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Det datorstödda planeringssystemet
Redarr tidigt mvnlade r,t'u-a fiska lär'ornästare i
skogsbrrrk beglcppct "Ifie riiurnliche Ord
nrrng.irrr \{alde" bellolct av or-rlning i mm-
nrcl. Avcn nesloll fdl- slensk pllktisk skogs-
sköLsei r\nclcrs Holmgren predikade behovct
al ordning och ötersikt trär- han licl ]900
talets början låe i lrncn på blådrrirrgslöre-
spr':ikarnn.lj: Har hlivclaclc att cler:rs skötsel-
priricip o rr ir.jl i ggjorclc ör'er-blick. pianering
och dokumerl:rtion al r,erksarnheten. Virkes
skör-dandet biev så utspritt och diIIUsf alt der
elter någorr tid var orrQjliut zrtt på t.ex. kartor.
beskr-ila skogst ills Lår clct pä ett rrreningslirllt
saitt. N,Ian fi'llor-adc sreppet ö\'cr lerksirrn
hcten och tlcss konsekvensel

I'å l!)30 talct liarniör'clc clcn clå 70 rir-iee
iör'r'c irvc|jågrnästar-cn P(). \{elarrdcr- s:rmmir
inr'änchringal nrot blädringsprincipens prak
tiska tiiliimpbar'hct i cn 1åsviilcl uppsars.6:l
L'nclcr rliina år'i clet pr:rkLiskir skogsbrrrket
hade jae ofta arrlcclning instiimma med dcssa
her'r'ar: Det lråste \'ar-lt olclning oclt r ecl:r i sko-
e..en orrr lcrks:rmheten sliall kunna sttras mot
LLppställda nrå1. Och dctta krav för-sr'år-al eller
onirjliggiil vissa for-mer. av skogsskirtsel, srir-
skilt i ell storskossbnrk.

tr. 1., tr,

Datolerrras intåg pii ilO talcr medfii de dittills
o:rnadc möjlighetcr- rtt skapil stvr-svstenl lijf
skogsdliftcn. N4an borde kunna {a eft fastar-c
grepp i)r'er- vefksa[rhcten och ciess dr-iftsrräs-
siga resultat. men ocksli kulina underlätur och
effektiviscra arbetet Lrte i fält. Utlr,lrle fanns

' Iöt art l;q r ,r\\r'\;ll n er h.r.inlur mrriorr
olrl skogel, tillgänelia för olika lbrmer tv

ör'er-r'ägancler och beslut. Tankal löclcles orrr
att blega upp ctt hela skogsy{an ornfattande
irlfourrltionssysl elt.

L)etta skullc bcriir-a clels dc ltor i etL -rlio.gr-
råtd:ftgrst?t sorri befirnn sie i skogsanläee-
ningsfascn nred dess månea på r'aranrlra fiil-
jandc för-r,ngrines:itgärcler. deis elr rdtd??.1.r-
rcgt.tt f6r r-eclan ctablelaclc skogsbestrind och
cler-as utnvLqjarrtlc fiir- eödsline. calliDg, slur-
zrn,erkning, miljöhlinsvu o.s.r'. P:i så sritt skulle
li 1å erepp om allir skoqsntassarrs bcstäncls-
kornponente. och der-as låugsamma r-ör.elsc i
ticlcn fr-ån filclelse till slutskörcl och ziter-
skapandc. Gcnonr aLt utnvttja delrna basinlitr
lr:llioll skulle sedarr olika nLtincr Iör plauc
lirr!r, bcslut. bLLclg^cter-inq och upplilljning-
krurna trtformas.

., Tl'
' +lr

thapst(oh ingtr rr ( tltuyLAr i måtrya aL)rftn d?n .\Jlillnt
gt tr ruLen för,\CA: s .skagslrukspkLn dn g. Gnan !l)
niitning?n e öll.\ tliktn n.ittpli sko!!. iLlståndtt a& f(i
rcsttltalrl ntt dtn ginlna !? )tltn\ skog.lnth. llart litk
tttttrrkryJör ntn ri'ctttiigenden Dn lt1ff \k0gsbttid
Lotl? utt't,.h[a\ 1thlo lttinha], tund? lttloi (Ttithtl
ullttg, tko\r(i)d, nnluttt/ird dc). 'lidrninc till Tax lll
(/961 62) at l iJ Litlboe.
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Följancle avsnitt r.rr en poprrl:it-skrifl ar' år'

1972 sarrrmanlattirr ved dcttll omlattatrcle oclt
rcsulskr:ivancle u tvcc kling-sProj ek r till slut
r-cstrller-adc i:

\ll r-rl..,rrrlr, ,l og, 11 -.'rrcrl,rrrrra. r i3

brgger, nelkberedning pii lrrggcn, plartte

r ing, r'öj in!l o.s.r. - sker' cftcl planeI sorr

uLar'bctats al slogslörlallnirlgetls personal.

l{eclarr rid planliiggrlirlgens bör'jan har man

rillging till eLr 30-tal Lrppgilier t)rr vrrr o(lr

ett xr de ca 6J') 000 beslilncL ililka SCA:s

skogar :ir upptlelacle. Dessa tLppgilier be-

sklilcr uiiden. tnalken, bcliigerrheterl n rtt

och flllns laglade i SC-],\:s cerltlala,{DB
c-r..-r. S,ir.kil,l. .'.rr,'rrr..ri.l r d'r:.rrrtirr''

hå1lcr- reclir på cle tilhäxtprocessel soln lör-

sigg:ir i varje skogsbcstårr.1 och dalor rr :ulgcl-

Iör aktucllt år lr':iclcns hirjd och grorlel.
lir-kesfirr'r':iclet per hcktltr_, Yirkesrälrlet o s.\:

Datol t :ir_ plogr':lmme r-aci ett atlalvser:r

och ge nnyisnirtgal om |ilka skogsbestiirrrl

sorr rir- liinlpljga :1lt ll\1eIk:r. Dessa Iörsl:lg

bcalbetas scdarr Pil lorraloting:una och

r'csultcrer i prrktiska ar'bctsPlarrel: l)ct shrt-

liga h:rndlingsln ogl anrrr rel rir l-esulLltct ltl
t-n olrfall:rude sarrrtrr.Lllillg, di. clct bl lr.

tl1s illinsv li]l krr\err på uthållig avlcrst[ing

Ir-ån sl<reerna, iudLlsuins behol ar olika

rir kessLag. tillgringcrr pli ,lrbetskr.f'r 6 q \
Yia deranraskincn hirlls ocksa rtcla pzi lilka
bcstiud sorr bör giidslirs ()ch när'dett:r skall

skc. Dator'n rir_ pr'()llrrurlme rad aft bcriikn:r

80

I ilur 6: L S?dut ttl h\gg,, l.tgits

ullJi;lj?r cn \iit itlgätitt fi;t utt
slr pa n\ \ho{. ,\t de It å 20
ntiljoner hrottLn-stnr S(), ri rligett

sals.u l)ii sk()gsi,(i)l(rt tt ttl,iittls
Itttitulrklcn till all ortfötu slul
aTnblr(d( )tu Iilt n\^ skag. L\
"lhog i Jhvanllnry". 1972.

och adder a dcl cxtla tilly:ixl som sker

se(lxl räl ett \ isst beståncl blivil göclsltl.

P:1 kala\lerkilde \tol-, clår_ rrra besrånd

snaras( mö-jligl skrll irnlägges. hjiilpcl cD

,lar.rrr. r " r .rrr 'r.rll:" ,,1,r p., .,r r'"r
grird saitts in \,id nitt tillfiill.'. Skogsrår ds

pcr-soneier 1:iI på detra s;ilt UtilP nred en

prelirninär åtgilcisplan Iör de hrurcLr-atels

lÄr\r\rir!.'rur -,r lir rr. p i l',tr rltlrr'-, tr.

Pri r'ar'je sådeir objekt:ir ju:il!i:ilclcr'lra trt

spridda iiler en ganska ling li.lspcriocl.

SClr\:s datol sl\ r (ll plxncl-iDgss\stcru med-

|c|kar clrir liir bl.a. till at1 apprlar:

- .irll: rrr,rl.cr'lrc lrr .h.:rl ri r: ' c,1-ri.t,
larde skogar

- Lokaliser ine.. ar'\'irkesrLttrgcn pii ett Ltr'

olika s\r\inklrt iinskvrir I s:111

- ei inom del löis:tmnlas grårrs (lPlinlal

pr ().hLltion a\' \ irlc llcDonr oliLt skogs-

r.'rd..rr-.ir'1, r. r-r .i-l.lrr.q. r," r' rl.
skogsodling etc.

- sr|ming och rrpplöljlrirlg:rr elbetet

llred xtt skapa n\:r hcstzincl isl:iLLct firr

(lerl s()nr sluta\1 erl:ts.
lr..r^rrl rrrrr rrJ:.. , " l. i l, 'r ,'rr r.rr,l"l'tt' rtt

olikr mil jirhiirsr n bL-aktas i skogscl ifterr'
Sirltrrda lir' r'issa lör ekomster el siillslllta
\'?i\lr--r, a\' sPelPleLScI för skogsf:\gel. nirtrtt'

reserYrl nl.nl. lligesbestärrtd:r och itllogade

i d.tl:r', !r.trFt. l-Är ,rll irr't I t r . r t r t t r ' t t , I - r , r

orriiclan skall spoliclas kolllr-ollclirs l:irnplig-

heten xr olika irlr:ir'clcr rrot alenrle bak-

gr_uDcl r irl pienerirr gsxr'bctet.llf



Utgångsläget

ShogsLo xtrirtgarnn,
Skogstaxcringat ua sklrpacle i nlrirlgil alsecD

clen sjäh'a grrrnden föt- r'år' skog*sbt-uksplanc

lins. (lt-norn rrppttt:itningen crhölls såkr-a

rrråLL pri skogstillstånclct. Flam till 80-lalet
hzrtlc ri geuorrrlör I ser sliogstlxering:ir, labell
6:1. cftcr iprincip err och surtttttra rnoclell..ittssi
Saraste pJaner:rdc oclt achniuistrcnLcle r'åt a tax
TTT-\'T Firr- dcn firlsta och anclra lLrslarade
lrr ic Rongc. tiLr \-II gcnornfördes euligt något

anuor-lrLlda principcr'. Dessa lracle trn'ccklats ricL

skogsl'lkulLeten. SLLI, inorn t-anrctr frjl clet s.li.

hrcleln i[gspakcle l.(j:) L)cul]a lill dato serlirsle

skog..stirxeritti: liggcl hrl\ uclsakli ge rl rttolrr
lanren Iiil rnil redogör-clse.

Bolagets stolt slogsinrtclr:r miijliggjorde
.rr. rr'. .r \rrr!1, .r|1nrIl.r ril...l"g.r.r\i l tlr!( ll\
pr-incipiella uppliiugrrine. Hzirifrirr Ilck vi
,', k..r 1, r*rri'rl* ,,, l, til r.rrt,lr"r 'rl rrlr'\ll:.
!i.l bealllctDingarna. Nlelo.len inlcbat 111 lri-
<len liksonr slåndortscgctrsk:rpet som rtt:ttk-
.1.,t l',nit, t \..llrr llr\i li l .rrlrr,rl rll,Plr.:llc\
och rcliistrer2ldcs pi tilllålliga cirkclptorttor-.
De laclcs ut efier-konrpasslinjer-sorn flin birr

.jar lrr p:ualiclll, men lio.rn. le{ lll utlijor(le
siclorua i kvadr-lrter: Liingclcrr på Lvadratcrrras
sickrr-, liksorn stotlckcn på ttorrtir, r'at-ieraclc

rrellan tn\cr_i gilana.

Virl tax II:s linjctlixeling vat-plo\\'lal1 e\c[l
peh'is 1i38 rr2 (radic 6,64 rueter-) och anl:1let
ca l6 (X)0. r'icl tax \rI laclcs c:r 1'1 001) pr-ol tol
i 200 m'(r'aclic 7.9i3 metcl) ul rnetl ö0[i urc
ter-s rnclltrlum l:ings 2 000 mctcr-llinga sidot'
i kvadratcrna.'\vstånclct rneilan kladralerna
rlu cl:i 3 000 rneler.. L)c fi'lunrlikuacle meclelta-
lens st:rtistisku siikerhct kttnde bcräkrtas. Irl-

Tabell 6:1. SCA:s skogståxeringar f.rån 19'10- tilt 90 tal

riktningcr va. att clel genotrsuitrliga 1'il-lics

fön åclet pcr- lreltar skullc siikelställ:rs nrecl ett
mcciclfel pli ca 0.8 Procenl för hclr skogsittrtc-
lr:net och cu 1,5 pt-occrt liil skogsclrcfsclistr-ik

tcu. Proltas r ir gstuitlictcn lrl sli anägcl ltt li
sktrlle f:i nagor-lrrttcla tilllör-litliga uPPgiltcr orrl
skogstillstänclct ned lill li;rralhrirgsnir':i..Jrrssi
och lrans rreclar-bclale Stig',\nclcr s Katlstrirttt
blcl c1c inonr skogsvir clsirr dcluitigctt sorr ltlist
beliirskaclc bearbc'tnirigctr a\ (lel (ligrlt nrille-
rial sorn taxcljngarne gcncrerade. (;ltrlr(l_
uppgifterna bcar bet:rcles ti11 cn biirr i:rrt mccl

olika q?er :rr'hiilkort, 5ellilre togs clltlo|e|na
till h j:ilp.

Ta\eli ngsresul tiltert grt! t:tt trttlliglcsbeskt-ir'
ning al skogen iliktiga avseerrcleu. Ft-l'ur och

mcci <len anclra lilxeringen crhölls ell Iacit lli
rcsultatel lr deu eiirrurra per'ioclcus skogsirt t-tk.

\{an liulrde slnclct-a ottt clct Lrppttt:itta skous-

tillstår'rdct val i linje mecl clct lirr r:int:rclc ttrctl
hlirrsln til1 1örctagr:r art't kriitrgar'. alsatt till
r':ixt och lirr-ctagen skog..sluir-d ulder (1cll

giirrgrr:r petioden. \'[an fick Lltgiil]gsPLrltkter
{ör-nva irlelliig-atrtlcn oll htlr skogcrr boldc:

ulr ecklas uudcl trislkomlrrlll(lc per-iod (r'ilkcs-

Lrtta!,, skog,..sliir(1, n:lt ru r iir-cl ctc.) . Oc där'p:i föl
janclc planetna.jtrstctaclcs s:i att marr bor-tlc

p|icka biiLtre nästa g..iing. Pi så såff crhirlls ett
first grepp ör'er skogstcsrttsctr, rilLetl stc1.ilis

skullc lolsils mot upPsllilldr tnåI. A\' taret ittg
lrn;r lär-clc ri oss ttivckct orn slogsrillstårtcicts
kirrslighet {ör-slicllrl störningat sotl in t t-:il'l'lt-

i all pr-aktisl lcrksarnlrct. ()ch om sii fil efirll
angelligct och det h:ilcLc iblancl - hatlc r i ett
br a och sii liingr miijligt oantastligt flltauucLer'
lag för ir\'clvliglDclen ottt bcltovel a! littrs
:incfiirr.::,:rl vrid g:iller clel jtst clii aktrLell:r skogs

d rilier r.

lrriering Ar
Slogsareirl. 1 000 hr

'Ii)r,l 11.!L(Lkri\

\lcro.l Ji;
TiL\cr irgs ir\1( r llriu--s-
pr irrcip lrr,ilning

t

II
III
tV

VI
\'I

l9::3 i)l
l!l(l l-6:
r966-70
tl,ti1 7i
i933 31

1991,!l(i

L 75S 0l ii

r s07 10.t

2 l:13 90i)
: LU71)1ll
2 208 91:
2 :J05 {niil

3:1 :121

319 :2:1'.1

1l't r0.r
037 !10
G80 83 1

7t I 0(is
s0; l2:)

Li,,j., \ l,rr r rrc ll

l.i,,jcr' \larrrLc ll

Ii\.r.:lmt( r \lxnuell
I'l\r.lrtrr \LLnrull
Ii\'.drrt(r llushellrirrgsrrrxlcllcn
K\.1.lrårer 1lrL,.rirs\stcm.1

Inom l)csrir(l lriclelf ingspekctct
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lifler relje slutliir-cl taxering löljclc an'crk
ningsbcnrlirrirgirr'. Fr:rm t.o.rrr. 60-talet inue-
brl dessa ctt stcelis hanclarbete ltir-zrtt korlulril
irarrr till - s()ln man ansiig realistiskr arvzig

ningar i Ii iga orr an cr-ktrirrgcrrs inriktuing,
Lrttagsnilicr, cfTcktelna av skogsr'årclsplogram
etc. Bcr-rikrirgar na lrvggdc i br)rjatt p:i - som
(i('t rlrc.l ti(lclr skLrllc r isa sig - r-zitt konser'\'ati\'rl
lrrLasunden om clc rlil fiir skogens uncckling
soru kLrrrcle rppstrillas. I clcrr bcglnn:rnde data
iilclilrr lraclc pi 00-talet optirnerrnde beråk-
ningspr-orlarrr bör jirt anr'äuclzrs i indusliella
snrrrnnhlrr{1. \'i chog slLrtsarseu att ctt siidtrrt
lrjli\rrrcdel llrr-de vara arrviirdbart för zrtt stu

cle r-a konsckr eusena al olika irrr-iktrtilg fiiir'

skötsel orh lir-kcsuttlig i föreLagets skoe.

Res trin d s it t f i t nu.a t i cn.e n.

M(il)-talcts dri|c att rreLaDisera a\\cr-l]ring
arrrr rredlirlcle cn str_lir':tu mot storskalig
lrvsscslrtlrigg n inil-. Dc i bör-jan lunga och s\'å1--

llr'ttaclc lrr r cr ll ir tgsuraskincr-tra kriirde :r'se-
luir_cla lir kcsrrrängclel orl kostriadcrrn skulle
krrnna hrillas pi arceptabel nivii. L)ctta bc-
tlcklc stor-n :rn'cllningsenireler', tv lirkcs
1ör'r'iclcrr pel rucak:nhct val låga. Bol:rgers

skogal rliriclclaclcs i biirjan ar, 60 tniet, clerr

s.k. rllivningsa na lvse r, ltil att bcr-ecla vlig for
skeclct irr mckaniscr-ing. ArbcLel hirde skett
irroni iiilvaltrrirrgar'na qenom att utnvtEt iildle
bcstlnclsillblm:rtion. att b\ggrl pä 1oka1a ktin
skapcr, slrrrrl tolkning ar' I1vg^bilclcr.

St|ri|an sktrllc var rr att skapa bctYdligt stör'r e

bd rarcllin--scnhctcr- iirr tidigare. l'å miinga hill
Irarlc rie re longlnqlrna ixelLolk:rts. Uppg..iIl

t(r'ua onl lLlrlcr. r ilkesfirrr:icl ocb trär1si:rgs-

blalr(lnilrg. lirr rlel skog vilkcu bcfirtrrr sig
inom dc rrra bcstrinclsgr:ittsct-ua pii firto-
l..lll. r r.'. rrrrj',r,1' rrrr rrr.,l.lral li,r rr.rrr'il \r'lrr
i lcr-kliglreten till sin kar-aktiir krurde vatiera
iron vida g-r lirrscr: SliJLrnda blel bcstitrtlerts
rrcrlcler-eel (i0 hcliter' 1ör' hela liit-er:rg-ct, crt
mlckct lrirg sillia \'icl lirrsök aLt beskli\,a någ-ol

enht'tliet larl erillcr tlen ticlens skog-. I'ri ctt Par
IiirralLuirrg-ul r rr' llcstiurd cl r i genornsnitt hcla
I2il hr:kter- stola.

I (len silrrlrlioncn stlillcle skogsgöclslings
iinrl)iLiolrr.r rir lill problcm. Nu skrtlle mlckct
peng:rl satsrLs l)ii irll Pfo.hl.cra vi|kc. \rel Ls:rm-
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hcter måste klulnil stvrils Lill de liinsntlhcts
miissigt r'ätLa stlillena. Dct \ar- uppcr)bilrl :rll
den tillgiingliga besl:irdsbeskt-ivuiugcu ofta
guv otillr'åcklig prccisioD som beslrrLs r rnder-lag.

Llnclcr- 60-talet r':rr-r'i cLiriir- n'ungnl atl delalj-
studcra och ofi:r r-elideta den tilluiirrgliga
inlbmratiorerr. ell mödos:rmt och kosLuiids-
I rrrrtr'l, .rrl', r.. lr . ltrrr r:'rte 'rm /.t llr,-,'t
laclikalt miistc ske. År'en på dfi\,ningssidiin
insåg rrral behovet av bättr-c bcstånclsclat:r.

Skogsu iirdert
El riktig- uppgift urrtlcr' 5O-tllet var alt ul
forrrra skogsr'ärdszurvisningll- lirr- urrliincLring
al alla bcr-örcla irorn oLganisationen. Anlis
lri Siarfna innehirll sår'ä1 inforrrratior orn rer-k-

samhctcns irl iktnin.e,.. sonr detal jeraclc irrstrtrk-
rioner 1ör'sjiih'a failtarbctet. De Licligaste aulis
ringarna lrrfbrnradcs cncllcrtid i en lid av

kunskapsLrppblg g,..nad. Nrlan llck cliir-fir r :r'r
obscrlarrt på clet pr:rktiska resrrltatct lu olikir
rekolrmcu(lcrade nretoder- och redo att iblantl
ändla l<rrr_s. l)cssrrtorr lilcL ldes skoeens ()l!til
nisillion succcssi\1 r'acl giillcl blicle cle geogr-a

liska culreterna och lirnktiou:ir-cr rlas urs\ir.
Xlot slutct ar 6(11a]et började ekoIorniska stu.
fuDkrioIcr-inlbgas i irrstr trk tiolre nr a lör- att
cliffe.entier-a skogsr'år-dsinsatscnra rred hån-
s-vn till derr totalii n\ttan.

På 50 talct haclc ctL rnanrrellt Lo|tregistcr
utvccklirls. "Ilrgges- och sklirmkor-t", för' att
hålla r-ccla pi'r Jrllner lde oclt vicltag-na firt-urg
r ingsåLgiirdcr-. Ans\ar-ig l'ör r egistrel \ar- skogs

faktorrr på respcktir,c belakning. \ricl siclan :rl
Iör-r'a1tnirgschelen r-iidgjor-clc dcnnc rnecl
.1,,q., lr, t.di.trikr, r. .lno-:\,,r,l:,i.\i\ri rrr rr.ir

han pl:rncr-ac1c skogsr år'clsåtgärder och gjorclc
årsbrrdgct. I'ri higges- o(lr skår'nkorlen skullc
ulall kunna iö1ja histor-ikcn ör'cr-de iiLg:ildet-
soll licltagils lirr:itt gr-undlägga dct n\'il skogs-

best:inclct. litgiilclel sorn Lrrrtle sttäcka sig
ö\'cr ett par år-tionclcn.

I rnillen ar, 6(ltalct hadc r-cgisLrcl re.lall
birjat ris:r brister. Ticlcrs tancl gnag^dc p:i
s,vstcrriel. f)el br,ggdc i r-:itt hirg gr rd På lokal
Länneclom ocii cl:o elfnrenhet. Pt-oblcntct var'

att (let skijttes pri sii tuiirtgir lriindel Rcl;rtt
trirt3.lrararrr.r r:irl.',1, . h, r.'lrrils\qr., r\, 1 r.'

inchades och .ie ansvarigas cngagcrlirtrg löt-



uppgiften varier-acle. iiiourhiillnineen låm-
nade alltmcr ö\'rigt att önska. I cn tid av stain

diua förändringirr liig dct nära till hatrds alt ta
datorklaft till lriälp.

Projektet Skoglig planering
Dct svåra ekonorniska lägct för skogsincltrstrin
i .lurrr :rr tilr-ral( t Uorde irtl mJn :iq (iL: oirr

efter nya vägar att sänka kostnzrdcrna och öka

intäkterna gcnom ett så rationellt handla|rde
som möjligt. Dctta lar också tiden för slor-
datorcrnas intåg. Dessa hadc en räknekapa-

citer av dittills okänd omfattning och lick allt
rr-rcr ökad anvärrdning som hjiilprredcl inon.t

företagcns administration. Mvckct hopP ställ
dcs till att man hår lradc "de vises stcn".

Rlitt ptogramruclacle skulle decsa riikne-
monstcr vara kapzrbla atL prescntcra oPtimirla
lösningar på pr-oblem vars komplcxitet över-

steg månsldig förrräg-a att ör'er-blicka. N'Ian

ställde - dr-astiskt uttryckt - silr Iörhoppr.ring
till att spara pcngar senon att lålå .l:rr.)rcrrrt
\,ålja kurs och åtgärder i ställct för de an

stållda. På så såtl skullc företagens lönsamhet
öka pri kor-t och lång sikt. En för dagen nv tek-
nlkvar linjtit ltrogrammrring.bb NIcd hjäip av ett
omfattande räktrepr-ogram, en nodell, och nred

definieradc fö ru ts ä 1tn i n giu, skuile datorns
problcnrlösnine var-n det optimala svalet på cn
koruplicerad sanyariation rnellan olika funk-
tioncr. Flera sådana modellcr skulle ocksri

krnna krrytils ihop tiil etl slaus övergripande
nåtverk.

Forskningsstiftelsen Skogsalbeten ut!eck-
ladc moclellrutincr för årsplanerilg av awcrk-
ningsarbetel. Inom SC.A. startadc flera proickt
som sysslacle ned modellblggcn. Hår gällde
dct betydligt mer djär'va grePp. För-ctageN

hela vcr-ksanrhet. cller^ delar därar', skulle ratio
:.rz'ilseras modelloi)gen. Vår dataavdelning hade

bråda dagar. Det ansågs att skogsrör-elserr

skulle virra sårskilt bctjiint av en ör,ergripandc
planedngsmodell eltersom verksamhcten där
rar så geogra{iskt spr.idd. Ett viktigt förhril-
lande var inte minst llottniDgens upphörancle.
Virkct skLrlle i ökancle utsträckr.ting transpor-
leras lzrndviigen. Detta lörbättrade ilexibilite
tcn att vä1ja destination. Dessutom skeclde nu

a\r'erkningen irret runt och fiberindustrins
behov av fårsk r,ccl blev alltmer uttalat. Bety-

dclseD a\,att kunna kostnadsminimera och in-
tåktsoptjnlera vir-kesleveranserna, totalt sett,

lrade irkat i betvdande grad.
Projektet Skog-lig plauering startade år

1968. Dctta skulle undcr fura års tid kråva
många manårs arbete av såväl extertra konsul-
ter sorr eqen personal. Projektledare var
skosschcfcrr Ulf llonge med biträde av jäg-
mästare Si\'ar- Nordström. Berörda intresse-
omr:iden kom tjll tals i "styrgrupper". Det
rör-dc sig orn en mycket stor satsning. Anslags
äskandet (1969), omfattande perioden
1968 72, r'ar på totalt 7,29 miljoner kronor
varav "Skogeus" del var 5,84 miljoner klonor
llcsten sk\rlle förbrukas av dataavdelninqen.

Undel beaktandc av bolagets dåtida stor
lek och att ekonomin var m)'cket ansträngd
rrd derrnr rd. rar med, l.rilldrlnineen upp-
secndeväckanclc stor Bolagets ledning betrak-
tadc projektet sonl en av <le räcldningsllottar
vilka skulle krrura hålla uppe den sjunkande
vinsten. Overr'äfianden inom projektled-
ningen (1969) förutsåg också att projektet
reclan år 1972 skulle lta genererat intäkter på
5,7 n.riijoner kronor (anteckningar av GusLaf

Nenzell).
Pro.jektets llnrndcleDent var Skoglig ana\s,

budgeterat til) 3,1I miljoner kronor (d.vs.

clrvgt hålften al de nedel som tilldelades
"Skogen"). Bolagcts hcla skogsinnehav blev
föremål för en eenomgripande indelning i
rrrr rrrirrdre best.rn,lrilka l,esLrlr,. ur etr tjrrgo-
tal aspekter såväl till belåsenhet som ur biolo
gisk och cL irl ingsteknisk synvinkel. Det var
från dett:i register som modellerna hämtade
sina skogliga irtclata.

Inour ramen för projektet utrecklade man
följancle r.r.rodeller:

F.tt Hushålhtingsnodrll avsedd att ge under-
lag för policl'beslut om alalcrkuingar och
skogsvårci.
En (,rrofliidesnodel.l att anvisa hur anskaff-
nirrg. rr.rnsPurlrruch lördclning av ra-

varan i fcrriidlinEiledet skulle ske (rätt
rår':rra till rätt industl-i).

- En PlalsuockLl att rarlgordna bcständ 1ör

slrrtavr, rL r rirrg. uallrinq. göd'ling.
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- F.t llrual-tntodell att \'ailja lr1 rrest ang-elägna

tlrir rriugslr irkter.

- E tt ,\ttshallnings o(lt. l g nodcll 
^tt 

\i\,Å.\

samrnan kunskapcrnli ()lli cl.tcrr skog och
lirr liinLnin glr otl köpmat-klacl rnecl irrdu-
strins belrov lrn(lera ninimcrinll lv tlalls-
por-t ()ch lagerkoslnrcl.

- f Lt Lt';.,'i,'+!l,ta,'t,ti,,. "t,//ti,r, ..rr.
pl:rrering av it\\'crkr)ilr glrr.
E\1 'l)'un.spt)t l. otl hgonoddL

P:rrallcllt un'ccklirclc vi prå skogsr'årtlsaldcl
niogen en ,\hognårdsrutin fiir planering och
buclgetering inonr skogsllir-clsarbctct surill
nrliner fiir uppfirljrrirrg och rappottet. f)ät-till
tlut r.rle. rrr.r .l ',q.v.rt,lr.r r\t. t rs.r' .r\-

seclda att llrnna ut|\11jas inte bar:i clirckt a!
lliltpersonnlcn utan livcl soril l)r()ga.1lnrre-
rll, ,lr" .t ti.lnq.r.'t,l.t ttitt-rr.

lr rrkrrg rrr.rl.;lrrrrirrt l,,r ,'l,rirrr, rirr':-
strlilanclclra var atl Drodellerna i samverkaD
skrrlle tilldcla potcntiellil slrtlrl\l erkn ings-
besråncl s.k. pr-ior-itcr ingslil (Ptul). Llir-
igeuorn sLrrlle lir-kesuttagcrr 1ör-clclas pii opti-
malt s:itt mccl lr:irs-vn till 1örsauhctcu pii kort
och lins sikt. Rcstrltatcrr sku)le d:rtoln plesen-
tcla i fornr irr k:rrtutskr-i1icr'.

-\4oclelllubetet konfl-ontcr-ac1cs crucllcrlicl
srar.l rrecl cn bistcr vc|klighet. De liån början
hiigLfl r garcie fiir-r'äntningalna att clcnrra r:ig
skrrlle skapa clet rr:Ll lo ing vilket clen praktiska
\( rl:. lllreler Llcls.r(t(. I ulll -trrrr'\!i\L .lLl

rr:r1,1,,'. ,r,,1. l)crr.. l,er,'rlrl, 1,,r tr.irr r "r' :

pr-aktiken al en hcl uppsjci ar omst:indighctcr
sorn inle ens dct [rcst soiistjkcla(le r:iknepro-

lirllln kar fiilLrtse, samt ntt ornviir-lclcr lir l'ild-
r-as ober-iikr religt.

lntc lnilrst förJ)lillra(les skogsiuclustritrs
lörrsarrhel ar,ser':ir-t i ocli rrted oljeklisen iicl
70 talcts biiljur. Når- rnodcllclrra fturgcracLc
som brist i'iir-cslogs irrte säll:tn kisniugar-i linjc
uled dem sofil ln?lrl r_cclar lrlrcl]ade eftc:r.

Ellcr ocksri sade.let sllnda fiir-utrfLct rågot
a nat ;in modcllcus auvjslilrB..?1r. Det ta käuclcs

givcnis upprrrrrtrande lirr- clc iulstailldir, inte
luilrst för fältper-sonalcl. NIänniskan hadt:
lbr-tlar-lurcle en loll :rtt spcla.

NIcn (lctla siigel inte att clcn stor'l Sills-

nirgen \:ar-it hclt Iörgiiles. Irrojclitlilbctcl

8,1

lcddc till rrirg:r iippenh.järtig:r disktrssiorrcr:
De ansvariga liir olika orrrrirdcrr triugacles aua-

lr.scra och kritiskt tänka igenom hur-r'crkslrr-
heten bcdr-e|s. S:iker t lriclrrrg .lella till ctt
efliktilar-i sarlarbctc och till r csLrlLatliiilbritt-
rirrgar:,\nr'ändbar-a Iör- finmticlcn i avsedd rLt-

lirnnrirrg blel cgcntligcn b?rla Skoulig urralvs.
h ushållnir3,smodellen, skogsr'årclsr-ntincn or'l r

skogslirrclsarnisnilgalnil- Dess:l sknll viclat-c

beskrivas ncclan.
Plojeltet blev ocksa inkör-sportcn för-urrga

n\'irDstailldr sonr hli| slolacles in icletta bc15rr
nandc skcdc t[å daLor kluft togs i bluk sotn ett
irllt \illigare strr-mcdel i skogsbr-ukct.

-L,rfar erlret fi:ir lrbete i plojekt al dctta
slag fick c'n obscrvant ()cll iritc lnillsl sklirrl-
..rrr',1, lr.l.'r- rll rr"ler,r \c\ 1.,:el:

- Begcistr-ing

- Tillnr,ktr-ing
PaniL
Lippsprir:rnde ar cle skr,lcliga
Bcstlaffirirrg ir\' (le osk\ l(ligi1

- Beliining ar'(lerr sorr irrte vitl rned.

H u,s h å,1 hti ttgs n,o d e I len
L ncler' 60 talcts ilrJ)eter rne(l r\a skoifsllirds
:rnrisringal haclc ii tiita kontaktcr_ rnc(l for's-
kalna pli slir ål Skogshirgskolan som pii clct rrr

l,ildrr,l, lt,. ir.rr-r t,,r .L,,1.1o'l'.rr.rirrr-. -

Nlånga nla rirn kom i clag-cn, arl zirrclb;ir a fiir
att fi;rsui och besl|irir Norrlan.lsskogens till
\2ixlegenskapel och pr-ocluktiorrspotenIiill. Fln

\id?ue il1|enlerit]g :i\ ku[skapslig-ct saclc oss.

att clct borde rala nriijligt sinrller:r ut\cck
lingen nl bor-cal skog virl lillinprrilg a\'olika
1r'oglarr lirr r-atiorrcll skotscl. f)cttl \ar (le1r

försti1 ansalsen i lanclet .)ch sannolikt rrigon-
stil s - alt lltnlttja dct sanlDlalllag(la vclerl-
skapliga kurrskapsliiget fiir att sitnttle t-iuil-s

r iigen plog..rrostiscr-a utlccklinser a\ skogstill
stlin(l m.rn- r'id altt r-nativ irrliktning av r clk-
samhctcrr.

\ri hade vissl l'astl:rgcla utgingsprurktet- och
tilig:ing till Lrrnskaper-irtt utnlltja licl suclara
bellikniugar:

Err geronrtrinkt och al firr-euqslcclrrirgen
sanktioncr-a(l rrålsrittning liil bolagcts
skogsllruk. \ri kLrrrclc clefirier;r nr:il oclt
r eslrikli()l1er.



- Tillltir-litliga data l'au ns tillgzinglign liån
r'år' nr'ligcrr genornfirt-cla tax I\' (1966-70).

- Ftrrrklioner föt- grrrndvteutvccklillgen
(och cliiunecl 1iir-ruclsupp)l';1..gnrtclen ) i cta
blcrad sko;r vicl r-arielltlclc botrilct, ålcler.

tr'äclsllg och 1ätirct (Skogshögsliolrrrr ).
Frrnktiorrcl fiir- bellikuir rg al lilkcstill-
skoltet licl skogseödsling lrv olika iutcrtsi
tct (Inst itrrtct lil skog.'slirr-brittr-ir r g) .

- N:ig-or lrLrd:r t-e:ilistisL:L trttttt-cglcr ör'er'

srmbirlr(le1 mellan u t glit r.e,.'s lii lb an cl oclr
virkesproclukLion (Skogslrögskolau).
Skogsr år'clsmallar sonr bcskr-cv cle pto-
<hrktiorrsrri'issigri kotrsckr r:trset-na al olikir
irrnbitiorrsnir'å ricl skogsanlliugnile oclr
rrng-skog.'srärd (ergrn lttledningat; st:

krpitcl 8).
I 1'|l:rt 11111L71 un nrodr.l i,'r'.rirr.t, rr

\id oclling- av genelisll lirrbättracle tr-iri.
(Sliogshilgskolan o( h Lrstitutct)

- L ppfattning:rr- orr (l:o vid odlitrg ar PiDrLs

contollr (egnr studicr, se kapitcl l2).

l'i;r-utolrl lrä.ld:itll, tellingdata rlr.nl- konde
inlbr_mationen fi-au lat oc h en al dc trlsenlals
pr'o\'r't()rna i viiaa la\clillgirl kolllPlcttcras
rriccL rqrpgiftcr- ()rll hLlr sLoscrr jrrst På clcn

nktrrcllir platsen vlil plltrelacl att blukas. P:i

sillnmn siitt klutcle r'åt_ur'a beståndsvisa skogs-

bcskriuring. Skoglig irnah's, utnvtljas. Skogerr

pri pr-orltarr ellel i ett visst beståtrcl kuncle till-
delas c:tt bclii.r:,cnhelsincicx i lilrn rn kosfira
tlcrr för'an'etknittg och lrnllsPolt a\'\irke liin
clcn:rkhrella platscli tili n:ir1n:istc cqcn iltdrts-
tr-i. \'i fick clår-lijr- en lir anlr-in-- i clctr oper-l-
livn verkliS-lreten.

Resrrltatct skrrlle bli Hrishiillningstnoclcllctt.
L)curra rrllecklaclcs irrorr Skog-lig plalel-ing i
när'a sanrartele mccl bl.r- skogsr'år-dsavdel-

rringer. l)år'alarrclc skogligc licer r tial eIr.Jcrkcr
lirrlssor, nrecl ticlcn \T) firl-S(iA Sko3-.\B, r'ar-

(hta: dclnin gens lurslal ipe löt- arbctct. Rlartcl

harrs lnedarbctar c fanns clen oumbär-ligc diitil
teknikclrr och matcmatikelrl Hjalrrial Ktroltpa.

\lrclellen bvggcles rrpp av sallllrlarllagt crl
(i()0 sliogl/rla.rvr; tillsattirttaDs rePrcserrlerandc
bola--cts totalt skoi-..sinnclra\'. \iat- ocli en al
clcsslt kånnctccknades al fcrrl eg-euskltper:

boniret, avsittnirrgsliige, ålclcr-. tr:idslagsblarrd

rrir.v,- och lir-kesfilr-r-åcl. At-calcl lv valjc kllss
kuncle här'led:rs arlingen lll data fnili senastc

sko.-stlxcriug eller- frin best ån dsrcgis tr el i

Skoglig analvs. Vru je skogsklass hacie ett arrLitl

skirtselaltcr-natir at1 \älja rrcllarr: gallring.
qi,l.ri11q. .llt.r,rrr I rrirrq,,r lr l,,trn{ irr,l.

I(lassernas ut\,ccklilri.r i tideu bcräknaclcs
som lurrktion ll olikn lulbiliortsnir:i vicl be-

sliirclsani:igqlrirtgen (r'al al tr-iiclslag, genctisk
li,:rnsti t r Ll iori, lolj uu cle trng-skogsr'iild erc. ).
Vidarc uln\11j21dcs galh irt grnallat-t t:ts Lrheck-

lin gspr-ogroser' lirt- utt pct skogsklirss gcncrelil
tillriirt och vilkcslorråd (se kapilcl 8). L-tlcck
lingcu lriirviclhg privclkldes genom ral av

;:öclslingsprour-arn och galh-ingspolio: Linp
lig iildel fir- slutarr ct knin;:.' kttudc t.ex. bc-
s1åmmas a\ rppnådd tniclstor lel. (;enon atl
konrponcr-a skogsr'årdspt ogt-zun av olika n'p
oclr ornfrttning krrrclc beriiknas lilkcr a\'\ elk-
nirrg clessa tneclsav hlir lr.rli.l o.h allt fi:rrn-

s..ent.
13cr lib rirgspr-ogr-amlnut rnedg.l\ alltsii rrär'

nrilst obcguirrsade trirjlighctcr ltL koml)incl-a
fdl-u tsiil lD ingiirna buclc r:rcl giller-fornt irr ar'
lcr'lciirrg och salrtrtans:ithririten beträ1illr(lc
.l ,,q.r.rt,l, rr: I,l,'rrr.r irrr. .j:ilrli,rrr grirre. ,rrr

r:irrda tllidslag, .r:,ödsling- o.s.r'. De ttn lllr \iLligt,
tv Lruder de gångrta uir-ctr hacle:

- vi infijrt skogsgi)dsling i stot skala

vi biir-jat lr,igga lfunden liir contor-ta
ocllirrg

- r'ir-a li-öPlrrrrtrger- biir-jat gc Pittagliga
fi ilskirlclal ur, sour rihoppacles, uret'
sr lrlrbr iir:rtrclc tallar-

- ri llitL eD Llar uppllttuillg oll) irll .lelt
11'.1111.,1,1. .1,,1, r, r,istc',.irrr, .irr

nran ti(ligal e lroll
ri biiljat misstiirrkl tl1 beholet li;r
sttirclcrt :tv y,..allring lar garrskil lilet
(se lapircl 8).

Hur lrcluppg-ilien iör- moclellert \ :1r' att bcskri\ir
cle kor-t och l:ingsiltiga cl'li'ktcrtra på r'irkcs
uttlgels slorlck rtiit rrriru Lillåtllpadc olik:r irl-
r iktnirrg och arll)ilionsni\'å i skoirsbrtiket.

Det i,il oli-inkonrligt illl optimerandc riikne-
progrild\ aed()\'isar' "icleirlresttltat' sotll ät'

omirjliga aLt Lrppnii i cn praklisL lerksarrrltet.
F,ftel olika örerrågandcn ocll pro\ kom vi
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fram till att resultaten borde.justeras ncd lned
storleksordningen 15 procent för att kunna
anses rcalistiska.

Hushållning'modellett ri, kte int t r.',
åven hos andra företag. Uh-ecklingsarbetct
hade blilit dyrt. Vi bcslöt att a\'ytl ra användar-
råtten till ett konsultförctag, AB Skogsplan-
läggning. Beräkningsmodcllcn korn diirför till
nytta inom skogsbrukel dät man hade sin skog
beskriven på ett för modellen irnvändbart sätt.

Den kom också r'ä1 till p:rss når^ den statlisa
Skogspolitiska utredningens kontroversiella
förslag gick på en provremiss år 1972/73 (sc

vidare kapitel 23). Ett annat skål till att vi a\.
yttrade Hushiillningsmodellen var undcr-
hållet. Att detta kunde vara ett problem hade
ingen trinkt på 1iån början. Mcn vi lårde oss

ett kc,mplrxa datorruriner mi:lc r/rr i ni(lirn
kontinuerlig användning ftl' att ijver.lela. Om
så inLe är lallet löril,lra. dokrrmentatiorren
och de son-r en gång hade:rnsyaret för och
kunde handskas med rutincrna har försuurnit
eller fått andra uppgifter.

I-Iushållningsmodcllen blev också förlagan
till vidare arbeten mccl simulcringsmodeller
där mångl palarnetrar får samvarierzr. Som
följd av den då gcnomförda statliga skogsutrecl

ningens regatira mottirgirnde, Lrppmanade
såväl skogsindustlin sorn Skogsstyrelscn sLrts

makterna att tilldela Skogshögskolan resurser
för zrtt utveckla mer soiistikcradc progrros-
insrrnmeni. Sådana behövdes i arbetet mcd
derr nya skogsutredningen sorn pågick under
70 talet. Resultatet ble\.en för-sta sirrrulelilgs-
modell för konsekvensberåkning.6s I ett del-
betånkande irr 1975 fi^ån 1973 års skogsutrcd
ning redovisadc Skogshögskolan beräkningar
grundatle på en ny framskrivningsmodell som
utvecklats i samband med ett \'ärdcringsupp-
drag för fastighetstaxcringen.

Når vi skulle göra awerkningsberäkningar
pa 'koqsdru lrån vår .jätre taxlritrq. gt trorrt

förd åren 1983-84, r'ar dct tid att b,vta hjälp-
medel. Då gjordes i stället beräkningarna med
l!älp av St.U:s Hugin-system. Systemet var
också simulertnde men inte optimerande då
det redovisade trådens utveckling på varje
prorl,ta i stållet 1ör att samia dem i Ll"sser Dct
började utvecklas i mitten ar'70-talet och f-tnns
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dokumenterat i ctt stort antal rapporter
Hugin szrtsningen innebar ett brett samarbete
mellan den svcnska skogsforskningens olika
rli.' rpl;ner. \r.iltltr rat d, n.amm.r .,'rrr ri
haft med I Iushållningsnodellen, att inkorpo-
rcra all dåtida tilleånglig ocir isarrlmanhangel
anr'ändbar ktrnskap. Nlan kan såga att de i
HugiD anr,änd:r parametrarna byggde på en
rner solid \,elenskaplig grund än dcrr sorn
fanns tillgånglig vid vårt rnodellbygge något
årtiondc tidigare. Det var där1ör nalurligt att
r,i nu valde att anviinda Hugin.

Skoglig ana\s
Dc snabba 1örändrinsarna i GGtalcts skogs-
bmk kriivde cn ny t,vp av skogsbeskrivning.
Sorn nämnts bler satsningcn på skogsgiidsling
del) utlösande laktorn. "Storbeståndcrr". som
dcn nyss genornförda drivninpisanaiysen r-esul

terat i, miiste c'le)irs trpp på bet,vdliplt rrindre
och ner cnhctliga "datacrrheter". Förr,altnings-
och bevakningsgr-änserna iindracles dårti11
ofta rnen skogsterrängen fanns.ju alltid kvirr
där- dcrr var. Elr syslem, son var uppbYgg-t
kring terrängrcliiteraclc positioner, skLrlle bli
obcroende a\,hur man bestämt sig fi;r att orga-
niscra skogsbrLrkel- Skogsbeslånden växtc.
gödsladcs, galhacles och ändrade karaktär.
Aven cletta borde ett innehållsrikt och tillfirr-
litliet bcstårrdsregister, avsett atl bmkas under
en l:inere tid, ta hänsvn till..[ maskin:i]clern var
det riktigt alt å\,er liktisa terrängegcnskapcr
lanns tillgiirrgliga. Det var så r'åra tankar gick.

För-att ctt såclant slstem sktille iirngera
som a\lsett rnåstc larje bcstzind \,ara entvdigt
positionsbestämt i lunrmet. Det lanns en lös-

ning på detta prohiem. T\'r'id siclan al r'år'a

esna skogskartor', sotn nu rar skalenliga
gellom tillkomsten zrv den s.k. ortofotokilrtan
(som hade llvgbilder som grund) fanns Karl-
velkets Ekorrorniska kirrta i skala I:10.000.
Deuna var baserad pzi ctt rikstrickancle grid-
system (rLrtnät) som beskrers mecl koordina-
ter (lenom att överföra rutniitet till våra orto
fotokartor kunde vi enwdigt beskriva iriget ar,

varje skogsbestår.rd i horisontalplanet. Detta
skedde med en tioställig koordinat sorr-r be
tecknade läget av en hektarstor ruta i vate be-
stånds mittpunkt. Tillfosades höjden över



P(i Ctu nt I lJär n! hcli.tk)1itg,
heliigtn norr on.\olhlieå,
pr öita(L?s tl. t tlsfann?r
uitdct rilha iLrlrh .ng\-

l)rriekld lk u.llt dtiL).l.\.

havet ktrndc bcståndet lilldelas etr klimat-
inder rrred häns1n till sjn bcligcnher. Detta
blel dct första steg sorr) togs i landet rnot digi
tri positionsbestätu.ring av skoelisa data. Dct
korl mecl tiden åven att utn\1tjas av tndra
företag.811 par zirtionden senare skrrlle r'är'r

svstem bör-ja ersäuas av urcr utr,ecklade (]I9
verktr s (()eografiska infor-nzrtiorrss,vstern) och
koordinaLsiittrring via satell itsyste nrc t (iPS
(()lobal Positioning Slslem).

Planclna på eLl nvtt inclclninespt-ojekt bör-
jade rnogna iir 1966. fill sin fvsisla omfatrning
\ar förctaget gigantjskt. AJla bolauets skogar-
på sammanlagt ör'cr 2,1 mil joner hcktar-, ut-
spridda ör'er- Sr,criees haha yta, skulle be-
skrivas i detalj, beståncl för'bcstincl. Arbetet
Lr.lrUr,l, lor,er;.. lr,,r. dr ta llraire lirrci\iu
ncn på uppeifierna vara p-od och likfornris.
Dessa Llar'bcdömdes endast kunna tillgodo-
ses qenorn rtt siittu in ett fålal specialutbildacle
förlittningsmän. Gruncl{rirns belakning, be
lligcn nor-r'orn Sollcftc:i, r'aldes ut som försöl$-
nrrrrirlr. H.ir pri,rrde ri orr rrrrdr r nit qon <rr

fr:rm till de albetsfonner urrdcr-r'ilka prqiektet
skulle dlilas.

D, t l,raLti.la .rrhercl \ldrlrd, .ir li,l,}. .,'||l
Skoslis analvs inorrr projcktet Skoglig planc
ring. Projektledare var jiigmästarna Sir,lr'
Norclström ocir seDilre Gör'an L-jtrngberg.
Nlälet var atL ha hcla virlt innehar'. Dtecl Lrndzrn-
(a!i för de vtor som befnnn sig uDclcr fiirl'ng-
lirrg. nlindelat t.o.n. iir 1972. -Arbetet skulle

ske i trc steg: (l) r'intelarbeler pir r-urnrric:r
gcnom th'sbildstolkninq i ster eoinstr-urnent och
prelirrinår^ bcstiindsindelnirrg cnligt de nyl
norflerrll, (2) flvgning pri somnrarer nrccl
helikopter- över varje bcstzind 1ör kornplettc
liug, korrieering eller mocliiierirrg av uppgil-
terna, och (3) etr parallell oclt oltcr-oende slir:k-
provskootroll pzi marken. \iiir-a r'äsrliga. nrest
irr,lligsna och lågploducer-ancle. skogtr- skullc
indclas enbalt genom fh gbildstolkning* med
fältkon o-oll.

\ri tr-änacle upp ett:rnrrl specillisLcr ur r'år-a
eqn.r Jerl .atrrt .,n.rjlld- \lli I liedrc nrgr.r.
Dessa flr'gbildstolkacle sjiilva de sLossorrrr-ric'lcn
,l-.Lull, l,e.klira tr.rrr lrelilnprrr rr,i.r,r rum
mar På sä r'is fick r,i cn vår'defirll kontinuitet i
händelsekecljarr. Datainsaltlirrgcn blel s:i lik-
forrnig sorn miijliet. Clerrom Dtar-kkon lrollcrr
kturclc prestationerna -jimf iir-as och elcutuclla
indir,iclucllzr a\l,ikelsemönsrer i rrppskartnine-
arna påtalas och korriqer^as. Fr-rin helikopter-
indelnilgen undantogs h,vggcn under fii-vrrg
ring. L)e fanns redolisade på "Ilvggcs och
skärmkorl" sorn vi också r'll i iiircl mecl att 1ör-
nya.

Clenon beslållnings:rrbeten r id Sktisshi)e
skoian fick r,i tillr,äxtlunktioucr- rnecl vilLas
hjälp vi kunde låtr var-je hestiircl "r'ixa i
datorn", bådc \ad gillel tr'ådlröjd, diameter-
oclr virkesför-r-ird. I']å så siitt undleks att be-
ståndsbcskr-ivningen strabbt blcv "orl of date",
något som ticligare drabbat zrlla bestånclsregistcr
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Genom deD nva bcstår-rdsbeskrivningen
fick li en cletaljerurcl och för tidsskcdct unikt
omlattandc inforrrratiol om vår sLog. Antalet
avgrär'rsade bestånd som pirssefat för'yn grings-
stadiet blev ca 65 001J. mcdelarcalcn cir 20
hektar För varje sådan enhct fartns bl.a. föl-
jaude uppgifter:

Bclig;cnhet: koordinat, höjd ö.h., areal

- Mar-ken: bonitct, skogstvp, j ordart, mark-
stnrktur

- Beståndet: ålder, trädslagsblandning,
gr-ur.rdyta, tr^ädhöjcl, r'irkeslörrår1, kron
gräns, träddiarrrcter', uncle|växt

- Åtgärcier: ut{ör-da resp. behor

- Skvddad arcal: skycldskategori, förekomst
av skyddsr'ärd:r växtcr samt rofållelbon,
spclplalser etc.

Skoglig anal,rs rcsultcradc i ctt beståndsregister,
som vi rned vissa revideringar irnvände under
en 20-årsperiocl. lntressant och upphftande
fd| svslerrets tilllörlitlighet var att den be
stånclsvis simulerade tillvåxten i skogen fram
t.o.m. Tax Vl på 80 talct hade geDererat
virkesför'råd och andra paramctrar soul
myckct viil stärrde med taxeringens medel
värdcn för bolagcts skogar. Se figul6:2.

Shognårdsnt tinen
Overgången till trakthvggesbluk hade till
följcl att allt större arealer- skogsmark snart 1åg

r.rndcr för-,vngr-iug. När'r'i nått balans i verk-

samheten bcfanrr sig ständigt ca 15 000 ltygges-

vtol och plantskoF-ar på sammanlagt ca,100 000
hektar i förynglingsfasen. Vi iusåg behovet av
ett datorbascr-at svstcm, ctt shogståt tlsregtster,

som skulle innehålla alla dessa ytor och ersätta
de gamla hyugeskorten. Detta var angclägct
eftenorn:

föryngringsarbetet på elt och samma
objekt firrsiggick undcr-upp till cn 20-års-
period.
flera åtgärder skulle genomlöras merl
oj ämr.ra tidsintervall.

- lörlnqrinqsobjtlt, n rrrl minga irrrm
förvaltningsenheterna och gJeografiskt
vitt spridda.

- vår organisation för-åndrades både g-eogra
fiskt och per^sonellt. S)'sterret skLrlle

kunna iivcr-lcr,a obcrocndc härar'. oclt
detta under lång tid.

- förvaltningarnas n,vtillträdda, centrait
plircerade skogsvårdsplanerale hade för-
utsatts kornma alt få ett n),tt p)anerines-
instrurncnt att satrspcla rrrcd.

Vår ausals var-merjordnära ån den sorr känne-
tecknadc clclzrr i*' de pågåerrdc modcllarbetena.
Rutinen skulle vara klar-t fältinriktacl. Den
skulle r,ara ett hjälpmeclel, !äna som besluts
unclcrlag och uuderliitta ajourhiillrringel av

en gieografiskt utomor-dentlig-t spridd verk
szrmhet. Nu på 60-talet i data derns begu-n-

nelse fanns cn viss skcpsis bland fältfolkeL.

SLUTÄWERI(NING
HYGGESRENSNING

MARKBEREDNING
PLANTERING

INVENTERING

LOVROJNING

UNGSKOGSRöINING . SLUTAWERKNING
GODSLING J

GALLRING

|tigur 6:2. Sclunnttsk beskir-
ntng au SkogsuårdsnLtinen. otlt
Skaglig anah\.

Sko gs1) å.rds re gis trel a n|il tur
rft I5 000 .nheLer a B.stånd.s

regisLret ta 65 000.
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r\{an hzrdc blir,it bräncl al tidisare datorbasc-
rrile rrrtiner lär rppl,'ljrringo, l nrppL,rrlrirrg.
Dessa upplcr,dcs iblancl som mer betungande
att hzurdskas mecl :in sorn till nåeon hjålp. Dct
var därlirr-viktigt se till all man på alla nir'rier-
inom or-ganisationen \'ar: infbameaa(l orn var_t

!i sr'ftacle. Så.skill vikris( val att dc framrida
användar-na - fältfolkcL aktivt dclk)g i ut-
veckliDgsarbctct.

I'lancrirrgsinstrumentet som börjirde tit
lbr-mas år' 1909 diiptes Lill Skogsvår-dsmtincn.
Ktat.peciliLa r rnrr-r' rrrrr.l'.rr' ,.rtt rrnirren
skr,rlle:

pä likartat sätt sorr Skoglig irnalys gcnom
koordinrtsättning och höjdaneilelse en-
tldigt angc varje ltrrrtreringsol2jekts posi
tion i rurr'reL. f)(:)Lrt(,ul slrrllc trrritrcrr
förfbea ör'er irll iulor-m:rtion som krivdes
för att förcsli rätt fiiryngringsmetod

- rned hjrilp n' vår-a instruktionel föreslii
för-y,ngring-såtgårrler med ltär'tsyrt till
objektets beläeenhet och irldlr viktiga
1önrtsåttningar

Awerkning

för-cslå cn tidsmässisl rå11 seklens:rv dessa
föryngrin gsåteårclcr, frarn t.o.rr. att rrng-
skogsri!ning 3;cnoml'örts, t.ex. i hiirclelsc
ar, sliogsodling- (11r' figur' 6:3)
kontrollera oln nödr'åncliga åtgiir-dcr
g-cnonrltilts solr plilltelat och innchå1la
uppgilier orn fijr)rrgringsrcsultatct
slå lalm om planlaecla åteirder-e.j utlörts
i tid, och påminna till dess att de utför-ts
l:rgra all inlorm:rtiolr olu utliirclzr iitgzil-dcr,
inklusir,e irnr'är'r l fön ngrinesmaterial. t.ex.

I'r' rrerrirrr.rrr. [ör :rt t .cdrn rrrrq.log.r, 1

nin g-cn 1il-ctagits arkivera clcssa upp giftcr
fiir efielvårlden
cli objcktct var lär'disbeh:rrdlat, ler,ercrzr
ungskogsdata till bcstindsr-cgistrr:t i Skog.
lig:rnalvs son clzircfter tog vicl och sorn
sirrruleraclc bcstirndets viclaie trtvecklirrg i
tidcn med lämpliga LiJlr'äx tpiu-lult c tt-ii r
inliir varje år för'eslå cn arbetsplan- en
prelinrinår' skogsr':!-dsbudget, sorr gnln-
dade sie på ciet toturla behovet av skogs-
r åtcls:iLgiir-dcl cnliut skogslilrdskor terr.

PL+TMB

BF

FT+TMB

HFIMB P ,NV

--.-" 
I NV ,-'- H R

HR

123456
Anta år efter awerkning

Förkortningar i cxemplet:

I'1. = Plantering
13lr - Belr?inds{örniiring
FT = l:ri;lr iid
T\1B = Tr aktor rlarklrr cduing
HR = H\S-ge!ens,,irB
IN\' = Inlerlteling
L = l.inlancring
R = tingskogsröjninil

Åtg'a
{) Sluta\'\er.krlirlg
I I llgg.srcnsning
I ello 3 \lar Urr cdniir!: cllcr b*nrling
3 ellcr I l'hlllcritlg
l ellcr 5 Finugringsin\ cnr. r i,rg
5 ( ll(.l 6 [\. kornpletter ings:itg-år'.1

I0 l5 I\: li\snne$rg. nlrrluellr cllcr
(pi (j0 (alrti rlcd kemislu prepar'.lr

1i-20 I in!sko!.sr i)jn i,,L

TI!18

lhib tn .\tlfun: I'1.+ l XlR, Rh u) l'l +'l XIll) innd)et iilgii)-do so}t skulle utfttrLs rid aliho lidlllnkto: S)rogrrrrirdr
rillin?1l l n.lnllarufu Ll.u. nnligJtelör i (itgl)trLEötskq.n nal {tiLlnnd. )}tstrukl;oM:
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Rutincn vitt belt drilisklal iir 1974. I'larte-
rirrg^ssYsternet iDncbat- en kon rrrutr jlat ion i
båda riktnirrgama ncllnn fältpersonaleu och
dat:r.egistrct.

F<iir valjc nvtt föryngringsoliekt upprättir
des ett s/rogsrrinlrÄorl i fålt. Llettir iDnehöll alla
nirdviindiga gruncltrppgilier såsorn areal, be
lzigcnhet, ständortsclata samt en plan Jör'åt
giir-der unclcr de när'nrastc åren. Sedan följde
under arens lopp ett slags pirrg-pong-spel
rlellan rutincn och fållperson:rlen meri skogs

\'årdsk()l-tet som inforrnalionsbzirarc cliir nya

upp giftcr ståDdipit tillliigiides under för,vlt g'
r-ings1r'ocesscns vlig nrot f'ullbordtn.

Skogsvårdsnrtinen blev ett robust och upp-
skattat hjilpmedel sotn snar-t siilcles till tlera
zurdra fi'rretag. Dcn liaranterade ordni|rg och
rcda i förlnglingsar-bctet. Den kom att tiil fullo
rlotslar-a r'år'a fiilvåntningar och anr'ätrds zin i
dag elier 30 år Del enda större ploblemet upp
stocl initialt. t)- e tt slor.l, ibland dcLektirbetonat
arlrle måste läggas necl på att l'öra irvcr infbrua-
tioncn fi iin h1'gges oclt sk:irrrkortcn till skogs-

r'årclskort. De ob-iekt som dcssa beslrev har uti
sedan längc passenl genorr skogsrårdsnrti-
ncn och är nu ungskogar', 30-:-11) år'garrrla.

S h. o gs t., år d s in s Lru ht i r.' n er n a
Viktiga delar al råra n1a skogsllirdsinstntktiotreL
som utarbctldet inom skogsr'år clslomuritt6n
urrcler' :iren 1966 68, kom att byggas rtpp
kr-ing b e pa|ametrar-: (l ) behovet a! total geo-

grafisk tiicknir)€i, (2) hushållnin gselläkten or.h

(3) anpassning till clatorisering. Skälen var liil
jtutle:
1. \'lira nva regler-ocli insttnktioner sktLlle

kurrra :rnr'ändas ar':rlla berörcla. ll-hrr kLrst

till !ä11, fr-ir svcl till noril. IrtsLltrll ionema
nriiste då inncfiitta hela skaliru a! fiir]rål-
lanclcrr sour var-r'iktiga för handlandct i
der enskilcla firllet, såsorrr vrixtplatsens bc
l:igenhet, klin-rat, bonitet, skoflst) P o.s.\'.

2. Vicl siclart irv skoesgiidslingen ljänadc ä\crl
tle andla inslagel i skogsvårclcn stfiet att
Lrn,lrr lr, 

'll. ' 
elle r [Ärh:itt r.r \ ir kes.l riim mrl r

tLt ur "procluktioDsapparatcn skop1en". Dct
lar angieläget att diurensioucrzr skogsr,ircls-

in\rr\rr r,i pa err hu'lr.rllni rq.må..ic .,Pti-
rralt sätt.
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3. Skogsvlirclsinstruktionernzr skulle vara så

utfol made att cle kLurde progranmeras
,,, h rrLurl,rrrelil:, i .Lt r:.r.ir,l.r rrtirren.

Den tredimcnsionella lågesbcskrivningen
iunebar att larje fiili'ngringsobj ckt kLrnde

klass:rs rned hiinsur till viixlpialsens klinratfijr-
hållarrclen, ålminstonc i grova <hapJ. Fiir dcttil
ärrclarrål skapacLe vi begreppct Skogsrrtirtlszon.

llir inciclacies bela meller-sta oclt norra
Nonlands skogsland beroende på brccldgrird
och hild ör'er havet, sirmt i förekotltnancle
lall r,ästligt läge, iferr zoner. I)crl höpist be-

l:iilrr:r gr,irr'lin jcn r i.ad, -rr .rpPri'\iln,rllurl .r\

I'er r:loq.qr.i'r.err. laqe. Lt, n l,iq.ta qr.irr.
lirlen angav urrclcr vilka rir'åer mog*ct fi ij al
tall och gran lanligen pr-ocluceras. I de rncst
r,åstliga och liordliga Ligcna bchör'cle zon
griinselna av kliD?uskål vanligen ncclj sleras

rnerl 25-l2l-r rnctcr (jfr kirpitel I l).lie

Höjd över havet, m

900

500

2AA

400

100

66

Breddgrad

I,igto.6:1. (ttiliiin hndtlgnd. höjd irer hnli?t \n)tit i

fiit ekonnundt f tll rli \t ligt Liig?, hlina titt d(la d^ \kags

rtnthcn i ftn tlogsråttl:'zono. I)ett li;gsl l)tlåg1a gtlins

litlj. i di.tgaltlDt4 iir r nlftoximatirt ar Larrshops

gäns,?n.



Enligt klissnirrgcrr i tax \"I pzi 80 talct lar-
dr,vgt 60 procent av bolagets marker klilnatiskl
gyDnsaml belägna i zon 1- Totalt sett bcfaDn
sig erclasl lio proccut a! skogcu inom (lc mcst
k:ir-r'a Jiigenlr (zon .1 och ir). Inom lissa skogs-
förlziltrrirrgar. mccl lrnrkcr-i llistcl och i nor-r'.

r'äxtc clock cn beb'clancle andel al skogen i cle

mest kiir\,.i skogsvår-dszcnelnir.
Inorn r.:tr'oclr cn av zorrcma ansiigs att lik-

itrtade fönrts?ittninil'.ar för-elåg för-r'al ar, lijr'-

,vrrgrirrgsmctocl. (Dctta g-ällde dock gir,etvis
inte clet viktiga provenienslalet sorn bl.ir. är ar.
hringigL ljLrsklinratel.) I irlstnrkticrncn liiin år-

I 990 komrlclter-as 1ön'[erir]gsarbetets irtlikt-
ning i de olik:r skogsr'år'clszorrer rrzr på följanclc
siitt:
Zon 1: Denna zon :il den rrr våxlstrrprrrrkt

bästa. Plantering efiel nrasLilcll rnark
beredling sklrll r'ar-a dcn normala för'-
yr glirrgsrrrctciclcn pii friska niarker Sjåh.
fir-urgr-ing al tall är- på Ii iska markel en
mirjlig nrctocl. rlen bör endast tillälrpls
i speciella fall.

Zor 2-ll: Fr'åu och mccl zorr 2lir-utmogna-
dcrr av sliogsliiict olia olirllst:inclie. PlarLe-
ring eiter- m:rskinell rrlrkber eclrrirrg skall
darlhr r.ra rlc'r rr,'rrrr.ri.r lörrrrqrirrt.rn, ro
c'lcrr. Pli nrarkcl mccl hi)g gnurdvatfenni\'å

0 e" av skolsmarke. (SCAI 100

Fi g LLr 6 : 1. H ui' tttl p ru k tt .l:.t .\ O,\ : s ) tu t r h t t li !!?t in o ]

lfl klixtali\*l ,u\l gtnnvrtrta skolsii)nl:.ontn 1.

lblult tetl Ltfinnn lig e dull \trd aruhr i l( wsl
kiit-t)d liigcna, z.an l och i. l:is.sa lthraltnitwn4 ned
Dt ni lilltr uh i nnt ltat rlu.h cn lnhlunfu rltl at
sin skagsmark i kiittrL liigan, L)ilktt t.tt. l).g1iinv lör
ut\ätt)LingtLt t)(r.li; nat urlig Jönnging.

och/eller ljockt .åhulnustlickc gcr- fro.n-r.
zou 2 h\'llgeslrlöjning cllcr markberedning,
sorn ger upphol till rrpplrirjcla planterings
prrnkter. goda biologisk:r cffcktcr- för-
biit t lade fiLLliglrctsförhiillanclcn, minskad
fr'oslr'isk n-rn-

7,otr 1. I dcllllll z()n r:rcler klimatiskt sett
karga, ijzilln:ir-a 1örtållandelr. r ilkr ofta
medfö. all hrrrnrrstiicket tir mäktigt och
irt:rktir.t pii gr tLrrcl av clcn låga nedbrl,t-
nirrgshastighctcn. Dessa 1ör'håll:rrclen
ställcr- kral på r:rdiLala rnalkber-ecluirrgs
rretocier liir atr siikclstiilla cD god etable-
t irr'- t,, I' i,r, r l, r el:e lr, '. tur r rrsr irrgrrr.
Hrggesploining il crr siclan metod på
fi iska och firktiga marker. Enlist eällande
1ag sliall clock clenna rnetod tillgr-ipas r-c

striktirt. (]r'anen skaclls ofta sr'år't :rv liost
och k:rn vimligcr cndast n:r en lillfieds-
stiillartclc utveckling under sk\'(l(lan(le
björ'kskrir-rr. Iirlla l:rlhralker sjiilrfirrvng
r..r i -1, .r b'.r.'rIl r.'rri,l lurrrr';rrrrq.
lascn blil mlcket itirrlrynrig.

Zor .ir: Dcrult zorr iil bnllskogsbält et s högst
beliigna r':irtzorr och eränsal rnot Lljör'k
skogsbriltet ellel Lalfl:illet. Skogens alk:ist-
ning- ligger' hiir pri cu nrr ckct l:ig nir':i och
risk linns för-att lällgr'änser fhttas rrccl i
lr.irrrl, l', ar kel.rrrlLr r';. lrrurrr zr,rr ''

rrr.rrtr .rll .rrr, l trinl .t.'t lt il .rq. .lirra..
L)en ör'elsta Landzoneu rlirnrast kal!tillct
skall allticl linrn:rs or-ör-cl. Anclta dclzrr al
/on i), lorr rttecl clagcns kunskap becliims
rrri'jl q.r . rt.r\\, r'k.r or lr l,'r\.r:.ra..rrrr)rr
.: . trr, d l :itr.rr rill er ',irrr.rrr. r'\l,u\riLrr.
mar-kens rrilingsfiirl:illiu rdcn och lokal
cr-larcnhet al ticliglrre fil-vngringsarbetc.
ITiir giiller sarrrrrra r-cglcr-1ör lal av förrne-
r-ingsrnctocl som inorn zon 4.IIöjcl)riges
infh,tandel gii. atL zoncl blir- alltrler- be-
gliiusutl rnot rror-r.

Skogst,vpen, de1 Lrrspltrrrgliua skogsbestzinclet,
sirrrlt aktucll skogsvårdszon blel r';r-i;hlerna i

ett schema för lal av förvugr-ingsmctocl sonr
fi.o.rn. år'1967 korn att ge staclga åt clen plak-
ti.L.' r, L.,rrrrl , tlrr. S, Icrrrarr . rrri.rrirrq.rr
kom att inga sorr ett riktigt sh'r'medel i skolis-
\'årdsnltinen. Initirlt inrehöll schcnrat bero
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cnde på 1ö.\'ngring-slokirlens beläg-cnhet, eh'ir

olika fiirvugringsaltet-nzrtir'. I takt med ,rtt cr'

farenhetema lnirt velksatlhctcn ökade, samt
att planllypen ocll lrretodelna 1'ör mzrrkber-ecl-

ning utvecllades, krtnde flot-an al altcrnativ
minsk:rs till sex. Lilialcdes fUrenklades schernat
mcd tidcD till att i stållct för skogst,vpen cndast
clelas upp på komponcntcn fuktighetsklass. I
tabell 6:2 r'isas schcrrrurt fiir val a\, föry g.ings-
nrctocl i skogsvårdsinstnrktionen liån iLr 1990.

Tabcl 6:2. Schema för val av föryngringsmetod

N:ir-nyu urrvisrtingar skulle utlorrnas på 60-

talel tillmätte !i skogeDs belägenhct, d.r'.s. a\'
sättniugsläget, stor- ckorrorrrisk bet1,delse.
Ambitionsgraclen vad gäller- skogsr'år'dsinsat-
serna bordc zrnpassm hårefier. Vissa :llgiirds-
paket ärjtr dyirre äl andra, men clc kanske
lccler till bittrc r,ol,"-Drpioduktiolt ellcr blittrc
kvalitet. På samma saitt gcr tiitare (och dvr-ar-c)

kulturcr cn högt-e arealprocluktion ån glesa

sarrt r,ärclcfullare starnvirke. Vi sjordc drirför-
omfattandc utr-cdnirrgal dår- all tillgänglig
\,ctcuskaplig infoImation utnyt!jades. Dct
q;lld,,'ll hrr.rln.r d. l,r,,rluLtiorr.rrris.ie.r
kolseklenscma (1) ar,skogskrrlLur rled olika
liir-barrd, (2) av olika starka röjningal i rnedel-
ålder-s bestånd (r'atav nrånga vid clcntra ticl
hrcle en rlvckct tät konkurtelande rtndcr
r,äxt), (3) av alt r-öja ungslioii-sbe stiincl till olika
Iörbancl, sarrrt (4) konsekvenscrna för- skogs-
hrrshållningcrr av att avver-ka olika tvper av be-
ståncl i den r-ecLarr exister ande rnogna skogcn.
Vid Skogsviir-dsförburrdcls exkursion år- 1969,
.rrrr 3i, k l.' \( \:s m,rr L' r i tr.rkrer, ,rr \rrr.l, .

r-edogjordcs r-riLt ingående 1ör dessa arbctert 70

lse ocksii kapitcl 4).
Dessbål1re förbättradcs clet ekonouiska

lägct för skogsindustrin flanska snart. llirn såg-

Fukiighets
klass l

Skogsvårds?on
23 I

Skarp - llf 2

t()rr mark Ii 2

BI:
Fr2

Bt2
Fr2

Fdsk Hl +pl
F,/H + pl
(Fi + Ii,/ H 2+:])
(pl 1)
(Fr 5)

III + pl
l.//H + pl
(Hpl + pl 7)
(pl {)

Hl rpl
LIpi + pl 7

Ir,/H + pl
(Pl1)

}\rktiil -
rår
nrrk I

III + l)l
llpl + pl
(Lil {;)

Hl+pl
Hpl + pl
( 1lr 6)

III + l)l
Hpl + pl
(Bf 6)

3.

.1.

FörLo o,i,,gx a i schelnit ha, ri)ljrndc bcr)delse:

pl = plantc.ing
Fr =lrillr:idssräll11irg
tl1 =bcständsfal,ugring
F/'l l = flä.knrarkberednnrg r clp. harrnnrg
Hl = r.1skinell markberc(|riI!l lix :1tt åstaclk.rnrma

upphojda pla,,rc, ingspurlkter. t.ex. högliiggnine
Hpl maskjnclln,arkl)ereclninggcnomhrggcsflöjnhg.

I I:n,visningssiiliorna har li;ljandc betldelse:

1. \1 kbc,.(lIi,rg skall\'id behov kon,plclretis nle.l
!k\ddslilning.
tnclasi p:i l1lll xrk.r.
[.ndasr d:n spcciella skål (milii]hinrs!n, krålitetstall
m.ln.) ,,,,)ti\c, ar själ\'1öl.vng, ing.
l,)rdasL sorn kornplcirr irrg där det ej går :rtt bchan(lla
rnasLirelll.
Erldast d:ir nri,skincll markbehandlilrg på g,un.l nr
lutrlins o(:h vrsrr nktur e-j g,rtt rtl Lrrfina och clål'

plarrkring är orealisiiskt losLsxnr.

Li. l.ln.last pi bårrre b(Dit€rcr cliir fot.ulsåttrirlu 1ör

g, ån fil,_a n gri n g ft nri.
7. lhdast p.i liackl, frostl:nrl.r nrrrk€r sonr ofia irnc-

,'l ,,'rl,.l s. u. l r'.. I J'LlF.\.r: .,,r 
':

nlirrker rrcd rj()cl.t råhunrustäckcn.

IIc."."r, Il,,p|ri... ,,,lJ'r lr,l I r r

rnr(lantag-s1all.

92

214 74 2E

190 67
170 60
150 53

Avsänn ngsläge ll indust. n

- koslnåd för hlgg.ing + transport ktm3

I,igu,r 6:6. (htdo rl&u u 1960 och 71-talen rkulLc

planloi glörbanlal t4r'a\ a! Jih\itgnng.tal)iektcts
a .tlittning\liige, no p'inalhastnuden.fijr ld l xI tt.ct.tde

1)irh/! a( h bonilelen i lel n\t l)etkindct.

2 600

2140

2 240

2 000

1 800

1 600

1 2AO

1 000

35 42 49 a7
23 35 12 49 5T

28 35 42 49 5T



(;nnh(\t.ittd tftn ljrilL&rgit ttgyn in g. -l'at.\liii)tl.n. liintknl, l9li7.

clir inom bolaget betr'dlist rncr' positi|t pa alla
2itg!irder som krrncle ok:r r,ir-l<cstillgån ee n. Oc lr
llr"lq., rI, r I ri,trtrqritrq'arlreler i r. r:r ..irrrrr'
avs,ittrrilfrsl:igen. sorr ocLsi lriirclc till dc kli
lnatiskt k;ir\'r$te. glor de att vi lrliste tänka otn.

Enlii.tt riu L ckonomiska svnsål bor cle pl:Lrrt
.rrr.,rl, r i lr,irllrl... r 1'l.,rrr, rirrq Ir:ir r.'r,' rorrr

elesasl. (Figrrr 6:6.) t\Icn \'i erlbr snir.t irtt lrair
st:ilklcs slilskilt st(ira krav på onrsoru ricl bl"rdc

rnarklleredning och plantclilrg om itqlirden
skullc lvckas. Fiir':rtt rurclviku dlt-n bakslzrg rar'
del nrest lönsarnt att Iara ambitiös i\'en hii|
f)esslrtorn rlrlisaclc snart l!)7!) :rrs skogsviilcls
l:ig dct liig-sta accclltnbl:i :1nlal ö\'er le\iLndc
pleDtor eiier- pllulerilrg !oln sarlhlillct :rccep-
ter.lr.le- Fr iin och mcd :ir' 1082 hade ri dlirfil

fiile nkllrt och modifier aL plllnte ringsrlnlis-
llilrgcn avsa\-lirl. Rot_tli \'ar sa\äl resoie-
rr.rrrgFr''rr'r rr.r'-rrr.rll,'.rrr.r'l-r .,'nl . \\r:ll
nilgslliger- \'icl ltlantering efiet fliickrnar-k
bcrcchrirrl4 cllel hiigliiourrine krär'des nrL en-
clast iirljancle:

H I00 fi)r
iirt I o.h gån

P).utLor pcr hcltar
\ l.l planrerin$ a\ 1all.

!:rrr (n h contor'la

2+-
22
20
ll
l{i

2.;01)
2l)i)
!'l0o
'l i)00

ts{)0
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