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Hyggesberedningen
Sedan gagrrvirket tillvaratagils på dc h,vggen

sorrr uppstod sonr töJjd al skråpskogar-uzrs a*
r,er-kning, åtelstocl oftr rikligt mcd kletrslam-
ruiga bestånclsresler- al dct ntest r,aricrattde
slag. Till Jångt iu på 6(ltalct betr-aktaclcs

h,rgge sbrirrning.. sonr cn efielföliarrclc sjålvklar-

åtgärd, liiljd ar' skogsoclling eller .själrförvrrpi-

ring undcr fröträcl. För cn l,vclad br-iinnirtg
kr-iivcLes att tillräckligt rred brärrrrbart malerilrl
f:rnns utsprirt il'cr hlgget. En marrLrell h,tggcs

rcnsnirrg sottt 1örcgick brånningcr lal clärlör
eu viktig åtgärcl på så g-ott sorn alla l 'g^gesltor-.

\lhr rer llrt.rd, \ rrrfllrr,ro, h r.,jLr irar.., nur,
också ned rnotor-r-öjniugssåg. l'å bolagets uar
ker-rensades under' 50 talel ålligen 10 0i)0-
15 000 hcktar nanuellt som fiirbereclclse för
brännirrg oclr .självsziclcl.

I lakt mcd aLt slutan'crkniogarna mcd Lidell
förlades ri11 tttct ttorntal skog förinclradcs
kar-aktärcrr av clen vcgctttjon som fatrns klar
på hyggena. Så minskadc t.ex. mäugclcn klen-
\llmllllgl I;,\. l rl, t rrt.r .k, d, r ,,'.ertot 'arn
ticlig-t den maskinella rnarkbcrcdniugen rol
len som fiirberedanclc skogsodlingsåtgärd. De
kralliga trakloret-na kuncle lanligcrl r.rtan
.rör re lrnlrl' m rrtlr''r.' matlLere,lnitrq, tr rrt.trr
att hindras al kvarstirerrcle suråtriid. Den sed

vanliga h,rggesrensningcn blev clirför en över-
{1ödig ritgärd på nrånga objckt. Och där-åtgär-

den lbrtfarande var iinskvärd borcle en del bc
ståndsrestcr- inte miDSt slnågran - lätutras för
att växa in i det komrnande bcstirudel.

Mcrr uppfattningen om hut elt riktigt hv€ise

bor-dc se Lrl satt lälge i: Intc ctt uppstickarrde

träcl cller buskc så liingt ögat kurrde nål \ri
rlvntadc Lregleppct "g-cilfbattesvndt-omct" och
sict turcler mångir år'nrecl att sprid:r firlståelscrt
1ör dcn nva syucn pit bcsllindst-estcr-nas roll i
föf]nel ingsar-lle1er. Samticligt ktLncle ur,vckct

peuga. sparas iu. Å anclra siclan skedde i-()0
talcts skogisbnrk cnligt tnin mening klala
ör'er-trarrp åt det zrndra hållet. NIed hänlisning
till naturr'årdshiinsvu blev nu rlilga hvggctr
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sa bemärrgda med smiitrid, brtskar och slv att
utsatta plantor riskeraclc att ertjndas cn i)ve.-
mziktig konkur-rcns orr livsutryrDrrel-

Uncicl Lidsskedet kom alltsii clc fiirbele-
dancle ätgärderna pä rtpptagna hYggcsvtor att
fii-ändras sår'äl rill karaktären som till omf?111-

rrilgen. I clct följirnde skall r,i behandla:
cle iörproblcnr sonr fl amitrr allt initialt
uppstod som en följcl lrl' tidigarc skogs-

brukspr:rxis
hlggesbrlirrrtirtgen
den maskineliu rnarkbercdrringen.

Lövproblemen

Iljörhen
Björkpr^oblemet i'10-tirlets Not-rlirntlsskos var
till stor-del sjäh'fön'ållat. Den rakstammigir, hilpi-

ltxna och värtlefirlla björken fanns dir sorn uu
irrh'arr,la'l i \lulrr .koq. tsjör l TTae'tröm rrim
nel vid 50-t2rlcts mitL sorn miil att sex proccnt av

r'irkcsför råclet i bolagJet-s skog bör-r'a|a björk (sc

kapitel 3). lInder dc följancle artionclcrr2ljusle-
racle vi silfrarr lill tio till toh pr-o.ent. Dct vru

ocksir clär li kom att ligga (sc figur 7:3). I cla--

lrrr ril,,h.rn lröjts rrar:ur \llerli9.1r, .

N'len pr-oblemet lirr skogsbrukct var björ-k-

förckorlsten i clcn sölclerhuggnir, 51lesa och
luckiga skräpskog solll rnan börjat rcstauret-a
().h som täcktc stolil arealcr. Hår växte bl.a.

stubbskott fi-årr ticligale tällda bjiirkar-i for-rrt

av vzirdelösa "björkbuketter". ()ch ofta hacle ett
tått uppsl:rg ar lör'slY infunrrit sig. Det kurtcle
rörzr sig om tiolusent2lls klen:t st?lrnmar Pcr
hcktar-. Inte minst bckl'rnrnenam rar-den rikligzr
för-ekomsren al sådant rnilclervärcligt "björk-
kratt" pri lelaLivt lragr-a tallrrr.ker inor.lrj')

I clet skogliga restaurcritrgsltrlteret var rlet

alltså den v:irclelösa och mecl uppr,åxauclc
bzrrrträtl Lonkurrcrancle ll'ggesbjirt-kcn och
b.jörkkrnttet som beklmr-ade. Del var ocr-hörl
,rrlr.trl r.ir,rnd..rrr erl;iq:n:r d, llr.1 \eq, l:rliL,lr

nanuellt liån cle stoia hyggesvtor- c'ler gållcle.
()ch för lrrje ar,kapad klcrr björkstam lioru clet

flcra tillbaka. Diirför mäste arbctct trpprepas
för att fii effekt.

Räclclningcu blel cle kemiska tnetllen. T\'dc
clriclade hela incliviclen vicl eu endr behand-
ling. Drirfii kom clcnna rnlcket effektiva rtch
lelkningsftLllir lbru av lör'sareling nitigt till
anr'åndning i Norrlandsskogsbruket Ii.o.m.
birr-jan ar'50 talet. I försöksskala plcxades då
fickring av crrskjlcla stamtnarltlG liksom be
sprutrring Iiån lulicu. Resttltaten lar lolande.
Snart vzrr fickninp en rutiniitgärd på de flcsta
hill når glesa, lör'bernår'rgcla r-estskogirl sktrlle
slut Ter.kas. ,\tgiirdcn sutles gätna in före a\-
lerkningen. Då {ick tr-äclcn tid att tor-ka iDnan
c'le frillclcs före hlggesbränningc'n. Fl,vi:

bcspl'rrtnirrg skecldc inte Drinst över hvggesylrtr
belrxna ncd elt lält lö\'kratt. ILcclart år 195'1

illi ga.tölt(h. rugg1o slt1g(1t'

h?.tlod i högr \lriirltltin! a!
titt [)jörhl)ttkelto sa]n inl(
grt rågl tlantttiire Qt uiinl4
nm sotrL tJJi'ktiitt lörlinrlnult
htu ) ttädsfö\nging. Knlir
fö )altning, augusti 1978.
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lövbesprutade SC-A. 3 199 hektar från luften till
en kostnad av 85 kronor Per hektar. De area-

ler inom vilka ficknins företogs var dock avse

r'ärt större ån de som besprutades från luften.
De använda medlen - hormonpreparaten -

har klorerade fe noxiåttiksyror som aktiva

agenter, nämligen:

MCPA 4'klor-2-metylfenoxiåttiksyra
2,4D ?,4diklorl'enoxiåttiksyra
2,1,5:l Triklorfenoxiättiksyra

Syrorna ingår i preparaten i form av salter

eller estrar Med tiden koncentrerade skogs-

bruket sin användtring rill 2,4-D och ?,4,5-T,

medan jordbruket me.st litade till MCPA År
1970 lövsanerades inom landet 90 000 hektar
skogsmark. 187- Under 70-talet uppstod emeller-
tid en alltmer upprörd debatt om användninPi

zrv kemiska bekåmpningsmedel i skogsmark.

Denna s.k. hormosll'rdebatt ledde till att verk-

samheten genom politiska beslut i Praktiken
omöjliggjordcs fro.m. 80-talet (se vidare kapi

tel 21).
Dessförinnan och r.rnder loPPct av tre år-

tionden skedde någon form av kemisk 1ör'

kontroll på bolagets marker som föUer:

l!150-ralet: 60 000 hektar
1960-talet: 70 000 hektar
1970-ta1et: 90 000 hektar

Framför allt fro.m. 60 talets senare del ingår
också plantskogar i <lessa arealer Åtgä.den
företogs på ställen där en ny 1övinvasion

hotade att kväva barrtrådsplantorna. En del i
statistiken ingående objekt kan därför ha be-

handlats både före och efter beståndsanlägg-

nir-rgen. Med bortseencle härifrån kan slrtt-

satsen dras att kemisk lör'kontroll - på ett eller
annat sätt - under perioden företogs på

knappt halva den upptagna hyesesytan Detta
ger en uppfattning om problemets storlek.

Aspen
Aspens blad år säte för rostsvamPen Knäcke-

sjuka (Metampsora pinitorqu(1). Denna värd-
växlar med vår tall där den skapar svåra stam-

deformationer Att plantera tall på "aspinfek-
terade" hyguen år därför ingen bra id6. Tiådet
ger också upphov till rotskott. Kring en fri-
ställd eller ar'r'erkad asp på ett hvgge växer
snabbt en tät dunge av rotskott uPP som vanli
gen bjuder en övermäktig konkurrens med ut-

planterad tall. Aven granen kan få det svårt att
klara konkurrensen utan upprepad hjålp med
röjning.

Som en följd av trakthvsgesbrukets in-
förancle kom aspen därför att bekämpas.

Ringbarkning av gt:o\a aspar, helst några år

före awerkning, ansågs till en början vara ett
effektivt medel mot rotskottsProblernet. Men

det fanns alltför många exempel På att meto

Lasse Ldlund betrahtat ett

lät imntle.rat lry gge, 1 9 7 ).
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den irrtc hck alserld lcrkal. Då r'ar fickrrilg
necl 2,4,.ir'f clfekLir are och gcrtonrfiirdes olia
svstcruatiskt. NIcd ticlcl korl Tor-don pii rnalk-
nadcn, cLl ånnu elfektirirre ficknings oclr
malkbehan cllin gspre pli rat. ,{nr'än d uing-c tt
kom emcllcltitl att upphör-a uncler lJ0-tzrlct al
samma sk:il som lel oxipt-cpar-ateu.

Aspens roll sorn skogstt-äcl kom också att onr-
priilas. f)el121 intc miust sorr en lirljd av traLttr-

r,är'clsinr-iktad för'skning. På 80-talet döptes
clerta olta ståtliga 1räd t.o.m. till 'Norrlands
ådellörlräd". Epitctet fick aspcn bl.:r. isitt
cucnslirp av att pir olikir s:ill vara \':irchaixl 1ij.
en m:ingfirld orlranisn-rcr-, liån h:r111gganclc

fiigl:r' till inselitcr- och Javat-. Nlatr gör nu
mvclict inom skoesbnlkct för att spara zrspat

vicl aner-knirrg, frarnför-allt garrla grova rrricl.

Hyeeesbrännineen
Llndcr- I940- och tl0-talcn haivdades inte sällan
ar' liclclscfulla fii espråk:rr-c för' 1rt'ggesbr-rin

ning, att clerrrra \ a. en liktiil för uLsiittning 1ör

ctirbleline av nv skog på fiisk Nor-rlandsnark.
Lrrs fili'l urnsåg a anclr-a siclan all man cldaclc
trpp en lrassa kvävenir-ing i otröclan, nät-iug
sonr clen..nla traiclgenerationcll s:l riil kttnde
bchör'a. Okacl exporreling ar,markcu för sol-

bestrålningc'n, insolationcn, r'at enligt haus

hypotes clct liktigaste för att få ig:ing en rnobi-
liscring av det när'ingsförråd som den upp

r'äxandc urgskogen skullc clra rr\tla a\'. Som
illl\lrrti,,tr l,rrrL",l, lir.rr r,,reti.a , rr1'-r i-

mcnt, cn v:rcket-nngskog pli KrrJbåckslidcus
{orsökspar-k. Iin del al ctt kalhlg:ie hacle

bränts och cn (lel itlle. Dårel'ter h:rcle lnan
skogsodlat med tall. Avsikten på 30 talct hacle,

enligL Tir6n, r'alit:rtt piivisa bränniugens fiil
dclakLiga inler-kzrn p:i niir-irrgstillgångcn och
clär'me d skogsr åxten. Vid sidan hrilar skulle
rnirn tlå lu ctt rnotsvitr'irtrcle bestancl nrecl sitt
urspfrrng i ett tjockt, inaktill r'åhrlmustäckc.

L)ct var marklirrskarcn, prolessot Henlik
Hessclmarr. sonr hacle lirtutsctt stota skillua-
dcr i rLt\'eckiing till derr br inda delcns lirnrtårr
och därlör initierat tirrsiikct. Hrrr hircle rtndet-
rnånga iir svsslat rtted clessa iiägestzillrringirr'.
'Iir-i'rr ber'ättacle att Hcsscllllan ricl ett bcsök
på lokaler hade tllckt ncd sirr spatselkäpp i
clet tjocka, scga lt rru rrs Liir:ke t och utropirt: //.;'
kotnn,:r nirt siiil ta.ll.flunl(n .lii d.t sitifi att t)äxLt!

N,Ien clet visadc sig att sko!:ers hiijdutreckling
pir den oblincla vtan eftel en llingsarnurat_c

st?rrt - hade knappat in pli dcrr br:incla och
redan i ljLrgoårsåldeln gatr om i unccklingl
Senare och mcl ornlättarrcle experilrcnt hal
\i\r'l ,rll UI..,pi r 1':r K r.brir l.litl, rr irrte t,'r ctr

tilllällighet. L8E

M50 tirlet la. hlggesbrrinningcrrs år'tiolcle.
Onrf:rtlningcn vrl-sonr störst i slulet av 1950

och biljtr ar lj0-talet. SC.\ briinclc c'lii ca 9 0(X)

lr, lrar 1'er rl rr,lrr , rr l,n rnl,l,.l

19t0 t kL !0 h\gg(s

b ii))hinl|n\ årInndr. .\( ).1

hrindc då tu 9 000 lLthtro

Xt b unlct ctt far ta!!.it:
KulL ä dts l id t n, \' t i s k,rb al t.,.
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1 000 ha

Grävmaskin
Hög äggning
Harv
Plog

Fläck
Hyggesbränningw

litgn ll:1. Atzolet tlät

biirLning adr alika nd.\hitL?lLa

narkltted nin gstn elodcr an

liints !å SCt\:! ntu*cr
1L)i0-90.

På var-je skogsbelakrting och kronopalk
fanns tr'ån:1d personal som rr-rcd tiden blcv
verkliga specialister. Tekniken i alla cless detal
jer linns beskrivcu i en instmktionsbok som

utrrbetats avJoel \{tr-etlind, "pYrontanen nttm-
mcr ett" i dessa sarnmztnhang l89 VerksalD

heten var rått så dclikat och långt iliån ofarlig-.

Fii'heredclserna lzrr omfattarrcle. Det gällde
scdln att i torrt r'äclcr lä5JpJa ut oc)r i lzrgont

snabb takt sq'ra en eldtiont j motvind över det
r,anligen stola hveg-et. Branclcn fick inte bli
1ör r'å1dsam, då kunde brirrnande flzrgor bliisa

in i och antär'rda angriinsande skog L)ch even-

tucllir fiöträcl kunde döclas. Niil brännir.rgerr
lar avslulad niiste hyggct bevakas dygnet om i
flera dagal så att det iDte "brann on" Detta
hände lätt om man inle passacle upp. T\'dct
pyrde länge i törstubbat och mvrsteckar:

H,vggesbrlinningen lal ett klävancle och
ofia varnrLjobb cftersom försomm?trens bästa

clagar måste utnyttjas. Bolaget såg sig ibland
manutt iltt muntra upP rnanskaPet som fick
sl:icka tör'sten med mer uppiggande dryckcr
än \'llnligt vatten. I tr-akten av Dorotea firrns en

vacker tallskoq som I'ödcies På .lcl som eD

g-ång kirllaclcs "Pilsnerhvgget"
När man på 1950- och 60-ta1en fiirdaclcs i

Norrlands inland under- r'arnra klar-a .juni
dagirr^såg mau ofta rur-r I horisonten den svart-

srå röken stiga till väclers tiiur olika hygges-

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 T990

bränder Det var liv i landskapet! Ty dct gållde
för alla alt passl på medan för'bållandena var
gynnsamrna. Marr br^ände unde r fi ätr:i.l ren

också sour förbercclelse för sirdcl och plante-
ring. I händclse av skogsodling unclerlättaclcs

såväl frirnkomligJheten pir h,vgget likson-t

l-rancihackningen, senale ocksir dcrt tttaskinella
markberedningeu. Och utan t\ivel var för-

1'neringsresultaten till en början övcniiganclc
uppmuntrande. Men bakslag drirbbade snart
hogliigena. På helt kallagd och sr:dan bränd
mark kunde r'äxtförtiillanclena l.r:ir bli r'äl så

cxtrema. Del r,ar på s:idana platscl som tall-
plantering..ar, skarladc ar"'Den rödc djårulen",
först observerades på:iGtalet. Alen granplan
leringar frostskadirdes sviirt.

Rotmurklan
Pir lägr-e nir'åer gick dct båttre, men även dår
kuncle besr'ärirude alg:ingar obscrveras
Redan soutmaren 19'10 hadc SCA:s skogp-

laktor, Frans \\rallgren, pil Vilhelmina östra be-

vakning observerat en egendomlig Platt,
oformli!:, mörkbruu svamp på ett nYiigen

briint h,vgge. Fr uktkropparna {örekom i niir'
heten av döda tallplantor. Iakttagelscn, sorr-r

rapporterats till skogsvårdsassistcnten, ledde
dock inte till någon liciare uncler-söknins. Det
skulle dr'öja yttcr-lipiare tio iir innan svamPen

på nytt sattes i sanband mcd havererade för'
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yng l)gar p:i bränd rnalk. Undel somrarna
1956-57 arbetacle skogsPraktikantcn, seder

mela yrkcslår'aren, Svante \,!ikner med föryng-
ringsiil,enteringar på bolagcts Åseleförvalt-
ning. Han q'ckte sig se ett kllul samband
mellan lörekoms(en av fruktkroPPar al
sarrmir svamp och plantdöd i omcdelbat-när
het.

Till att börja rred fiiste ingcn avseende vid
\4rikners encrgiska påpekanden. Det val- lbrst
nästa sornmat 1958, som han togs på:rllvar'190

Svampel identificrades av dår'arandc skogs-

vårdsassistclrten Bengl JohirnssoD som rot-
nrurkliur (Iiåizåza inJlatal. \[en dcn rnvkoltr
giska expertisen var frrrt{arande lvil'landc.l9l
Professor L,rik Björkman, landets leclande ex
pert på området, hå\'dadc atl sl'allPens skad-

)ighet var iiverdrilcrr.
NLr var i alla fall problemet rqrpmårksam-

rnat. Som ett examensarbete började rnin br-o

der \{ats år 1959 att stude.a rotmurklan till
samm?lns med sin kurskarnnt C)llc Stefans-

son. sclrare r_evirförvaltare i Donränverket.
N{ats fbrtsattc sedermera fbrskningen som an

ställd vid Förenin gen Skogsträdsliiräcllin g. Nrt
kunde klarlåggas att man hade att göra med en

mvcket agglessiv skadegörarc på r'ö1ter av barr-
träd.]92 Svampen är associerad med nvligcrt
brandskadad nrark. Den är känd på andr-ir håll
i Errro1,r,r, lt i \ordanr-rila. l-latrtorrlas t ött, t

lrtgiir inkör.sport.,rr för svanipen.
För att undvika skaclegörelse rekommcude-

rade man nu att a\ryakta tre i lra år med plante-
ring ellel att övergå till sådd. NIen genom att
r'änta så lång-c rned planteringcn gick det
mesta av det genom br-:inrringen frigjorda
näringskapitalet till spillo 1'ör plantornrr' Och
.-rrr rrä,nnrirt öl.1 skog..å'lden \ar irrle alr

tånka på på grulrcl al t'röbrist. År- 196'1 llck
rr{allgren och Wikncr en penninggratifi katirln
av SCIA 1ör sina upptäckter. Dcras iakttagelscr
hadc i sinom tid besparat skogsbruket skade

göre)se i nångrriljonklassen.
Upptåckten av rotmurklan leddc utan tvivel

till aLt entusiasmen för hvggcsbrånning Ial-

naclc cn del. Dessutom arbetadc den all
männa ulvecklilgcn i samma riktuing Opera
tivt ha.lc brånningcn t\'å akilleshålar: dess år-s-

måusberoende och ar-betsdrlgheten. Dct var
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s\'årt alt Iöl-utse när lämpliga brännirrgstillfällerl
skullc irtfalla, bara att pcrioden undcr vilken
man måste albeta inskr'änkte sig till några få

leckor på försommar-cn. Och undcr denna
periocl skr.rlle det kanskc visa sig zrtt endast
några dagar-- cl)er inga alls - r'ar lr,irnpliga

För: att brånna ctt enda objckt ulåste man -
rned den tidens arbctsteknik - mccl kort varsel

krurrra uppbåda en arbetsstyrka på kiurske ett
ljlrcotal Dran. Blla på SC-A.:s rrralker r':rr under
de kritiska dagarna åtskilliga hundra skogs-

arbetare s,vsselsatta rrcd brånning. Den resur
sen började trvta.

Den maskinella mark-
beredningen tar ö\rer
Uppfattningcu fr-.o.rr. 60 talet gick därför i
riktningen att andeien rnaskincllt preparcrade
ll'ggen rnåste iika. För SC'A:s dcl var h,vgges-

bränningcns saga all zir 1970. Av planerade
600 hektar brändes då bara 60. Samtidigt
mzrrkbereddcs ca 12 000 hektar maskinellt
Situationerr var'likartad för det öwiga storskogs-

bruket i Nortland. Försotnnrarcn 1968 var

dcn sista då våderlekstjinsten i radio med-
delaclc särskilda pr^ognoser för hyggesbräuning

Utvccklin€ien av rnirrkbe r-e d zrn de aggregat

mcd traktorcr som dragarc hirde börjat redan
2ll år tidigpre. De för^sta lörsiikcu daterar-sig till
irr 19,1lir clå Ltrs Tir6n pror,ade sina s.k. su5igor

i D:irheten a\' den lilla byn Potrttaurc i Norr-
hottcn.l9ll

Detta var på marker tillhörande Nlunk-
sturds AB, irrgående i SC\-koncet-ncrr. Dragaren
lzu- en kr-aftig bandtt-aktor Markbercdningen
utfördes al etl par kraftiga kloförsedda
ankare, suggor, som i kedjor släpacle efier
traktorn. Konstntktionetr kom :rldrig till
större anvzindnilt8. N{en den visadc irtl tiden
nu hade komrrit 1ör en n,v form av hygpJes-

berednirrg i skogsurnr-k - r'anligen full av ste-

nar och stubbar - och som möjliggioldes tack
vare stor dr a3-kr:rft. Tidigarc försök i denna
riktnin.e,.., mecl hästen sorn dragare, hacle av

lä1tförståelisa sk?il iDte varit siirskilt fram-
går'rgsrika.

Når nu markbcrcdningsfiågan blivit \äckt,
och hyggesbruket blivit allt vanligarc, såg olika
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korrstmktiorer- dagcrrs Jjrrs pui Iöparltlc blrnd
Ädre kollcgor ibolaget brukatle skrattaude
bcr-iitta om cn liicllig nicrr dlåplili dernonstr-a
tion av markbcredare sorn skcddc på I'itc
krcinopulk vid Norrlauds skogsvärclsfiirbtlnds
cxlu.sion i Nolrbottcrt iil 1950. llan haclc itr-

bjudit tilhcrkalnir av alla kändr rrlrNkiner att
lisa upp sina alstct-. Kallelscn hade hörsarnnlats

ö\,er li;r-vär tan. Ek\ragen v:rt- rrlplacct-ade sicla

vid sida på ctt 55 heknr stort löpbränt h,vgge.

i\'siktcn var att exkltrantctll2l på när:r hiill
skLrlle kunDir järn lilr-a sår'äl arbetsl esultrt sonl

liamrvcLninssliasljghet. Pii eu givetr sigual
satte sig alla m:rskiner-na i r-irr else. Ur exkur
sionsr-e{cr-atel k:rn fö!ancle citc'las:

\rac'l clilcficr-följdr: sknlle intiugen krii\a crr

ljudfiJrnsLrpptagnilg cl1cr er) fii.lattale nrcd

speci.rlitel på beskr ir'ttitrs av r'll:tssccneL

Reftr'cnterr f:lr nöia sis mccl att konslatem

ett 8 ll:isrclragrril och 1!J o ?lllol cll-ag a

maskiner hoppac'le. r'rtllacle, klöstc, skla-

p.idc och visp?lclc i gt uppcr onr 't nrerhn

200 exkulanter spleng iämsicles nred

dalr.,, ;

Tävlingsir,eln att visa sig bäst - och inte mirlst
att ligga i tätcrr - hade tagit iivclh;ndcn. l)el
utbr-öt en r,er-itabel kapplöpnins sorn slutade j

LLrmult. Agigt cgat och maskiner lialet-eradc.
Stenar- och kedicl:inkar- fiål clivcrse fi-:is

ler-kt,vg firr- son projektilel i alla riktning..ar
Dct var bara ctt under att irrge| kom till skada

var-e sig blancl crkur-alrter ellel detllollstrao ler.

L)arnsjtLhdom.arnu
Hirllba.hetcn, cb agar-na, arbelsmilii;n odr intc
minst clet tckniska t-cslrltalel rrtgjo.de
sarnmantageL problctnen med 50 talets maski-

nclla malkbcr edning. Sjiilv hadc -jrrg undcr
rliu ticl på Skopislblskningsitrslinrtct vid 1ör

söksutläggnine arlLitrl olika Provnodellcr av

en rnår-khcrcdare. SFI l<ultivator-n. sorn kolt
slnrel-ats i1! ingcrtjören h'atr Tto€ng och fi)r-

'ölrlederlr t l.org { ,rllirr ri,l ltr.ritrrter.
I jiirnltirclsc med anch-a rttarkbcr-cdare fi-lirr

clcnlir Lid skrtlle clen priucip som SFl krtltiva
rorn arbeladc cfter' (klolörscdclir rilhjul, som
lorerar med kör-riktrringen mcll i langsarn-

rr2ue takt än den hlrstighet mcd vilLen aggr e-

gatct fiirs frarn) visa sig vzrta den kanske mcst
fiamgåugJsrikal!li' för Nt.rr-rliLrtclsför'hå11anden.

Definitionsrnåssigt val konstruktionert en.fläch

nathl)rrcd.1p, tY dcn iistadkom rader mcd

.fliicktLr t ttlka rDineraljorclc| blottlagts. D:ir
crrellan l?ig Lrpp oclt nechända liurllustol\or.

NIen problcrnen ured hzillbarhctcn v:rr stom,

liLsom förlråg-arr iltt blottliigg.l tilhaickligt
mlcket mincrnljord. Och cle stua barcllraktorct
som rnan vicl den här tiden all\'ändc (t.ex. 2N

märkcrra Fiat oclt Clletrac) hade sr'årt uL sig liarr
på bamriu k i clcrt slerriga uorrliindska skogs-

t9l



marken. Arbetet slet hårt På förarna. De -joll-
bade ibland som amerikanska rodcoryttare pii
r.ilda håstar och $ut ar när den smala och korta
bandtraktorn tog sig f'ram ör'er storl orh sten.

Det [,ler rragut I'ittre trir clör te. grrnrrni-
lrjulsförseclda helbandstr-aktorer bÖrjade an-

r'äntlas vid 50 talets slut. Men problemen kvar
stod tro(s allt.

Nya, effekLita dntgare
Under 5O-talct lar arnerikanarna i full färd
rned att mekanisera sina virkestransporter
Man sökte bl.a. utvccklir maskinet som var
rner lämpade för te|rånstransPort av virke än
jor^dbnikstraktorer Jägmästarcn Ture Nlåns-

son, skogsförvaltare vid MoDo, beskriver irr
t959 i tidskriftcn Skogen prototlpeD till en nY

kanzrdcnsisk skcrgsmaskin, en lunnare. Kon-
struktionen hade giort ett stark( intryck på
honom vid ett studiebesök hos Canadian Ptrlp

irnd Paper Association (CPPA) irret desslör
ilrnan. Han kallade ekipaget för 'l'he Yellou ()x.

Traktorn hade stora hjul som alla var drivna
och den var ramsgvrd,/rnidjestvrd, en nvhct.
Han skriver:

De \totir J;, k-r h"r lr.'m rra'k.n.r' .\-r
slrbbar och slenar utan s!årighet och tack

vare ledbarheten åt alla håll rrellen fi_am

n, h bahagl tar ri.lel lor '.srkÄrnint

D,vckct liten. Maskinen l'Lllade fiam som

en båt i mjuk sjögång...r!16

t92

Ma&bere rlni rLg med. Tim.lw

Ja.k, SFI lltLLth)ator taml
\ å ddaggrc s at. vik tj öområd.e I,

I L)61.

Skogstekniskt sctt var det som Ture sett en

sensation, ett genombrotl. Framtiden skulle
visa att dctta var- prototvpen till norgon-
dagens skogsn-raskiner Mcd dessa skrrlle näm-
ligen uppnås cu dittills otänkbar fiamkomlig-
het och dragkraft j de flesta qpet av svensk

'kog:ter ränq. \ icl rirld.'koe.Longressen I

5euttle dt la60 löreriseder en.erierlr.ion ar

en liknande traktor
Snart importcracles lunnare av tillvcrk-

ningen Garret eller TimberJack för att sättas

in i avverkningsarbele mntom i landet. Trak-

torerna lämpaclc sig bäsL för hurning av hclir
trädstanrmar. NIen konstruktionen r''isade sig

snart också kunr-ra förses :me.I .tfulsplQttformar
för olika rtppgiftcr Snart böriade .rftofaraleT

och o,tnethning;naslilrzer se dagens ljus, r'ilka
tack vare den n,va midjcstvlningen och ft-an-r

drir.r-ringen lätt tog sig liam i terrången Håsten
ersattes i snabb takt som dragale. Den sista

pensionerades i SCA:s fall år 1970.

Tiltgångcn till midjestyrda traktor-et inne
bar err revolution för hyggesberedningen. Nu
blev de flesta markcr åtkomliga till acceptabel

kostnacl. Dessutom tillfördes nya frihetsgradcr
till vcrksamhcten. Den kunde utlöras uncler
lrela den snöfiia dclcn av året. oavsett \'aider-

leken, och onr så var önskvärt, clyanet om. I
stället för clen hektiska och arbetsintensiva
hvgeesbränningcn kunde nu hyggesbcred-
ningen ges gott om tidsr.rtrvmme. Traktorerna
"malcle på" hcla sommarcn.



\lecl de n\'l clrirgstatka trakLor-crna ijkade

llaver på mat kbcl eclarnas hållherllet llär-

skccldc ocksi snart rikliga gcltomblott Ett cx-

errrpei |ru- SCA-apg'tgttk ' 
solr srral-t döPtes orll

till []rii*dr1tltitntolr' I(onsLntktirr vlr Si\tcn
IIultin. skogsr,iltare pir Sirdra sko3..sc1r efisdist lik
tel. LlpPfirrningen 1}ggcle \'idar-e på SFI plju
cipen. r\lcrr mitskirteu rat- lnt'cket kr-aitigar-e

br:ggd. Dessrttonr liu konstrukti()netr r-ekad

(iJad) si att den irltc slLrn)l togJ eurol eti kt-llf-

tie påfrestning utrn tli.jrtkt gav rned sig lcl6n

hacLe Sirtcn taqit flar de håstdlagna lunu-

l.ill.rrrr.' .rr rr:i Dcl'a ri'.rd' 'ig \'tr'r 'r\q;rr'
andc för- liållbalhcten.

Sixtcns kr.rltilltot-, sonl 1lo3..seracles i tl-ak-

Lor-us litischvajer. kLtntle dessutorn slåppas och

sedan linsdras itl j sl'ira tc"än[alsnitt Lllall

atl traktorförirren behiircle låmnir sin lraskitl
eller cns stanna Dclla iikadc alser'ät-t sariil

fiarrkotnligltet sorn Produktiotr' BtäckeLulti-

vatorn. \llrs lrrbctsresultat och llållblirhct vida

ijvcrtr'åfl'ade tidigale kotlstlttktioIe r lid ar

bete i k12i\'?u1clc slerrig tnr-rt liltrnal'k blcr en stor

siiljfr-arnging 1ör' tiilrelkalen, Briicke N'leka-

niska \tr kstatl- Den lar rttlcler måtlga lit dert

vanlillastc mar-kbel-cdar-erl i lanclet l rjclar-cLlt-

lecklntle lersiotrer ltnllittds tlen änntr idag
ocli h:rr sålts iilcr hcla r'är-lclctr.

.i-- _

g,

.. t'.'-:w
-{f

A gqcsp t,iijn in.g odt höelii ggn ittg
VirL siain ar' llickn-rzrrkbcred:tr e, r* vilka flcra

konsltuklioner siig clagens ljtls fi:o ll l-r0 lalct'

1,rör.rrl, .Loe.l,rrr\er nr'L'r.r'rrlr.r 1'rirrt p' r l"r
.'rr L,l.,rrliq: ' rrrin' r.,liuller n' lr rlit rq' r'r'rrr

lbrbätha \ii\tPlatscn 1'öl Pllurtorna llucLer

i960-talet och eu bit in på 70-ralct pr-ör'ades

en Leknik sorn ri kzrllacle Iadikirl ml'kberc(l-
ring. Dctr utfiirdes al stora ba[cLtlirktorcf llt
rustade med sttrbbrivarc. N{arktiicket skalacles

:r\,j stora s,jok pli llcrir kla<lratrnetcr" '\rr'äncl-
bar-heren inskråtlk1e sig lill liillarc llackll lnarkcr'

Nletoclen visiicle sig rått d1r' och sjllhdog strat-t'

I'å sina håll hal ckrck iina skogsbcstänci upp-

komrnit sotr-r cn följ<1 al Planlelilrg cfter racli

kal nuu kbelecltliug
På 60-tale( lrtnset-acLes ll ggesplirjnir r gen

(el1er dito ploglirlgcn) sol)l ell i11llliln follr
ar r:icl j kal rn:rr-Lbet-ccln in g. Ll rsP frtn3,.'et var- cle

.jriLteplogar sotn b1 rt. clc {luska tilllclkar-ra
'Nlarttiirri 

och Lokomo ttneckl:rt föl-clet lulcls

onrfattanclc cliktlingspl ogr_:rrnurcr I)esse kotr
också till :rrlåtlclniug i Sreligc. Sorn clrag

/r'inschmaskincr anviindcs tllngi! bandtr2rltoI el

Dikningen flr'tacle så att säga "upp på l:rnd"

n, Ir 11,,pre. 'rr trll pl'ir'' rq Plnrrrint
Frarnför allL i fiuska l,apphncls statsskogilr

börjacle nrirn i allt stör'rc lttstliickllirlg ers?itla
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dcn varrligzr nur-kbclcchringen med hygges-
plöjning, och cletta på så gott som alla mar-k
nper. Tillsammans med lrina medarbctiuc
besökLes dess:r t1:rkler på eltersomInaren
1973. \ri blev srnåt1 chockade av vad vi såg. De
stora hyligesytorla p:i sLabskogiarna rned sina
djupa parallella liiror liknadc slagfiilt från
sk;,ttegralskrig. Verksamheten hade år'en bör--
jirt p|aktisc|as i Nor]botter dår framför allt
I)omänvcr-kct undcr- nåi4r-a år- beclrev ltvggcs-
pli!ning istor-sk:rlzr. \lan anlitadc finska
elltr-epreuör'er "sorn kurcle sin sak".

81i hrh1.tLi1)alu n. txitun

Jag er-inlar rnig en flr'gtul l,uleå-Gållivar e på
rclativt låg höjd ricl dcnna ticl. Sikten var god
och.jag hadc firr blick irlcr- skogsiandskzrpct
undel mig..fag.. blev iön'ånad ör'er verksam-
helens omfattnine på kronoparkerna. Del
rörde sig ofia om r'ätt ton-a ma|keL llte Lrndra
pzi att s:rrner-, annau ortsbcfolkning och natur
r,ärdare protestcracle. Här lanns det anled
ning tilJ efiertanke. Så.skeclcle också. På lrijsten
lai.{ Lorrr ri irrorrr {,OR gruplrn ö\, rrn\ orr
:ttt h,vllgcsplö.jDing skullc bcgränsas till spc
ciella marker', t.ex. till yrförsunpade avsnin i

H iggesqlogartlu 1).1r ll1ngt anonlningar nm hrärde .n krafli! bandttaklar som drugt'ardan. ivla*bnetLningte.JJihlen

hlä' tL analish, långl n.r än L)4d toln behti|,tte\ Jiir ell grl Jiit t-ngting\t?.tuLktl få de llesla n.uh$.
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ry !!r \lti;j n i n g \etu l J) ån lulkn, S t rii u t un ds sh aps

Ji;rtultnrng, 1L)70.

tcn-ziugcrs l:lgpartier-, eller i klirratiskt vclklig;t
kär'r,a lzigctr. \'elksarlhctcu skrrlle dir-rlrcd hli
av rrel margincll ol)fatlning.

I SCA.:s 1öreskr-ifter- skull e hvgg-csplö.juingerr

endast kornrna lill anllindrringi på trrarker-sonr
dlog nvtta av cu driinering sarJrt i kä1\'a lägcn
(skogsvri|clszon ,1). Desstrtom skullc i aLtue]la
fall hlinsvr tas lill samcintrcssena. Nlen skogs

brukets.självpåtagna restriktiorler ansågs rlled
tidcn qj var-il tillflllcst. 80-talet präglatlcs av

skårpta rcgler 1ör anmlilniug:rr och saurt-åd.

I 1!)9,1 ärs skogs\'årdslag lirrbjöds hvggespliij
ningcu slotg-iltigt såsorn varandc cu rniliii-
nässigt o1änplig skogsbr rrlsrnetod.

Ehur-u såkelt rled zrll råtl kontrovcrsicll trr'

rrriljÄr.rrd..rs1'-lr.r. r:rt lrrlqe'plojrtirv, tr err

fi-amgångsrik rnctod att skapa gocl skogsr'åxt på

,ytl'örsurDp.1cle, Ii-ostililrta rn:irkcr Hiir vjsade

linska undcrsökningar att clc tLPphöida tiltor-rra,

invicl eller-på vilka plantorna skall såttas, cr
bjudcr ell star-kt för-b:itt.ad \'äxtplal! (hijgle
nlarktemper-i1tu. och mct-rti'iring) iu lid rror--

nul rn:rlkbercclning. På lirktiga Da.ker h:lr
plogläronra cl dränerande ell'ekt. På Pas-
sanclc flack, halr'föt-srrmpad skogstllalk - som
täckcr rnvcket stora areiller i norr - neclför
där1ör hyggesplöjning err r-adikal firrbättring
a! ståndor-tcn. Orn cletta vittrt:r. i dag många

vackla ungskogar ar, såväl tall och gr-an soll
contolLll.

Nlen ävcrr rner alluint visade sjg en radikal
ornli'rring i nordlig sko3-srrark scxn bl.a. plöj
ningen innebär - \'?lra en ver-kningsfull pro
cluktionshiljandc åtgrircl. I försök på bolagets
m:rrkcl jnvicl Riitan i söch^a .Jämtlarrc'l fann
Slelan \lirtlsson och Urbntr BergsteD att I ll-
:irig contor-ta producerarle tr-e till sex gångcr
mcr volvm elter-plöjnirg ån utan mzrrkbered-
ning, och ca dubbclt så rrrvr:ket jånrlirrt rned
annan nuukberedniug. 1!18 Avcn lndr-a liir-sök
frå clenna ticl lisacle an -ju kmfti5iale om
r'öring i rnirrken sonr åstztclkonrmes i skogs-

ruark, desto blitLle tlcks clet anlagcla träcl
bcstånde1 växa, åtrninstcne i Lrngdomctr.I9ll

Vicl sidan av pliijningcn, sorrr alltså tidig-t irr
skränktcs till sådana mat-ker dlit-meloden bc
dönrcLes sorrr srir-skilt verkningslirll, sökte vi
därlör rneloder att pri ctt miodr.e spektakuliirt
sätt placela plantorna pii upphö-jda ställcn.
Prolessorrr i skogsskötscl, \/aclirn Siiderström.
hirde i sinr cxper.imenr på 1960 och 7(ltalcn

Tallskog åt.tu åt ?[te] plöiting, Kiralo. l''inlantl, 19i3.
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krlnnat r'isii, lrtt pl2lnlors ör'er_ler'trad och ut
r,,I1", 1,:' lri.L.' rrrrn- ,'lj"rd..r \^r'rri\ .,\err

orr de bar:l bli. satta i cn )iten.iortlhög sorlt

lvfter clerl ovalfö. den ur-sprrLlglig:i m:trli
vtau.20(l

Inorn rärt tcanr var del clen clitlar_ltrtde skoQs

r,iirdsassjstenren Lasse F.dlLtud soln crlelgisll
ch er, högliggningsl'r-iigarr. IIan kunclc rcc'lorisa
nrånga irvcr-tygurde lLlslag till rret(idens lirlclcl
i cu selie iörsök som han sj2ih initicral. En kon
struktion. Rriiche lttigliig;gun' lauscrades r edart
iir l!)74. N{en clet skullc ch öjr :inda till 80 tlJet
innan skogsblulet liir-lirgatlc örer maskincl
som IIred l illfl edsstlillalt de tesulat i folln aV

1ör plantcrirrg godtagbara "hogrr"- ktrndc sättas

in pli en benclauclc anclel al skogsrnarken.

IIrtrttrtrrta
En :rnnan var_iant på markbclcclrtirr.e, rtppstocl
uair de s.k. harvrura bör-jacle anvrirrclas på 70-

ttlct. Fiilsl på plan vru den linska l lS-harven.
Nlaskiren åstaclkonr t\,å samlrenh:ing?!nde
raclcr- al bloLtl:rgcl n-rincr aljolcl i st:illct för
fliicLar-. Som r-ilolg:rn iuugcladc 1\'ä ned
staill(la o.h klofirr-scclcla lallrikar nlorrtelirde i

en anorclning som var- fristad Då tr-aktottt.
Snart l'ör-sligs r-irftjulen urccl rnotordrilt sotl
b|ingacle dcrrl atL lotera lnot köt'riktnirlgell.
L)e satt r)Lr p:i sr'ängar-n-rat- och lar rörliga i sicl

led. Sorr r-csultirt lislaclkorl var-jc lilh.jrrl en

cLjupar-e och bledare tlr:r sarnt ctt Lrpphöjd
str-uing lr rnincraljold ricl dess sicla.

s:irskilt pri 8(ltalet kom ha|riu i1\ olike tili
verkning.. till rrrr'ändnitts.!01 SarrrLiclig..t gicli
fllickrrpptagningcr r ljllb:rka. I mvckct stenig
tcrriing hade har-r ana klar a pluspoling för'e
Ilzickrnirrkbereclarrta lar s klol liitt tcncler ade
att hoppa friin sten till stcri. I och med tillgr'rrrg
tjll Dr()torcL-ivnr har-r'ar-. sonr blottlatlc ltelldligt
mcr rninelnljorcl ärr fläckLrppragat-tta, för-bätt-
radcs ocks:i lil-rrts:ittnirglr na :rlscr'ärt fijr'
.sjäir'1irr-r'rrgrirrg trnder- liirtnid ar tall pa liiska
rnar-ler- i glrrusanrna kl irnatlägcn (skogsr'årcls

zon 1).

Hlgges- arLt sl<y dr ls r1 ihn inge n.

En slir-skiltl fotrl ar- mar-kbcrcdnirrg lar clctr

s.L. hlggcs ellel skr clrlscl ikningcrr sorn biir-jaclc

praktiseras pii 80 talct.,\tg:ilden alsiig att för-
bzittrlr r iilt iör'u tszittnirrglt ln l inotn fiit-stLrn-

padc lrsuitt pli hvgg-cna, r,arrligel i auslrttnirrg
till bäckdrog o.clvl. H:irltir urrrrincLes gr-rir'

nlskincl utllrslade nccl ctr spcciell clikes

sliopa. \'icl sidarr av s,jiilva tlikningsar-bctct var'

rrppgificr (lessutonl att spridil hilgar ai tlct
Lrppgr:ivcla rllnligen rrincra1jor-tlsblancladc
rnate.ialct mcilurr clikena. Pri clessa planleta-
dcs seclirr en till llcl-a pl:urtor'. r'anligcn gratr.

l-rndcr- 90 talel Lom :ilen skvclclsclikning-

cn ticlisa|e bich-rigsbcr iittiglcl atgircl ritt klass:ls

Brli.ht höglligqltl'.
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) ltnnlig tr:irtt mnt11rft!tl !å O\'\ ,\ltt.s!rt:trtuhbttrlrttut I)otthiltn ) ftnttarlig ttrr\ttttt r1.D1ltt1!tl f)

soltl ()låmlllig ru_ natur\l'n (lss\llPtllrkl cxrh sollr

sädarr 1ör'passltl till H-:i1-(Lcr obcn. I stället ltrr-

.rrr lrrl.r .'lil,r< lrirrrr.rili \ lr.r rl-.-.r .t\\r'itt n rr"

\erkadc eller un(LlsL slaltticle På cll del irv

\irl.,.li'||,,,1, r ':, rr"rr' t,l,', I I I I I l.,.r,I r I r |r.

Hlggtshu etlrt ingtn a(h tnilji)uhtl(n
\'Iecl hiinsvn till de rliljökortsckt ct tsct sottt

clen tcknjsl:r tttlccklilgett kutlcle liit zl ttred sig

birrjade lar-tnklockalt i \år'l sillnc ringa rtliclcl

setr:u_c (le]ctr ar 70-talct. Derl irrcttlliltla
hlggcsplöjningcn irtitier-aclc Ploccsserl \lrrk-
bclranrllinge'r r haclc blilit rlltmer kr-afitirll på
gott ()ch ont. Cillilmasliiner lrör-jadc ltrtriintlas
som kolllplemcnt Pai sviirbcarllcta.le hvgges-

arsrlitt. L)r-esfi)r-di)ncll ble\ allt stzukar-c. Idr'
orgarlclr vllr utr ocksri tttcl :rlllnällt fötseclcla

rne(l mok)lkrali.:r)! Lltveckliugcn irltlebat- itLt

nlar illom allt ricl:rt-c griirrset krtude påvcrkir
r'äxtlokrlens ilarnticla biir-clighet. \rid Sr elig-es

ItttLtttl,t,l n,,l I l\'lt,tnr tt
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Skogsr,irrdsfirrbuncls cxkursiou iir 1981 pii
lggesuncls lrarker i Hälsineland förer,isades
et1 fi:tr-sLrrnpat hvegesar.snitt. (lär- rnan mcd
gräurraskirr dikat så cijupt och mccl såclan

intensitet att clen ur-spr-ungliga biotopen före-
1öll helt förinta.l. Dessrrlonr lerklde om.ådeL
onröjligt att ftrrccr-a, intc bara firr rrlinniskor
utan även Iör djur

Vi ltac'lc sn ax dessförirrran ifi-zigasatt dct bc
r.ittitrd, n( rl liLrrrrr,l, ;t1:ir,l, r 1,r \,r;r een.l
malker ocksä där'utförda med der - sonl nlrlrl
ansiig - r.iillorligr slftcr rtt förbaittra (leu frarn
ticla skogsviixtcrr. Nlarr kundc liriga sig, onr
inte clct då r-:itt nva konceptet .r!å dartsftJlles:'

l)t gtlir)t)rtltin nnl?r.!dt
''Dt)]1hi;lut " i nhlion.

rririf(l:r hlir och där'hacle korrnit utt rLpp[attaj
sorn r,iiger iltt e\tlcrrrt utrrl'ttja skogsmiirkcn
1ör proclulitiorr al lilke. \'i insåg lislen :rtt
h:rmna pri lel sicla om an slaurdiirhctslrr aiusel l.
Det gåJltle aLt r edar fi-rin Lrör-jan ha mcd natur-
1,1 rlr.1.1'rltrrr rr,l :r'q.'r,lrpl.rrrrrilrEe d\ \',rljc
lir rlngr-in gsobj ekt. Bor cie vissir (lelar uucl2ultlls
fiirr viclare iitgirtler cllcr kr:ivdt:s siirskiicla
h:insvn? Fanns t.e\. resler- av urålclriga fiirrgst-
glopar-för iilg sorr kurrclc skadas vicl cn mark
bclcciling? \,ilkerr rrar-kbcrc.lningsrllcto.l
bor-cle i liljas fcl- att kombinela el1 goll utn\ 1.1-

jantlc al nalkcns virkesploclrr< elln cle fii'
lnäga med el] g(xl rlittrlrviil (l:'
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