclitiu .ontorta5kog i \orr'larrcl och

Srealand. f)etta iir den stijrsla llrcalerl plante
r-ir-rgar ar' (lcl1:1 Il aidslilg tiligonslans i r rir'lclt'u

I \olclluret-ilia tLlnlttjar man r':rtlligeu triitl-
slagets gocla lirt-rrriLga ti11 sjähsiidcl (lenorrr

col]tortans s]rabba riixt har ctlb:rt-t pii bolagcts

mar_ko cr !r0 rrriljoncr-tn:l{ an ct_ktritlgsbar skog

thttats llera årtionclen n:irmat-c oss i ticlerl

Delta jlunfört rnecl our tnatl ctrblrt haclt:

planter-at ranlig tlrll ellet- gr-ltn.

De :ilclsra pr lktiska plantct it l g:rru:r lir rlLt li0
år' garnla, ellet- tner. \'i bc'fintlet oss clät liir.jLrst
j iulednirrgsskeclct a\ en Pcr-iod cLå ltrsenligl
rr:ingder corlloalalir_ke kotntrlcr rlt klrllna tiil
firras s k o 

3,.'s 
iu clus t lin. AucLt a c,:ttt tollaodllltrtle

skogsägarc befinncr sig gilcLris i crr liknaucle
situatior.

I septcrnber irr- 20(X) bcscikte iag och ptcr

lessor_ Gllstaf von Segcbirdeu ctt llnlail a\ \'åra

liklst:r con t ot-tapl:rn f er-itrglr iNlcllallnorrlarld,
:Lrllgda fian sent 1951) tiil lill ticlii.t ?(ltal Lrr

clcrr r:tppot-t ri skt-cl kirn löljande lclatelas:

\iultr tr))!tlo{, tt ll, gtn.
ltjiuh och ttntottrr. ()rlIittgs

lin:itktt :inkr ()r.st:il i t;trnt

lii rttltt ru1, i r t n i I t)39.

Alla besirkt:r pliruieringxr'!xr h(ki(lc L

(lal hiin\e€nalct ett (le Ltl\1lta trli(len
ö\crlc\t \lil. Ilcstänclerr lrxdc sccllrrr r'rill

rrzirlr l lrPlrrra(L pr'ocLrrktiorrsslrLlcLrhet

I I i-, | .l . lu, rr .'.rrr ,,. .r'.-Ltc , t,..

o(h iLrtc rrilsl solk. sorn i risse lall en

gar rg :rnsigs :r1h rllige. såg ri lLr hrappasl

nirgr a r tlige sprir er.

I I:10 lirg rrestaclcls r icl cl 11 m. nrecl

sp:irrlridclerr 20 1-1 m. BtstlincLcn r:irtt
enligt rlLr nrcning pir rnar'Lct al rtor'rllal

kar rlllir rud 11\\cr Ilcllarrrror'r'Lartds

skrjssom r'?hcler r.

I ogallr erl contorta h:t.lc lirkesliir'r'aldct

i i30:irvlLlcr'n renligen l)assclat :l{){)

rl:rsk,'ha. Dcn irr'lige 1öPrlrrlc tillnirtcrr
Lrn.l.ir'scrrllsle nrärpetrocl lig nccl f:i

ulclarrtle rid I2-l5 mlskrha. l)el ske(l(lc

elltsi err rnrckct snebb lirlr'åclsupptx gg-

,,..(1.,.rrrlL. r,.. ill ,,r.ri,,-,rr \..
l ärlstollc-kat. r ir Lcsmiirr g,:l ().h triirrij
scl i någollurcla riilslLttn:I 30-åriga.crD-

tor'tabcstirrl i \lcllarrror'r'lancl aklrLrLsc

radc g;11h ing. DeLlx fi)r'Lrtsatt lll rilgär_clerl

krrrrrlc rrrses ckonolri\Ll intressarl( och

.,1 i, r', r.,r'i ,l- .rr._1, \.

utarr skaclclet ltrirrQ:rr'. \'icl crl g:rlhirrg

hor.lc defirrnlclucle illclilicler. t.ex- 1ncd

, rrrr',',r,, r'l''rr'
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- Om contortåbesdndet initiellt höll
2 000 stammar per ha eller strax där-

under föreföIl sågtimmerkvaliteten bli
hygglig på en avsevärd andel av träden.

I.ådrna besdnd borde en inriltninq
mot sågtimmerproduktion vara ett skäl

för att gallra. Träden i mycket glesa be-

stånd, såg med mindre ån I 500 stam-

mar per ha, var grovgreniga.

- I de pmktiska plante ngar vi besökte

borde virkesförrådet i ogallrade bestånd

i 40-årsåldern alltså om 10 år- pendla

kring medelvärdet 350 m3sk/ha. Utveck-

lingen skulle därmed ungefär ståmma

med de prognoser som Sc-A gjorde på

70-talet och övert iffa de mer försiktiga
framsknvningar som senare före
kommit.
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