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Färdvägen I sammandrag
I dctta kapitel skall r'i ör'ersiktligt gå igenorrr
skogsskötselns och diirmed it-rtc minst clet
hår-av bcrocndc skogsbrukets för'ändlingirr
uncler ll)i)0-taiets zrndra hå1Ii. Jag kallar dctta
avsnitt för'rliitdr.,ä.ear. Lia'cckling..en löljde i detta
dyrarrriska skcdc cn pzi väp1'al och hiinclelser-
irrrrchill.-ik lrtt. rrred r'årrqa rrt rrr.rrrirr,q,'r.

Yttr-c och inre orrstär'rcligheter sk:rpadc ut
\'ecklingskedjor'. De \'jkligastc skall bchanrllas
mer rrtliir ligt i fiiljancle kapitel.

I detta skall kortfatttt skildras rarlör n,va

stcg togs och hur- un,ecklinqen fiarnskred. SlLtt
rcsultatet ble! en skogsskritsel och ett skog..s-

irrtrk, som i uiistarr alh avsccnclcn skilde sig
fi-år-r vad som vzrrit praxis i för-egående skede.

Min skildring har S(lA och dess skogsbruk
sorn uLgåugspunkt. N,Icrr storskogsbruket, alla
L:r -Lr,tirt. )rlrd, tnlnq; qemen.arnnra rrå"
nare lad aäller fårclr'åget-r. (Jch cftcr clenna
förflyttade sili ävcn r-cstcn a! skogsbruket,
eller- liinkaclcs successivt in..fae anser diirför'
att min skildring i våsenlliga clelar har-en rcla
tilt allmåreiltis kalaktär.

Ir. l! lr.

Bolaeets skog. sorn clei fi'irlnstocl i beh's-
r nqer .rlllrr .rrrdra [i;r1 r,it5r.i\{ r irrqcn
l95ll 5,1, var-inte mycket att skryta niecl. Till-
ståndet var. med säkelhet ungef:ir cletsamma
irtorn testert itv Norrlanclsskogsbmke t.

I skoes\'årdsinsll-uktionel fi ån mitter ur, 50
lalet konstater?iales:

illl sl.rr brisl li'rcler |å [|gskogar
(l0 5tl ir ),

- att urgre gallingsskog upptagcl ar.
se|irr större rl.cal än no|nrelt

att arcalcn äldr'e gallrirresskog är
lorrnal.

- att alcelllissigJt sett, l:igol ö\'el-skott
llnnes rr' :rvler kningsuogcn skog,

- ltt1 hfggesal'erlen är [naler n()r rlr?rl

''', rr r. r. rdr!t fÄrlr,qr.rd i.,r.er. r'
minclre Lrlslr':iakning iiI solr1 bordc
va1ir lrlllcl. A! icke för-r'ng|adc hvqecn
h:u vi såhurcla ett stor-t iivclsk.rl1.

Av taxe ugen framgår också bland irnnaL:
att lirkeslörr:idet ban skog- i samtliga
ålclersklasser ii för' lågt,

- att sallrilsalna:ir sterkt eftersattlr,

- att alhlör'stol clel xy skogsrrarkcn zir'

Iiil qlcsL bcstoclad, samt,

- att lövskoser. spccicllt ltjör-kerr rqtp-
tagcl lör'stor-rlel lr firrråclc't 171 o/o not
nor-rrlalr ca 6 %).

Dcu rlirrnastc m:ilsåttningen blir därför:
tr sn:trasl slalla stijrsta möjliga arcal
r'r.''rr'-.1,, t. .. ,l ,. lur,, ,r f,,r.rrc
r irgsar_betet,

- irtr skiita befintlisx ullgskogar medelst
tidiga r'öjniDgar',

all lor_co:r gäll nealDa.

- atl ()rrtöra "sk pskogar-na" till prodLLL-

tilt skick semt,

att ök:r björkav\er kurugar-na. speciellt
i ;iltlre ealh irrssbcstjrnd.

Der llamlr,'ll..1r holrt, t.,,lu,.rni{Jti,rn jl an-
passad till storskogsbr-uk och al1 albetet därfi)r'
biir bcdrir':rs istor-a enheler l,{an borcle efter-
stråva att skapa relativt fir, storir cnhctliga bc
ståDd och få, stora lirn ngringsytor-.
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Det skogsbruk som hurde ptaktiserats i tidi-
gare skeden hade allt,så allvarligt skadat skogs

tillståndet. Nya kunskirper på 1940 och 51)-

talen r,iszrde l:rur rlan krutde öka skogerts itr'
kastning genom slogsodling. Blådnings oclt
luckhuggningsskogsbruket lär'nnades till för
mån för'ett trakthyggJesbruk. Nu skulle rest
skogen bort och n)a skog-sbcstånd anlåggas.

Andra kral'ter verkirde i samma riktnittpl.
Samhällsutrecklinsen på 50-talet cL-ev upp löne-
läget. ,,\llt dyrare mauuell arbetskrali n-råstc cr'
siitlas lned maskiler^vid arvcrkrriug och trans-
port. OmstållningcD underlättadcs orn virkes-
skördcn koncentreradcs geografiskt. Sarn

tidigt blev skogsbrukel nrer ovcrskuidligt. I stäl-

let för den konturlösu bliidningsskogen ska-

pacle trakthuggninsen or-dning och reda, rik
tigt 1ör plancring, sl,,-rning och kontroll al
vcr_ksarnheten. Dcn rr,va fonnen av skoEisbrtrk

nöjliggjolde också datorisering av plancrinSis-
och uppföljningsarbctct. Detta f-tck stor be-

tt'clelsc fro.rn. 60-talet.
Viktig för val av färclväg val också prodrrk

tionsinriktninscrr rned hänsyn till tr'ädslag,

sor-tirncnt och kvalitct. SCA hade. liksorn de
andr-a stör-r-e virkesförbmkande bolagen, redan
en r'ål unccklad tillvelkning där i stor^l sert alla
tr'zidslaEi utn,vttjirdes, oclr därtill oavsett t1-åd-

storlek. I sjålva skogsrörclsen va1 det iijrsälj
ning av sågtimmer som plav dc största inkoms-
terna. Men för'bolaget sor-n helhet v:u-massa-

veden liån tall, grirn och björk salttt llisen från
sågu-erken långt viktigare att bearbeta och lör-
ridla till pappersmassl och pappcr.

Det var dårför urela den producelade
vir-kesvolyrrtert som var i blickpLlrkten. NloDos
\D. Lrik h-mpe. q.jr pru\ pd drrrna 'rn isitt
hälsningsanfiirande vicl Norrlands shogsvärds-

1'ör-brinds exkursion :ir 195'1:

LiLl oss str'äva efter stirrsul möjliga proctrLtiorl

i rår'a skogar; likgikigt ay \ilkcl lrädslag, men

mcrl riss - clocli icle ör'elcLivel hinsyn till
!irkcskvrlitet. ör'er-liilltna rncd för'troerrde

åt kcmister och lritckniker all lösa Ploble-
nen Drcd dc olika virkesso|tinreutens bås(a

och nresl lönande anvintlning. Handia li
elicr denna linjc, löpa li rrinsta lisken för'

kllndcl fi_ån vrir a elte r-kornrlancle.5ll
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Synen var liknaudc iuorn SCIA virl dennr tirl
DeL var viktigast alt för-bättra sliogens alkzrst

ning. IJär pJav plantcrad skog förclclar fram{ör
t.ex. s,j:ilvsådcl undcr fröträcl. Genetikelnas
.l,,q.l[idilör:idling lrrrrd, rrrd.]\l Illn\lli r\

genom skogskultur. Mälsättrrirrger rnot höli
pr,'drrktiurr qar ,'t l.;i tidigt irrrpul.er att pr.,r:r
arrrlr.r trj,l.llg årr ,.jr.1egn.r. Hil kurn inresqet
på 60tllet a(t li)kuscrirs rlot contortat:rllen
Genom contortatalleDs snabba viixt skullc eD

frantida hotancle bristperiod på :rrr'e rkniugs-
bar skog kunna uuclr,ikas- Härigenom kunde
mcr virke lösgöras r-cdan nu.

För-att liiggr grunden fiir- säker pr-aktisk
contortaodlins startaalc p?i 60-talet i \'årt land
ett mångfircetlerat r,etenskapligt arbetc av

inLenrationellt uuik omfattning. Ar,sikten lat'
att ninimera r-isktltgarrtlet, biologiskt sett. att
klargör-a tallarteDs procluktioDsförmåga och
dess r.ir-kesegenskaper, konsckvcrtset_ua mcd
Irånsyn till skogsrniljön etc. Under 70-ta1et

.pred .ig , ulrlLrrlailllrc\\Pl slrdbl,l ilrL,rrr \lor-
skogsbmket. I börjau av 1990-talet fanns drvgt
en halv mi)jon hektar odlingar i norra och
nrellersta Sverige, clen största arealen Plante
riugar av contortatall någoustans i r'ärlden.
Ar, dessa {örfbgadc SCA över drrgt 200 000
hektar.

Gödsling med kvi'ive blel fi-.o.n. 60-Lalet err

anrral betydelscfull åtgrird för-att ökit virkes-
ljllgången. Nu lades grundcn till crr nl skogs-

bmksfilosofi. Den extra tillräxt sorn göds-

lirrgeu genererade togs success;\'t rtt genoDr

en gcncrellt höjcl awerkning i skog som hus
lrallttitrg'ttt:i.'igt 1;1 1ne.1 ,rngeläger dll r,ll
gripa. Företag sorn hade eu snar-lik skogspro-
blernatik handlacle på samua sätt. Skogsgötls-
lingen hade rn:inga positila sidor \ri fick en

Ilerdubbelt positiv ellekt: En korlsiklig - mcr
virke och cn långsiktig - mer-r'ärdeftrll äldrc
skog och mer ungskog.

Dcn nYa Lur-scn mot ctt inlensilal-e skogs-

bruk kr-är'dc givetvis lörnyad cftcrtanke i olika
zrvsccr:rden. Särskilt liktig för bolag-ct val fiå-
gan om den uva gvp av lir-kc sorn bolagets sko-

gar- nrecl tiden skullc kr-rrnma att lclerer-il till
indusLrirr vat acceptabel rned hätrsvn till cle

olika fabrikenras specifikationet Vår't forsk-
ningslaborartoriutn g jor-de därför- på 1 960 oclt



70-talen onrfirttande ana)yser av vedpr-over
ågnadc att känrrctcckna dcn Dya skogen.

En viktig faktor i sammanhanget var att
skogen - som en följd ay den nya kursen -
skulle komma alt få en bet)dligt högrc avkast
ning och dårför ktu-rna leverera mcr riwara.
Efter' ör'elläggrrirrgar i börjarr av 70-talet -
vilka skedde pii högsta nivå ansågs att inrikt-
ningcn rnot hög virkesproduktion var. rnycket
väsentlig. I ett sådant progran skulle visscr
ligen andelen grirn i virkesskörden inte öka
närnnvår t - till viss nackdcl för tillverkningen
a\ tidningspapper - men forskninqslaboralo-
riets analyser hade visat att contortafibr-er
kuDde utgöra ctt acccptabelt substitut till
gran. Slntsatsen blev dårför fbrtfalande den
samnla sonl Erik Kempe uttalit ett par-clecen-
nier tidig:rre: Att kemistcr och trätekniker
skuile kunnzr lösa eventuella problern. \'årle
årr så var dct inte.

19,18 års skogsvår-dslas krå\de etl skogs
bmk mcd långsiktig inriktniug. Olika förhål-
landen under 60-tale$ senare clcl innebar
emellertid er.r periocl av mlcket dålis lönsam-
bet inorn skogsindustrin och därlred skogs-
bruket. l'rincipen långsiktighet - ellcr iitmins
tone hur-en sådan skulle dcfinicras - kom dår-
för att ifiågasättas. Inom rikspolitiken vack-
hdc tron på skoesindustrin sont fraurrids
br-ansch. För SCIA, rned m)cket vir-kcsråvara
fi ?in skogcn att utnyttja för den indLutriella för-
ädling-en, uppstod ett behov a\,att noga tänk:r
ig-enom och knåsåtta en egeu policy för skogs-
bniket. Sorn korrsckr,cns utvccklade vi ekono-
rriskir stynrredel gcnom vilka skoqsvården,
och kostnaderna för- denna, a|rpassades till
markcrnas belägenhet och bonileL. \råra planc
ringsinstnrment och arbetsinstruktioncr- ut-
lbnnades rncd dcssa utgirngspunkter

Styrmedlen
I slutet ir! ,10 talet iDför-de SC,A. - liksom vissa
andra bolag - lågprocentiga, pcr-iocliskt åter-
kornruandc skogstaxcringzrr som ett gr-und-
lässande och övergripaude styrrncdcl i skogs-
bnrket. Lin,är^deliugarna skeddc tili en början
gerlorrr ctt ganska möclosamt och tidsödande
r-iiknearbete. NIen som en filljd irv d:rta

teknikens landvinningar kunde beräknings-
metoderna successivt förfinas och effektil'iseras.

\ri utveckladc i slutet av 60-talet ett datorl
scr-:rt optirneringsprosralrl, "Hushållnings-
modellen". Hårisenom ktrncle skogliga s.k.
konsekvensanalyser rrtföras, avscdda att klar
göra följderua på kor-t och lång sikt av olika
handlingsprogrirrn. Modcllen kom senare att
utnyttjas:iv flera av de andr-a skogsbolageu.
Viktiga delar av den skogsbmksfilosofi som
kånnetecknade I{ushållningsmodellen kom
också att påvelka skrivningarna i 197!) års
skogsvårdslag. Dc toss också till vara inom
skogslbrskningen och dct där rrred tiden ut-
vecklade s.k. Hugin-systemet för sitr.tulering av
framtida skosstillståncl.

Från 50-talels seniuc dcl blev skossbr-uket
allhner kapitalintensivt med maskiner, viigar,
skogsgödsling och an an kostnadskrär'zrDde
skogsvzird m.m. Detta skiirpte bchovct av aktu-
cll och fi'llig infbrmirtion för zitgärcls- och hus-
hållningsplanering, clriftskontroll m.m. Denna
sLrrlle snal'hr nclr rf[, Ltirr lrrnrre rrrnlrrj;..rr
prr:otr.rlrtr 1'å r,liLa nir:r.r inonr urg.rnisatio
ncn. Inriktningen innebirl bl.ir. bchov av cn ny
lbrm ar, skossindelrring som per skogsbestånd
levererade rDer prccisa uppaifier- år'r tidigare
D)ed härls)n till beläeenhet, r'ir^kesinuchirll,
tillt.ixr. kraliter. .rrg.ird.bt lruv er, .

De1 r'al irrte rninst intr-oduktionen av skogs-
gödslingen på 60-talet sorn blev dcn utlirsande
laktorn. För-iltl ge optimalt ekonomiskt resul-
tat skårptes hiir klirr,ct ordentligt på tiltörlit-
liga bestiindsuppgilter Skogsgöclslingcn blcv
därför upptaktcn till en intensiv period då
olika planer-ings-, uppföljnings och optime-
ringsl-utiner. rltlecklacles. Under 196(ltalet
och början ir\' 701?llct gcnomforde vi projektet
Shoglig analls, sonr med undaut?rg för skogs
mark i firn'ngrinesfasen, allsidiqt och per be-
stånd beskrev ocir sirnulcradc tillvåxten örer'
boiagets helit skogsinnehar''. Beskiuden val ko-
ordinatsatta i tcrrzingen, en rty och viktig inno
vatioo. Registr.ets uppgiftcr "åidrades" inte
långrc sorr tidii:are. Åven detta nröjliggjoldes
av den nva datatekniken.

Den nya beståldsirlfor-rnirtionen fl ån Skoq-
lig anal,vs uredfördc också förbäLLrade lnöjlig-
hctcr-att kunna klassa skogens olik:r bestånd
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me(l h:rrsvr till hur riil .le utrlvt!adc \'äxL

lokalens proclLrklionslorlrtsättningirr. Det
gillclc fii oss att i mojligastc rnlin sPnr-a derr

nlest vrihiixandc sliogen. Föt- sltttarletktlings-
rlogen sko!i anlinclcs fi.o.tn. rrritten ar' 70

lalet de till (lagsLigct lilhäxtjustcr',1de bc
st:irrdsrrppgiflclna 1ör-att lteråkna clcrr s-k. rill
r'äxtclifler-enser (TVD). I3cstånden tillclelacles
h.irigclrom ett slags 'h r rshiillrtin gsindcx" sotll
blc! ctt \'iktigt elemcrt illt ta härls\'rl lill \'id li\'
velkningsplllreringcn. T\D-tänkiiudet kotr
att på\'erkl tilosoflu vacl gällel skogshLrshrill-

nilrgcr rilen pii riksnila.
I birrjar iLl irO talct skiirclaclcs ltttntclrlclcrt

ril alll lirkc gcrrorn gallrirrg. I clet clärpå föl-

.janclc skeclet ar rlekaniscling kont allt nicr
r.irke li-iin slrrl:l\vc.'rkDittg. Firt änc1t-ir I gerl r':rt'

en iöJjci al blisl pir at-betskr;tfi och nirclr';indig'
hctcrr alt hälla a\l er kn in Qskostr r:lalerna rlnder
kontr-oll. NIcn fiiliinclri ngcrr rnöiliggj or-dcs
,', k.:r .r\ ..1 .Loq.llrr.rr.illrrinr, r't,r\. cn tr\ il
liktning. Llnrler (i0 talcL arbeurdc r'i fi arn eu nt
np :rl g-alh ingsrrallat-. \{:rllarnas ptinr:ipiella
r.tl,,llllllillg, t,, lr r.Pplitqrrr r- \'rr \rrl ( trrr'
men f.l kral|rdc rlngc t erhöIls från ett bcstlill-
ningsarbctc till Skog-shirgslolan. L)c konl snar-t

all upllmzilksarnrnas a! bl.a. Skog-sstiIelsen
soru iriigot lno(ljfierad forrrr inlbgatlc de11:r

lr':i och r iktiga hj:Llpmedcl i sill skoss

skotselall\'isningit..
L)c gr i'irslin jcr- gallr irtg..smnllar rtl clt og ttpp

lis:rde rtt bcstin.lstäthcten ifiån börji1n skött
bor cal skog kzu r l illåtas var icla ben clligt nler' ärl

man tidigarc rckoDnlendcr'.lt. Spiinnviclclerl
lal t.o.ln- r Lppsec trcler'åckanclc stor'. I llir-t lall
hacle gcnorn flitigt g-lilh ande unck:r 11(ltalet ctt
:lser':ilcl lLrdel av skogsl)eslåndcu blivit alltlör
glcsa. Beho\,ct.!\ riclar-c gallr'ing.. kuncle ifiåga-
sättas sonr en i ticlsskeclet nirdtindig skogs-

r iirclsiirgrilrl. Dr:t gnlhingrfiin .;hrlgrårulrrl blev ctt

rclrljtel Llnclcr (len komuraucle 20 iirsper iocLen

Då skor claclc hrtrtrclcleleu a\' (lel norrllin(lsk:l
st ( ).skogsbr Lrke t så llott som allt vitke geuorrr

slutarvelkniug. I r esteu al skogen blggcle rnatl

upp lirkcsLapitalct.
L)cn mälinriklade och slarl lryckct orlilat-

t.,lt,l, /nl,rqqnilt{r'r .'r rrr .l ,rq \,rr cll \lsll.lrlr
för' den nvlr skogssliirlseln. \icrks:rrnhetcrr blev

cr betlclclscfirll Lrtgilisposl i li;rctagets skofl

6,1

ligr buclget. Rutinct-utlecklacles ticLigt fi;r PLi
ner ing, uppfirljning och liorrtroll. 'l ill crr böt-
jan vnl clet skogsber akn in garna lortl rid sicLarl

av det prlktiska utli;r iir(lel slanclc för. :rtt dc
rrtfii|cla fö ,n gr-ingsar-llctenr registrcracles till
bcJågenhct oclr kar:rlitlir-. N{en i slutct a\ (i0-

tirlel tillsattcs tLogjirit d tplanrt 4.n. \'ilka lltt ver-

kacle iiet- hcia firr':iltniugcrrs orn.ådc. I)cssil
Ilck rrrslrrel firr- bl.a. fiiirvngrin$-siul)elena L)å

ve.ksalrrllctcn var spriclcl på otaliea platser-

irrorr 1ör'r'altnin garna bchil'dcs clator-stijcl fiir
att ]rlrnera slinr l hlill:r ot dnins och lecla i lct k-

sanlhclcn.
Elf el- ctt omiilttan(lc utve c klingsl r'be tc

lirr-cliig r-esrrltatct Skog*rinLs ru tirtttt. Sed:itt sltLL

a\\,erkningen konstrnrc|al alet ganrla bestall
(lct pr()gramnre.acles dcu trppllrgna och Lo-

orcliratsatta kah lirn in i Skogslilrlsru tilrctr.
l-ltgiicrrclc fiån bcluigcrheten och atrch:r rik
liglr upp!.ifie. lirrcskrg, följde och korrlrollc
r,rrlr rtrttrr, rr .-,l.rtr Ir l.r li'rrrr(rirr':rr,r,', rs

sers olika iitgrn der pii t-cspckLile obickt. Fl:i.-

lj(l rrtnvttjn(lc! en .latar-utir cLrir åtg:itclcrrl:rs
lärlpligri lar-aktzir och orrfattnitrg ctrligt skogs

r':ilclsinstrrrktioncrua crhrills rred hrirrs\rl till
olika ekonorrijska och biolo!iskt P:rrarnelr'i1..
Skogsr':r|cislutiDerr l)le\ ett mvckel r'obust o(h
uppskallal hjälpnrccleJ sorn s:ildes till 11cra

aind.:i 1i;rctilg. f)en r'al cn sar anl 1ör atl \ cl1i3,..a

:itgiir cler urlir-tles r icl riitt tillfiiilc och att iugel
glirmclcs bor l.

Genomför:rnde t
Ett viktigl incitemerrt fiir. det ula sko;1sbt-rtkct

lirr alt skog rnecl nva ocll biittre pr-ocLrrltioIts
esenskapcl- skLrlle sk:rpas i llrkt llcd atl (leD

qarrrll:rrlcr-kacles. I cli'tt nla skogen irppnldes
rnöjligherer att fi)rbåto a tillvuixteu. \'iktigt
l'ler .rt 'rrirrrl:r k,,rrlr. re r., rr l ,rr ,,rlr:tlr
vcllctali()Il li)r cle bar_r_tr_liclsplalllor solll sal I es

ut Pii tle llpptilgrlit hrg..gctrll. Derl dlrtrrirle-
r':urdc hr ggesbcluttrtllinge n pri 1910- ocir irl)

talcr var blriDning. flrt aulrat h]älpmcdel lor
att millsla kotiktttterrseu friin tritt krvsh och

sttrbbskottslr.jiilk var ltno\is\.orna sorrl flitigt
aur?indes h-.o.ni. tidiet 50 tal. (JPiniorrslr \ckct
liiin samhållet trol ketriska lne(lel iskogsb.tF
ket irkacle clock uncler' 7(ltalct och vel-ksarll-



hctcn onriijliggjor clcs i prilcip Ii.o.li. Il(ltl.rlet.
\ri r,:r.r'errelieltid clå innc i ctt nvtt skede rrted
Irritr,lt,. .ll-r .ittrrtrr.t,,rre r,'t,, l; r,'t, np r r

lil problcm.
Sir'äl lbrskningcu sorn prakliska e.far-en-

helel undcr 50 talct visadc aLl skog upplom-
rrren elier maskinell m:u-kbe reclnir rg Lrlleck-
l:rtles minst lik:r bra som cltcr brärrnirrgJ. t\'[ark
trcrcchrirrgcn \il. inte 21lls lika r,äclet-ber-oenclc

och llrn(ic llaittr-e arpassas t.ill rner flexibla
arbetslbnrcl. lntr<icluktiorrcrr pii 60 laleL a! clc

storlrjrrliga rnicljestir-cla traktorcrna inrrcl)1lr
ett senornbl.orl lijr clenna 1or-Dr av h1,gg-cs

bcrcduirrg. Till crr biirjnn cloninelaclerfrirÄr'rror[-
Irru|atnrr, men snar| uppträclclc rlzrskincr_ som
ar-bctaclc efter aDdr r principer, bl.a. h iigliiggn i n g.

Pii l!)70 och 80 talcn korn gr rilrrlrskirrtr i

öL21d tltsträckning.. till anr':indning pir försurn
pac'lc lrt'ggesirvsn i t L En speciell tlp al nllrk
bcrcchrirrg trtförcles fr'.o.m. {i0-talet mecl ktal:
tig.\ hlgg(.Vlagar. I)er sistnålrncla rreloder,
r:iit till,inrpurl pri r-r,itt striJli:. leclcle Lill en klaf-
tist liilb:ittr-ad vrixtmiijö oclr trppkorrrsL rr liJ-
r rixancle skogsbestand. N4e:n lcrksamhctcn koln
rltt lncd 1j(lcr) bc'tr aklzrs som negarir för-rniljiin
i anclra alscenclcn. Lilclcr- 90-talet korn clår'1iir'

hvggespliijningcn att Ii;rbjudas. Sanrrna öcle

ilrabbacle ocLså clikning ar, gr-unda tor-\'lrar-kcr
och firr-sumpacl skogsrnar k. Filrlurcllin;:en ar

såd:ura impedimcnt till produktil skog haclc
clcssiiirirrrrarr cr liirrg tr adition i ).lolllatrcl.

\" ,1, rtrr.r.L,,j.I'Irtl.i I l,,nr" ;r rl'l' i\.r'\
och slorn vtol skrrllc liirurgras uppstod plo
blcrrr rriecl frötillgingen. Därlirr- ställcle man
p:i 19-10 och 50-lalen sill hopp lill naturllg
lirrr,ngr-ing som kornplclllclI ti)1 skogsocllin3.
flen utrtrlrnet lislrdc sig llrra begr:irrs;rt. På

hilgre belågna malkcr- siittcl klimatfaktorn
stopp för cn tjllfi edssliillan.le lii;rrlleckling...
L)erta blcv fullt klar-lagt vicl 6Gtalets biirjan.
\"'g."rllirrg.rrr.'teri:rl' r' r.il:' lrit.t,'rr' rirrr:
hatlc ocksii ddjgl ntgjor-l en viktig liåga löt-
Nor-r-lancls skogsbmk. Pii .10 talet lick r i för'-

11r'ttnirrgsregler' fi'il skogsplockat tallfrir sorr
kom att tillämpas ullder en lio:ilsperiocl. l)en
upprr!tikrirrg son dätefiet skeclcle lisacle sig
l'ör-hastacl. I stiillet ko r-eglerna på 60 ralct i]tt
|tterligarc sklirpas för att glu irulera acceptabel
hrir'digher hos tallen pii oclling-slokaler r.

Fr-ån och mccl 70 talct lar clct i stiillet fi-in
flilplan I ager- som utslidct hlimtudcs. Hlir fianr
stlillclcs fio nred förtätu irde lr'\'segenskaper
l'ad:i\:scr-tillliixt och kr'alitct. Plar r lirgerna.
som anladcs rrctl biirjan pri irO talct. firllaclcs
lill onir_åden soln \,ar glnnsamma Iör liirrnog
nlden. \,-icl sid:ur a\' .le g(n.'tiska linstcrnl
kttrde skogsocllingen nLr, orvsetl klimatl:igc,
bascras pii crr siiler tillo.irg till fiö rlecl hiig
grobarhct.

Löneökningar-na un(ler 60-lrlet inncbar
cn bekymrnersam kosl n adsr Ll ve.kling i skrigs-
rir,l.:ul', r, r I).rr rrr.rrrrrr ll,r I'l,rrrtr rirrt.rr.
flamticl ler-kadc clyster E{icr lör-siik mccl frö
bcspar-arrcle sliclchretoclcr s()rn slog slint -
birrjadc nran pri olika liill firrsiik rncrl loliLtlc
planlor'. f)essa drogs rqrp i smli belriill:rr-e lilka
löljcle rrecl irl ifält- Den n\ir J)hllflanlsl;ill-
ningstcknikcn, sorn snabbt skiit lar-t urrclcr 70
talet, skilclc sig ladikalt Ji:in clen gamlir. Det
lar nrr lliiga om massfiarnstrilln in g al plautor'
p:i rnr,cket begr'änsade r,lor. f)en tidigare pl:rnt
ocllingen på fiiland koncertler:rde\ och fär-
lancllaclcs till rncr- kapitalirrtcrisil fabliksljk
nande verksalrhct mecl bl.a. r'ixtirusoclling-.

Rola.le plantor. e\ler IiitI )I\|)I(tttI()rs()t1, clc

scrrar c ku)laclcs, rrirjliugjor clc clr for 1sil11 fi arn-
g:urgsr-ik skogsocllins ullclcr rcstcn a\' ?irl r rLrr(l-

r.,ler. I)-rr,r 1,,,.,r,r \i-r \.' pl...rt.rt:;ilrilL, l
förblcv rrrarrucll. Storskogsbr trkcL rrtlccklade i
samarbete med lorskningen kosl nadsef{ckti\,a
sarnDrlllhällDil kecljor' av algiir der' ornfitt:rcle
lrcla forl<4rpct fiiir proclLrktiorr ar frö i plan-
tag..er till utsiittllilrg^ av plantan i skogcri.

\rr, tLrrir !, rr ,,, lr rirL,..Lrrr.I,,,rL rr r r,l
riirgen sLedde li.o.rn. il{)-talet nred alltnrer-
eflektila oclr solistiker':rde rrlsliner'. Pri 7(l
talct biirjaclc iiren LorsLrtLktiorrsiör'slag till
planter-ingsmaskincr l:lnsel as ll i(14'rika pcrscr
ner_ ira)m och utom liiretagen. Inom sttir_

skogsbrtLkct klincle ri oss clir girlska siilla pn
att rlaskincll plantcring snal-t skullc kurrra
fbgas in sorn en nv l:ink ikccljan. I"r-amg:iug
ar_rra rar plitagliga, rncll problclnclr 1()r'na(le

sarntidiS..t upp sig. Ett \':isentliH-t saclant lllarr(l
nllingl ar r(b_a \ i1r iitt skogsl)r rLkcL ill te Lun nal
cna sill olll clr plillltstrurdru d sonr ral liinrp;rd
1ör naskinell utsiittnirrll. L,1icr- gcrlicnsarrrrna
slo.a inleslelingal ifb|sk[irrg och maskiD
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konstr-uktioncr-. sorn inLe le.l.Le till niigot al
girrandc gcnomblott. la(le skogsbnlket un'eck-
lingsalbetet p:r is nnclcr-senale halvan ar'!,)(l
trler

De nla skog-sbestand som anlagts pri 1950-

och 6fJ tirlerrs orlfirttande hlgF-eszu ealcr rråddc
:ilcleln 1iir- ung-sliogsli!ning fi-.o.rn. 7(ltalets
senilr'e del. I ticlel dii lncleniseliugel vaf en
pr-ioriter acl rniilsåttring blcl dct ll-aiiigt tit-
öliadc bclioleL ur albetskralt 1ör r-öjning till cn
biijan lör'emål Iör my ckcr ifrågrsiittande och
liirrda. TloLs irllt biirjacle snart dcn oulrcllik
liga men rcsur-skr-lilarrclc klåttringien upplör'

()5,\ hltLfi.tnh. unnntr i
aktian. t\lasltinen fiillrlr aclt

Io tain{tt!n\larlntt!t It iitI(

Jii .vn4)t u?P4tL(ln ing !il
1)lig.

dct sorn r,i döple till "rcijning;sberget". L)et
blcl cn str:ipatsr ik uppgift, fi iimsL rurcler' 8(l
talet, som clock cftcr nrårrga rnöclosanrnt:r
och kostsanrma l1r klaradcs al mcd hecler rt i
behå11.

Algen ko,n med licien ir11 bli ett skogs
r'är-clsproblcnr o stola rrråLt. L)et rlir lrrg5ies-

bnrket ställdc ctt duk:rt matbord till rillicr:i
för'fogande. Innan skogsbr-uket inscrt faull
cxplotler irde poprLlationerna lid 70ralcts
shrt. Algcn blcl ctt diidligt hot nrot skoeen,
och inclilekt mot sig själr'. Sedan dcn förstl
Iör-r'ir-r-ingcn l:rgt sig, och rrrvudigheter-ra

Ktnlttns lru tssat 78

'\l K/8jb B. D.nna trå
)nan sbet j d )la de lratlt.\\a) ut r
en at rh JiistrL nnskittcttttL
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l hn tlo)nind a)ul t lt, t li n !.
lnnslat llnatkiun ru du
]r;dj$\ nh It.tr ll ft t I Ian lör
.1,.11 11tc.l .ll lt)lr(utIi.thI hrl
.tg!'rqal.

hunnit .justera del konsenativa och otids-
enligzr regeh'erket krine älejakLen, iikacle av-
skjutningen drama(iskt för :r1t iitelställa balrn
sen. Sedan dess tling:is skogsbruket att stuindigt
håll:r ett r.irksamt öga på ailgtrithctcn.

Omvärlden
I )l:l.r föll,l, r rrr lrrr..irrdrirrE, rr rrrnr err irrrer-
sivt och mckaniscrat skogsbruk kom snart att
rrppmiirksanrmas rncl allrrrånt. Fnin dct rtt 50-
talct lar crr lug^rr pcr-iod börjacle kritiska r-öster'

hir.jas vid 6(ltalets slLrt. \'i fick dii en debrtt om
kulhvggcna. Dcssn togs a\'\'issa uttolkare som
irrtiikt for-att skog^cn snar-t sliulle komma att ta
slut. Sorr cn lirljd av lövslybekårnpningen
blossacle /irrrrar.rf r d.(h l.lrn. \rpp vid sirrnrnir Lid.
Sralt var- skogseiidslingerrs eventuellt ncg:rtiva
elfektel pi:i val[er]dragen i blickpunktcn. l'å
80 talct v?u- dct contortatallcns tur Ii-itiken
mot odling..n som såclan yar en clei i ett bre-
clale angrepp på cleL rl a skogsblukct, som irn
klagatlcs för-rtt utarirl 11ol-a och launa.

I trdcr lirdrätcrr kom rt|prlattlirrqen ,'nr
|acl begleppet nalur|ård egerlhgcn inncfattal
successilt att änclr-a innebörd. Fram till 70-

talets början \ar det Iiamför allt människans
bchov urv cn estctiskt tilltalande skogsnatru,
behol ar,r_ekreation n.m. som stod i cenlruin.
\'[an talacle orn "rnultiple use". Diilefter för
ska)ts iutresset. frirnrför'allt sorn cn följd av

irkadc fcrrsknirrgsinsatser pä området, mot he-
holct al irtt 1)fLtda n.lturen. ltir dtss t:gtn skull.
Skoesbruket anpassade dårftir graclvis verk
sanheten till llva riktlilter fa)r uatur\rirdcn.

Det nationella legelsystemet för skogsbm-
ket tog sig undcr dcn aktuella per-ioden i ut-
trlck i nzi skogsvzirdslasaq clen från år 1948
och den liån 1979. Lagcrr frirn 1948 blev rätt
snabbt aktelsegl:rd. Ett bctvdligt mer oflensirt
och ploduktior.rsinriktat skogsbrLrk un'ecl<-
lades än det som lasskrivarna förutsctt. En an-
sats undef 60-talet att formulera en ny lag
unclerkändes då den erunclläegandc filosofirr,
innebärande en snaitb reiiliscring ar' lanclets
älcL-e skogar', inte var-politiskt eångbar l)en
sakuacle stöd i lolkopiDionen.

Err n,v utrcdning startade år' 1973. Ilär kom
skogsbrukets s\'npLurkter^ bätt|e till tals. BlaDcl
annat 1'öl eslogs en offeDsi! satsning pzi att öka
vilkesprocluktiolren. Som fö1jd al kritik,
främst från natur-r'år-clshåll. innebar den föl
.jancle l:rgskr-ilningen att dellna målsättning
tonades ned i n:igorr rnårr. Iiots dctta kom
llgens tillärIrpuingsanr,isning-ar att gansha
dctaljcrat staclea ett skogsbr^uk i liqje rncd clet
sorn forsknirg och praktik i samarbete uneck-
lat undcr tr-c år-tionden. lJncler trvck liiin opi
nione. att lillgodose vttcr-ligar-e natunärcls-
Llar - och då r'alligerr på Lrckostnacl :l produk-
tionsaspcktcn moclifierades lasen åtskilliea
siine..cr unclcr' 11180- och !)0-talen, franr till år
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1994 då en ny skogsvårdslag började gälla. I
denna stadgades att kraven på naturvård och
virkesproduktion slulle ha samma slalus i

skogsbruket.
Efter 40-50 års förbättringsarbete hade nu

bolagets skogar, liksom Norrlands ör'er hur,,ud,
undergått en avsevärd vitalisering. Virkesav-
kastningen och dess sammansättning hade
kraftigt förbättrats och dårmed skogsbrukets
ekonomiska styrka. Samtidigt kunde konstate-

ras att med dåtida kunskap om tillgängliga
möjligheter - man fortfarande hade långt
kvar till ett fullständigt ianspråktagande av
den potential i form av virkesproduktion som
föreligger i Norrland. Framskrivningar vid 80
talets slut, vad avser SCA:s innehav, visade att
man på riktigt lång sikt nära nog skulle kunna
fördubbla virkesproduktionen utöver den då-
varande nivån. Denna låg i sin tur dubbelt så

högt som 40 år tidigare.
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