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Urrclcr ticlsskedet Iöriir.tch^ncles stvr-kcpositicr

nern:r i sanrbållet. I skogsbrukct Lt oclcle matr
al)tför lär'rge att marr utecl ägandedttcn till
<Lr,qr111.111 o, lr ,l"rm-,1 rlr.1',r.itionsrattr n.

också fi-itt kunde hirnclskas mcd skogett som
man ville inom rurneu för gällandc lagstifi-
ningJ. Det fanns tendcnser till att negligcra
svnpurrkter på r'er-ksamhctcrr fi^iin clem man
rrn.:r{ irrr, lr.rtl. rrred.loesl'rrrLrt lrtr g,irr.

Detta utmanade med tiden crr folkopinion
som tycktc irtt rnan gjck för hårdhiint fram i
sirr stliivan aLt bedrivzr ctt rationelll och lön
samt skogsbrrrk. Toneu i clcn inte ra skogs-
skiitseldebattcn på 1940- och 50 talcn var'

ibland rått sä raljant oclr r'årclslös. Den bcsjä
lrrd,. irrt. .ällarr rn-r rrr rr1'l,lartrrirrqat ,itr rr
vetande i djuparc benärkelse. L)et förekorrr
tillspetsacLe uttalanden till förnån fär ilet cna

eller det aDdrzr. Detta gick viil zrn i dcu interna
diskussionen, mcn misslolkades ibland p:i ett
för när^ingien negativt slitt i clen vid:rre kretscn.
Ett bra cxempel är den alltifriirr 40-talet och
år-tiondcn frarnåt vilt spr-iclda missuppfatF
nilgen om skogsbrukels neeativa inställning
till lövr.äd, Iiamltir allt till björ ken.

Bortscttfr^ån detta haclc det li arn till 6(ltåieLs

slut varit ganskzr lugrt kring skogsbr-ukct. ljiirratr
val tjden iör-c och krirtg för'ra sekelskiltet dii
r,ågorrra gick höBa om bolagens skogsköp, om
ulskogsarlcrkrringarna i norl oln det s.k.

baggböleriet. Intc hcllcr tillctr-og sie det grad
vis fiirsämraclc skogstillståndct uncler blåcl-
nilgsepoken större uppniirksamhet utanför
faclkretsarna. l-lnder en lång tid förekorn
nästan inua opiDionssLormar Mcn kotrsekYen-
., r ar lrrrr.rtr,ltitrs|n rIlul ell met itrl, tt.trt
trakth,vggesbrLrk konr snzrr-t i fokus. Orsakern:r

vzrr siiker-t flera. Den snabba rnelaniseringcrr
av skogsrrbetet merllörde påfrcsnringar lör
dem som siillclcs utarr siu tidi5ia.e 1örsörjning.
N,låuga Lvingacles länna skogsbvgderna, inte
sällan mccl bittelhet. Alrernativet blel ofta att
sälla sig til1 bcfolkningen i landets tåtorter diir
dct r.icl denna tid rar-g-ott orr ar-bete.

Folk i irllrni'inhet ökade sin lcvnadsstandard.
Man fick rrrel friticl. Bilismen gjorde skogs-
landskapct mer tillgängligr. Men cle som söktc
sig irt inaturcrr från sarnhiillena hade intc
sarnDllr kootakt mecl skogsbr-ukct som lanf-
bmksbcfolklingen. Man saknacle djuparc för-
ståelse i'i;r clc rczrlitctcr sorD nlan var uncler-

kaslacl i skogsnäring*cn. f)cn ver-klighet rnan
mötte rno$raracle kanske intc dct rrran hacle

vänlat finna. Stor betvclclse h:rcle också säkert
dcn starka vänster-r'inclen i politiken under
delar-ar, 1960 och 70-talen. Skogsbrukct, iDtc
rninst det storskaliga, korrr i laclikala kretsar
att upplatlas som kapitalintresscrt, vilkir hand-
lacle i det kortir perspektivet och i)\,cr huvr.rclel

på r'anliga mcdborgare.
Svenska Naturskvddsför-euingen bler, undcr

70-talet alltmcr-aktiv i skogsdcbatten. I sin års

bok 1973 v:rr skogsblukets förhirllancle till natrir-
virden lirrcmirl för' efl fler-tal artiklar larav flcla
kritiska. l)agssituationcn salDDlilnlatlades bra
a\' korrsoråren och lörlattarcn Gunrrar Bnrse-
r,itz i h:rns kupitel orn rninnenas skog:

Skogsbmkets lcrlk har fäft sköra sitt och irlll
har gått tämligen fiiktiorlfiitl fiam lill [ör
r:igra år seclar. t)å boljeclc plötsligt Protes
tcr mot r,erksirrnhclcn hör'as- lörst fi':in
natur och rniljiir,år clare nen snart också

fiån den stora allm,inheterr. Skogslcrlkct
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var'\'äl ganska oliirbc.clt på angreppen

ur I .\:rLIlc rll .rrr l,,rj.' llr.d rrr/n \rÄr'-
drpl',rrr.rri.l llre". \rr r.rld urrr irrir'rrin'
infilr klitiken vore ell ul1dctstaterrrell...

\rid otaliga debattc. och i lacktidsb ifrs
polcmik hal str-iden bö1jat kling dct hirg-

ftdoralis.r'aclc skogsbr uket. BoLanister och

cn del skogslblk har larrat lör dc lång-

sikliqa negatila elfektcma p:i boniteterr,

sorn kan bli löljclerr av ulclikning, gijdsljng,
grLrn(lvxllensiinkning osr'- \{an hal pckat på

lerknir garn:r ar jorclsarnrlrarlpressning ocll
I-oLskaclor elter de trnga skoesnaskillerna. - .

lVIir i l?rmer srir den srackars Nlcdel-

svcnsson och vet valkcn ut eller irl mcn

har c-n dvstcr_ kånsla irv 21LL lad sorrr hånder_

nrecl ratllren olnkring holofi skcr ö!cl'
hans huYrrcl och :rtt han irrle harr'slol-a

mö;lighcter ell ingr ipa...271

!'r-årr och med 60 talets senare dcl hade
mediabe virkniugen ök:rt. Skogsbruket togs till
en bölan på säugcn. \{an var or':rrr vid a1t sd
i ranrpljuset, man h:rcle en sr':rg iulbrmatiorts-
hered.Lap oclr k,rrr'lårför ul'irriorrsrrris.iqt
lätt i unclcrliigc. Jag lrar i andra kapitel berört
hur ornvilt-lden l-eagelade inlör skogsgöds-

lingen och contortaodlingen. NaLut-vårcls

frågoma behandlas i ell särskilt kapitel. Jag
skall här inskrinka min skildrine till i huvucl
sak lir-a ,ytterligare orrrådcrr där skoesbmket
fick problem i sitt fijrlrållancle till ornvärlden:
clcrr "irlternativa rörelsen,/p.iina r'ågen", kal-
hyggcna och skogens förrlenta lörsvinnartde
och kontrollen av löwcget?rtion med kcmiska
uredel. Dcssutom skall iag kortfatlat bel-öra
dcn s.k. försurningsdebatten.

"Den gröna vågen"
linder sh]tet ar'60-trlct intriiflade dcn s.k.

studeulr:evolutioneD, en vänstcr-r-ötelse som
.pred .iu lrån FrarrktiL, ,u Ir I 5\ Äret tr.t-tr
av våstv:irlden. Konununisterna hade fått
många arhängare bland ungdorncrt i Väsl-
eur-opa. Vietnamkrigct pågick som vär-st: Häl
kånde rniinga s,vrnpalier {ör- kotlmunistsidans

2i*l)

hcloiska kamp rnot LiSA. Kritiken växtc Drot
det etablelade samhällct. \rärlclcn skulle onr
Ibrmas, man ifrågasatte det mesta, n]an sökte
rrva alternati\'. -!-ör oss sorn uPPfostt-adc ton-
åringar vid dennzr tid var tillvalon ihl:nd inte
så läu.

1970 urlet rar d;rl.rr de rr \,,lrrionära \änil( r
rörelsernas tid. Från mina mångt besök på
Sktigsbögskolan i Umeå harjag lunchbcsöken
på universitetets stor:r utspisnil)gsanlågg-ning
l]nivcrsuur i slarkt minne. I den vidstråckta
vestibulen på botten\,åningen haclc olika
''Irltrrnatira rö1,l- r" ld( I r.'r r.rLer't tttitr.r ett

tiotal) infolntationsstånd sida vid sida. Propa
gtrrdaböcker och krmpsk.ifler. al olika slag
var upplagda på diskarrra. Bakout dessa såg

rnan bohcmiskt klådd:r, skåg-giga ynglit.rgirr och
striphåriga tjejer med palestinaialar-. Här oclr
där- hringde portriitt zrv olika kommunist
hclgorr sorn N{ao, \{arx, Fidel Castro, (lhc
(luevara oclt Ho (lhi Min sitnrt di!erse
islamska, turbirnklåddur nrultis. Det vur in(e så

ovanliH..t att gllppeLia var i lu\,eu på r'aranclra
så stånden lick sina plirtscr rned Lanke härpå.

I matsalerr en trappa upp var högtalare
rqrpsatta. Atandet irckompanjer-ades då och då
,rr lröqro:tadc u, lr lld.rrrdr rPprr.ltlilrgat nrr

bcsökir det ena cller andrzr poliliska mötct.
Eller ocks:i fick nran lyssna till inslag ntc'd klart
sanrhällskritisk inrrcbörtl. Det var laktiskt en
mär-klig- och lilet skrämmande r.rpplevelse.

\h var vi på vrig? N{ar t,vckte sig 1örflyttad tilJ

någon komnunisttliktatur: De studenter sorn i
dzrg bcsirker-samma matsal gcr ett mer civilisc
rat intryck. Och [ran stör-s sällan av högtalar-
infbrmation. Så kan tiderna förändrasl

Åven blzrnd Skogshörskolans elcvcr fanns
det sarnhållskritikcr rned en liknande inståll-
ning. I)ct fick vi exenpelvis crfara i slutet av
6U-r.'ler \id d, n .logsslötselr \kur\roD \urn \i
r.ar-je år ordnaclc för skogisstudenterna under
clcras sorurnarresa. Eftcr clagens skogsbcsök
bjöd Strömsur.rds 1örvaltning hcla kulsen nred
profcssorer och övriga liirare på den sed-

vanliea middagen. Vi visste att man trted fi;r'
viintirn bnrkacle sc fi-:rnr ernot detta tillfålle.
Därför satle "BlåJohari' - skogslön'altaren
oclr.jägmå.raren Betrqt lohan",'rr - ert ita i

att se till att ingtn(.in.g thttlle fittta.i. Det brukade



bli en trevlig fcst mcd skogisvisor och diverse
upptddanden. Inte rrinst uppskattat var BIå-

Johans unclerhålluilg rued fiolspel och histcr
lier Merr någr?l iw studenterna villc intc låta
sig lrcstas av storkapitalcts lockclser-. I stället
Lrldrndc m.lll crr altelrrrtir l".t pr t,trger rrran-
för llär satt cle i sina vidbr-iittarle låderhattar
(dessa ingick i unifbrmeringen) kring en
opprn eld i,lerr ljrr'.r men kylig.r .r,mmar
rrattcn, spclaudc gitarr och grillzrnde kon'. Det
såg tr-er,ligt ut, nen litet melankoliskt. Men
rnan måste erkånna a det !a. ett fiidfullt sått
a(1 p.otesLera rlot clell råclaucle samhälls
ordning-cn.

F}r lörgrening av ungdomsrörelsen söktc
andr-a altcrnttil till förnyclscn. Dcn liån början
urmerikanska Hippie- och Flolver.por,ver.
rörelsen, som också spred sig ör'er vär-lclen,
pleclikirde tolcrarrs i rriistarr alla zrvsccnden.
\ll.r sLrrllr Lrlrn.r l' \J i frr dlig srrmerisren:.
Derr syrrrpatiska ctikcn fläckades ibland
genom inslag av droemissbruk och det soDr-
liga kallar lirssläpptiret.

Vad hal clå cletta att göra rncd skogsbruket?

Jo, iilerr vi fick vår sling av sleven. Tl en del av
dcm som sökte alternaliva lelr'rndsforrner
begav sig på 70-talet Lrt på landsbygdcn. L)c var
väl ofiast idealjster- sorrr lillc let'a efutktgiskt,

föra ctt liv i harmoni med skogsnatut^en. Som
en iöljd av cte slora ul{lyttniugar rra fråD skoss-
länen lanns cn hel del fastigheter-att köpa till
h1'fsat pris. ()clr lracle rnan onl om pengitr
knncle rran-ju blra slå sig necl på cn ödcgård
i skogerr och scdan sc \':rd som hände.

Dct skall nu bctonas att många av.lessa ny-
inllt'ttade kom atl anpassa sis bra Lill sirr nva
livsmiljö. De och sede.mera deras ättlingar
kom att LrtgöLl cLt viirdcfuilt tillskott till den
tyn:urdc befolkningen. Men för andra blev det
romantiserade lir,et på landet inte alls vad
man r,åDtat. Marr haurnzrclc intc i cn ostörd
rosseauansk miljö, utan nitt i ett pågäende
skogsbruk. Hä1 alr,erkades, tlansporterades,
rnarkbcrcddcs, rirjdcs, liivbckämpades, göds-
lades o.s.ri C)ch den egna livsföringen klalirdc
intc alla de påfrestningar- som uppstorl. Onr
intc rcdurn, så lick man en avou inställning till
sin omgivning. Och detta inLe rninst orn dcrr
rePresenteradc "etablissemänget", i detta fall

storsko g-sbr-uket. I'r-oteslrijrelsen fråu s Ladcn
expolterades tiil glesbvgdcn.

Min bcskrivnins av skeendet år måhäncla
en smula lätNindig och tål uog att kcu4tlette
ras. Men säkert är att en bctydande del av cle

mer uppseendeväckarrdc protcster mot skogs-
bruket sorn skedde på 70-talet, och som tack-
sallt uppmärksammades i massnredia (sonr-
rarna är ju annars nyhetstolkans tid), lradc
just "alternativisterna/gröna \'ågar-na" som
uppl-rovsnrän och kvinnor Det var fi arrför allt
kemisk löröekiimpning och gödsling, men
även stora hyggen, som ansågs förkastligt. Pro
Lesternzl gerromförclcs säkert ofiast av perso-
ner- som var över-q'qade om att dcrirs aktioncr
var beräLtigade. Derr militanta attiqvden var
cmcllcr-tid niigot nytt och obelragligt. Det
Iörekom en del oräcka oclt hårrsyrrslösa sabcr

tage i dessa sarnrnanhang vars upphovsrlån
för'blev anonlrna.

På 1970talct vrr protestaktionerna lågoL
nytt som vi ()ch nästan alltid mvndiglreterua

inte riktigt visste hur man skullc hanterzr. Vi
tyckte förstiis rtt det mcsta var obefoeat. Men
den stola puLrlicitctcn var ett bekyrnmer. f)en
gick nästzrn alltid skogsbruket errrot. ,{l.tioncrna
iick därför til1 r'iss del avsedd lcrkan. De bidros
till inskrär'rkringar i r'år vcrksamhet. I das
gcnomför militanta greoaf av rrriljörörclscrr
vålclsamma allioner nrot skogsbruk på olika
hiLll i värlclcn. intc minst i [-rSA oc]r I(luirda.
VidjämIörelse rred dessa fi irrrrstår vår-a dustcr
på TOtalet tro(s allt sorn betydligt tamar-e.

"Skogen tar slut" och
"Kalhyggesdebatten"
Att misstänka kapitalintr-csscnas kor-tsiktig..a

profitbcgiir sonr grundorsak till den snabba
rrckaniser-ingen av skogsbruket trndcr 60 talct
låg nåra till hands för m:inga. Och bevisen
fartrts bakorn htrsknutcn. Hår stod stor'a
maskinmonster- och tuggade i sig skogen i tidi
gar-e aldrig skådad takt. .R.esultatet av vir-kes-

fångstcn blcr, trädlirsa hvggen, något g?tnska

n,v11 i landskapsbildcn. Hur skulle skogen
räcka? Det bel.rövdes inte mycket lantasi lör-att
koppla ihop indicickcdjan: Stora dyra rnaskiner

- kaihyggen - skoqen ta. slut - ingct jobb.
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Saken blcv inle b.ittre av att hyggesytorra
onckligen brcdcle ut sig som mcst under
denna tid. I Norr-laltd slutan'crkacles dct.r ticli-

gar^e starkt ultunnadc skogen i sr-rabb takt för
att crsiittas mccl rrv och bättre. H,vggcn blecldc
här och clär ut sig ö\,er stola samm?ubäng-
ande \tor-. Som cn fölci av lågkorrjunkturen
skedde dessutour orclcntliga ö\'cruttag på

statsskogarna och hos vissa företag, frirrnlör
allt liingre söderut (jfr kapitel 5). En Äalå1'.qgrs

,i,/,alr hlo..rrl, rrpl' ar 1970. lrrt. nrin.t pn-

dlir,anclc var clen serie uppseender'äckande
rcportage och artiklar som.journirlisten Åsa

Nloberg publicerade i Aftonbladet. Stoffct
togs flrnrför allt från Viirmland.

Det talades och skrers mycket pir 70-talet

om knapplreten på r'i|ke och dctr annalkancle
tirhesstudrrn. För'eteelscn var den inom skogs

krets:rr välkända bristen på trngskog pzi gmnd
av tillkortakomm:rnclen untlcr blädnings-
cpokclr. Det var konsekvenserna av clenna

obalans sorn vi och rlångzr anclra giorde allt
för att eliminera senorn våra hushållnings-
åtgårdcr. Nlen "svackaresortentauget" spreds i
ridzr kletsar och misstolkades. Under- årtiondcs
senare del minskade dessutom r,irkesuttagetr
milrkant illom privatskogsbruket. Det ulhröt
cn livlig debatt om orsakerna lill detta. I

272

En drorliit ,n På
thogshruket. Okäu!
;Ll)tttftLti;]:

denna. sorr till stor ciel fördes i massmcdia

rJreilan för'eträdare Iör privatskogsbr-uket och
dcn virkesförbrukande indt$trin, liamfördes
uppfattningar vilka den br-eclzr allrnånhetett
rn,vcket vril (rDen l'elaktigt) kunde uppfatta sorr
att den svenska skogen höll på att ta slut.272

1970-talet blev d:irför ett turbulent årtionde.
Den Skogspolitiska utrednin5leus betånkande,
mccl sjra radikala förslag'. ortt en suabb lealisc
ring av den mognzr skogen i lanclct, (se kapitel
23) gick på remiss år 1973. Id6erna skapadc
or-o i skog-slcden och fcrrvirring blantl politi
kern:r. lllrednirrgens lör'slag sopades diskrel
unclcr rnaltan. I en lt utredning giordes hel-

orlr,ändnirrg. Nu skulle tnan ta lasta på hus

hålhringsupekten. Intc sir nårkligt, tv Rikskogs
t:rxcrirr5ien knnde genom si\1 sl. hbinunlering
visa att awerkningalna i riket under rlccen-

niets li;rsta iir överstcg nettotilh'åxten. Dctta
var något n1'tt och oroanclc. De svåra snöbrotts
vintrarna 1967 och l96ll samt stormfällning-
arna I969 i Svd- och Mellansverige blev uPp-

taktcn till en r,idstråckt, svirr och i tiden utdragen
håljning il sex- och åttatand:rclc barkborranta.
Detta tärde yttcrligare på skogskapitalet.

Dct o.iktiga l-rten rtpphctsande s.enrriol årt

skogstillgången sr'iktirde återkom som cn följe-
tong i miusnredia unclcr en tåcka av år: Vi rärjde



oss så gott vi kunde. Inom Skogsiudustriel na
bildades "Skogsbrukets InformationsgruPp"
år 1971. Mänga sena kvällar oclr helger till-
bringades på kontoret mcd att skriva tidninss-
artiklar. \ri försökte sakligt förklara hur skogs-
bruk bedrcvs, men gick också till motangrcpp.
NIen hvpotescrr orn skogens snara lörsvin
nande upprepades så ofta att den till slut blcv
till sanning. Kr,ällspresscn och TV var kanske
mcst akdva med att sprida missuppfattningen.
Lokaltidningarn a var mer återhållszrmma,
men inte alltid.

Det hår stod - i förkortad version - Lex. att
laisa i Västernorr-lancls Allehandas lcdarc c'len

19 oktober 1973 mcd rubriken "IGlhuesa
cllcr- iDte ka)hugga?":

...Bakom de olficiella kulissema rådcr ctt

."rn.pel rrrell"n rrrdu.rr r u, h , lu ror'r-
itLressen :i en:r siclan och de politiska makt-

halarna å den andra som är av helt motsatt
rrt än det spel sonr si cirna upplörcs vid
valtilllillena, clå den politiska maktcns för'-

läggning skell bcstämmas av lblket.
Tag en lur p:i baksiclan al Höga kusten,

d.r'.s. clet inre ångelrlanländska lafid
skapcr. ... ör'erallt de hemskaste krlhuge.
lilgar', öppna sår i en skogens kulturb,"_gd

som aldrig kornrrrer all läkas. Här lörstör
de ckonomiska intresserla landskapet- .-.

Så hiir har nriinniskor förlarit uncler'

många tusen år och skapat öknar i N,Iedcl

havsbäckcncts l:inder Dct är skirvlingar av

del hår slaget sonr ejort Libanons cech'ar

till en kuriositet. I Nordamcrika har stora

landområden söncler fr ;:ills eenom att
skogarna huggis necl.

I cn rapport fiirn Skogshögskolan har li
fått !eta, all vår L l?rncls virkcsbalans sviktar
Det r,ill såga: \'irkesbehovet på lång sikt

uppr'ägs intc ar, virkcstillgångerl under
salrnna period...275

L, darrn .\r.r. etr pat it cllrl-lrr irl' \i inom
bolaesskogsbrukets star.tat omfattandc krlu-
pader för att förklar-a hur vcrkligheten såg ut.
Vi upplcvde vannakten när ingen ville tro oss.

I stället togs mirnga av våra tillrättaliiggandcn
sorn lecken på att vi var korr^rrmperade eller i

händerna på arbetsgivare och politikcr mcd
skumma ar,sikter

Ett brev från mig till Carl.fähkel (1972 01 28)
skildrar hur r.i uppfattade spänningslågct:

Sorn bckanr ligger vi för n,irvaralde urder
beskjLrtning lrån mil jör'år'clar-håIl med argu-
ment som atl vj cxploalcmr skog-cll, tar upp
kvadratnlil stor a lrlglaer, atL dr avverkadc
,'r'radcr'.' lÄrs urs q-rr,'m rrtt,'rlnir {. ero

sion och Gud vct vad, sarrt att skot-cn tar

'lrrr P.r.il r ;r ,ler r,,r."ieru. r,qcn srÄre
lara rned att |i inte skall kruDra lå ltrrsråclsc

1ö. driftsfonncma som ju rir skogsbiologiskt

och ekononiskt rikriga Llen fi';r s:lmhällct,
men just nu - och säkert lör- en ganska

lång tid liarnövcr är fillct fritt lör skiut-

.järnsjourn:rlistik med p()litisk (r(ld. \'i skall

rarr pr ,l.r ll"r.r med ,r.r '1, r lirrrr . rrr.irrto
inlr€sscn att skrämina upp alln:inheten och

dår isenom vinna nrargina| östcr'. I en sådan

situation är'dcr il]te elltid argumclltcns sak-

lighet sorrr lrar den srirrstlr be1\delse.

ficlundenes Fressen i sarr manhirngel
är naulligtl'is när' rnen mccl bildcr i tid-
ningarna kan dokumenlem hrr SalA ocll
ancLra rovgirigil skogs:igare iite (lrar sig för
.rr r.r ,rlp.ru,.' l.' lrrrl-'r ., ,l- -' ir I'i
huskrrul:rrne isamhällcn, byar o.s.r,. Talet
om att skogen tigit slur har-.ju j dessa lalL

alldeles klarr fog för sig. At b,röorna blir
rI'p ur,l r,ir inte:"t .rrr,lr: ör, r...

Senare i brevet tryckerjag pzi bchovet av fasta
normer och reglcr fiir- förr,aitningarrra bur'
miljör'årdsfrågorna skall handhas så att sådana
hiir misstag; undviks samt klart ha utsagt vcm
som s\:arar för_ vad.

D-r ,ir r.i di larniör r' .rmp rrerin!,\-
Irågan, r.ex. r,ar hyggcn skall tas Lrpp, hur
stora dc Iår'göras, fiötläd eller inle o.s.\,.

som inle beaktas tillräckligr lacl gäller
kr-aven på hånsvnstag:urcle ti11 lriljcivårcl.

Som konsckvclts ir\'(lebirtten tillsattes en kal
hl egesu trcdning; år' 19?2 av del socialdemo
kratiske jordbnrksministcr-n hrgenruncl Bengts-
son. Man skulle studer:r omfattnirrgeo och



\crLllingalrLt ;i\ klllh\'$'..gcrl silrltl 1i)rcslii i'l L

grir (l( r: l)r'ssuk)r)r sli(Llle nlltli bclrlrdla sriclaua

li-agoI sour srsscl:litttrirtg. rtlllltrviircl oclr lii-
lrLlislir rrcrl rrrrknrlnittg- till kalhrrg-gning. Llt
rt rlnillgsrrPPclrirget r!clori\a(lcs ?i| l!)71 (Ds.Jo

lr)7 I , ).:r;1
L tlcdninqers rlrrts:rlset- \'iu- till 1o..lel lirr

clc t lirlenclc \li()g\1)r lLLcl. NIen lirttrr elter' etr

llrgbiirlsirrrcrrtcring att lr\ggen s()lll \lir'
llrincl|c lir lcrrr lrcLtlr_ tlirktc l5 l)roceltt ilr
,l,r t,,r ll'r':.,..rr,.rI,,r Hr{-, r."r rr.irr
rio Ircltllr'liicktc :13 l)r()celt. Nlcn tiog f:rrrns

clct r jcLrtr:lr ktl ilr( lll( r' s1()l;r 1rr -..g_t'u. Otti trrart

LLllililnt()q alla srrli Jrvg-gcu (rttirtche :in 1r't_a

lrc'[tar) ]rrstocl cn ljlircleclel al ilctt iLtr-
.r., r'l' r, l, r . r lrrqi, .tö r, itr

100 lrclter'. l)cssa lr'rg till stt-'r' clcl pri krolo-
rrrerkcr i \ott ()alr Yii\{ell)()ll('lt. }Iltl) k()rlsla-
lcr:rclc ri(lilre all lirr'r'1(rrtrst:rr Jtrg.'gcn hadc clr

elnnslrr irncr'lrtn l)a latllra r)cll 1l()rli (1tcr
s()nl dc l)i(Llr)q till tlt \at_ilttiortst iLlrr'e skogs

lrLnrlslap. \'itl sirl;rr av ctt i)klt hiins\ rlri
lilgillrdc \i(l Irr99c'srrPlrtugtlitle i lllirlletel1 lr'

bell-..gclsc ar\:lB ll11n .ttt liilLrl'tsli\els o.1l
larrclsLllrsr':ir_dcrs iutrc::err i betlclaticlc orn-
Inttnirrg krLrrdc tillg()cl()scs gerl()rn atgiir(lcr
inonr r:inrcrr lir' clen not nrala vcrksilrr)helen i

skogsbnrlic't.
l{iLsdrgsbcsirrtet rir 1!)71 gick till vir lill-

fr-cclsstrillelse i litrjc lrcrl (ltl rtlle(lningcrl k()rr-

stlitcrar r(lc. nriDrligcrr att tr rrktl rr g-..c:sbr_u kc L

ri1| clcn Iirr_ irrcr r:iglrrcle clcl a\ lall(Lcl cllalll l1\'

le'rLririgsli-,r'n sorrr kiurcle till:iml)ils. Nlerr

rnar irfirlrle skllclighct lir rrlla skr-,gsligar c'

(ärcn lirr l)orllinrtrkct l)ch Slcrrska krt_lieu,

s()nr :innu cj \or1er'ir(le rLnclct sliogsr':it rlslagetl)
.r r ri l.l ',q.r.'r'1..r' r, 1., t r . ' r r r r 

' 

, 
' 
I : 

' 
I r ' - - 

, tr . ,,, r,
rir en halv lrcltar'.

'()rcr_:uli r_krrirgcu" rrltdet li)nsarrrlrels-
kr-iscn i lirrr ll slti thltg-gtt ir tg var intc hcllcr'
srilskiit crtlcrr, l()tall sctt. Llascrat p:r llilis
skoestlri linqcns rrplr;1iiier_ kau urett ritLnlr
Irrrr s1uthrrl4-gniugstakttrr ricl (lenl:r ti(1. l)crl
L.'r l'-.lri':r' .,,r" .rr,:'1, rr rr'1s,.r ',t i 1,"'
cclrt lt\' alell Ptodttkri|e ri|crllclr sL()gstllark.
Yicl crr rror rrrai omloPpstiil pri 100 ir slrrtn\lcr'

llt))ti))ititult\\t)itii)l;;),t\/itlntt)|!t'ttlinlnytt"ulLhr!rtlil t\ htiltt tli'i'trlt in!!\)tt',t,)
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kas åriigen en procent ar skogsvtan. Under-
några år-krilg dcccnnieskiftct 1960/70 ökrdc
arealomfattningen h,vgg-esytor - alla skogs-
ågar.e sammantagna - liån .a en procent lill
ca 1,3 för att sccian sjunka til) uDde|en. Totait
för landet, octr inklusive pr-ivatskogsbr-ukct,
virr slutar'vcrkningar-nas omfirttning långt ifr-ån
oroande. Nlcn detta hindrar-inte att sluthugg-
ningstakten för-Domänverket och vissa skogs-
bolag urder uågril ?! låg irvser'årt högrc och
pii cn nivå som ej vzrr uthålligt möjlig.

Hormos\ rdebatten
Konsekvenserna at' amer-ikanarnas ltnrtala
krigföriug i Vietuarn pri 1960 och 70 talcn
konr är'en att pårerka skogsbruket i Sver-ige.

För att ar'lijva djungelområdena där Viet
Korrs-c,erill.rn {i'rrrd. .ig lrÄri,rde rrran i .tt,r
skala använda ett keniskt rnedel kallat Ä.gent

Orunge. l)et innehöll fcnoxisvran 2,4,5 T. I
Svcr-igc, liksom i :rndra delar ar.r'ärlden, an-
r,:indcs också dcnna kemikalie för bekärnp-
ning av oönskad lör's1,"-vegetation rn.nr. ffr
kapitel 19). Den tillhörde dcn lziga iäroklassen
2 och betraktades sorn skäligen ofarlig att han-
tera. Insen skyddsutr-us(ning k.;ivdes.

Men fiån det krigshärjrde \''ietnam rapporte-
radcs skad(ir- på människor och rljur.. År lgfi!)
visade Vietnamticlringar bilder pii ruissbildadc
barn som skulle ha blivit födda ar, kvinnor
\,ilka äfit.is som skiirctats på fä]t som fiencleu
bespnrtat med prcparatet. N,Ian arrklagrdc
arnerikanarna för kcmisli krigföring. lhd sonr
var- sanning cllcr propagancla i mpporterna
har-enligt min menins alclrig blivit klar)agt.
Det visade sig snar arl det fiarnför allt yar en
giftig för'orerrirrg, dioxirr (2,3,7,8 TCDD), som
\ar clet kontr-over-siella i amerikanar-nas Agent
()range. Der-as produkt var. nrassploducelad
för' kligfirrirrg och arrgavs inrrchålla cn hcl dcl
dioxin. I de 2,4,5-T:pr-epar-at sorn användes 1ör'

liedligt bnrk yar halten mycket låg och ued
bringaclcs mccl tidcn till sii gott som noll.

Lövkortloll rred kerriska medel virr en r,ål

inarbetad rnetod som 1öpte utan problem
scdan 5o-talets birr-jan. Fickning av enskilda
staln[lar-e]lef besp|uLuing f.iiu lufteu val ett
effekiivt säff itt bli av n-recl konkrrrreDsen från

besr'ålande lclv i de uppr'åxande barrtraids
kultur-crnzr (jfr kapitcl 4). hrgen hade hört talas
om nägra skadeiall tros att DånEia pelsoner
irade deltirgit i irlbetet, och detta rrndcr lår.rg

ticl. I så fall hadc tlct säkcrt slagits lzrmr. Där-
cmot var rcsultatet, estetiskt sett, inte allti.l
det bästa. .Jag crinrar mig vägrenarna som
Vägr"erket på 195(l och 60-talen regelbuudet
bespnrtade iör att hålla rrnd:rn lör'up pslag. .lag
frågadc mig hur- Linge man skulle få hålla på
med en så lörIulande velksanhet. I skogen
rörde det sig dessbätne orn cn sälhn förc
korrrrnarrclc åtgärd r.id stämplineen då lår'tr-årl

fickades, pä hygg..et eller i plantskogcrr. Ar derr
totala förbrukniugcn av kemiska bekämp-
ningsmedcl svaraclc skoqsbruket birra ftjr ett
par procenl (Labell 21:1). Jordbr-ukct vzrr dcn
helt clornineralde användaren. Till och rled
lrush:illcn rnvändc en betrdligt stör^re rnångcl
herbicicler-.

Tabeu 2l: l. An\ändningen a\ lemi\ka bekanpnings
medel år 1979 enligt "Bekiimpning av lövsly" 1980, s. 52.

Ilerbicide,'

Tor .iL

.lor.lbmk
Skogsbmk
l-rukt och
tri.igå r.ls-
odlnrg
HIsh:ill

31139

i7

28

l!li-)

r32
1.1

32

16

93

:
63

J

l6
I

.1 't39 t 0{) I96

Men sonrrnaren 1969 börjadc kritiska zu-tiklar
om liivbesprutDingerr d1'ka upp i svenska tid-
uingar Arct därlrå blcv rrlecliabe\,akninsen än
större. Löpsecllar- r,isade lbton på flyrbesprut-
ning. lbland flöe llermotoriga rnaskiner i fcrr-
lDatjoo och spred Agcnt Orzrnge över Viet-
rtam. Iblzrnd visaclc bilcler-na srrå envingade
sl'enska plan i tr-ådtoppshö-jd sonr lö\'spmtade.
N,Ien allt blanciacles ihop. lSuclskapct var att
plancn sprcd död och l'ör'intelse såväl ö\'er
\rietnam sorr ör'er der svenska skogen, sirrrt
ör,cr clc ruiinrrisko| och cljur sorn r,istatles clär
Skogsbruket toc..s på sängcn. Arjcplogs korrr
lrun i No.r.botten ville förbjuda Domrirr
vcrkcls bcsprutrrirrgar. Dc l1csta av bolagcn
hacle lionflikter-mccl alllånheten, vi på er-uncl

100
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a\' \in(la\'.hilt i cLt paI fall. \ri cliskutclaclc
oliki vligal all undljkl "sommat-ctrs sot gliga

debatl . Skog!s t vrelsctr, L)ornänlellict och
Skoashögskolarr litlrniilde gcttrerlurnt crr tirl
ning till Ålllänhctcns Prcssourbtr(lsnr:rtr lirt-
en artiliel soIlr lrau urrslg stlecl ntot g()d Ptlb]i
cistisk sccl. Den suabbt rtPPllamnarrdc l.)rrr1)-

.iÄ n1zånllcrr skrrlle komrni! lltl Plåga skogsll rtkel
urcler nler lin ctL irr tiottcle.

l\ (l(tl:1 \'ru barzr lrörjan. L)crt cliiraraude
(liltniimrden lillsmtc lla)slen I970 crr erpelt-
rLtr'ealning atl granskr auviirrcLringen a! lctioxi-
.rr,, i.L,'q.l,r,r1.. . D, rr.,rLirrrrr.'J, \ r' dl,n" r.

''(iiltnrinrndens litbok", i bör-jan al zir 1 71.2;:'

I rr r'lll.rllilr lör I'rr,l nt li,rl'r.l'r rtrritrr trr

li)r'clcs turdet år- 1971. Dert stalnlis rtlfiirda
fickningcrr bclirrcles c'j. f)entrl let-ksanlrel
firr lgick utau rriLrnnr'ätcla störllingara t.o.nl. iir'

1979.
I'ri lrösten l!171 liallrcle (lilin:imrrclel till

il c llliggnin grtl tnecl sko{asbrtlkcl. LJctta lcclclc

lill rtt Ir.o.rrr. rr:ista lit liivbcspr Lrtnittg iitcr bler
tillåren. lncll balir fiau luuken. Som kollsc
locrrs avstocl riundct'nigra lir hclt frlur retk-
sarnhctcr. Vi r'esoncrlldc s?i illl olll Plcllal aten
rar llLrligl att kourna ikontakt rrrecl, sii borclc

.jtr r-iskcn Iör- r'ala arbel:rre vara Lingt st iilt e licl
rnar-kspriclning ritt titn flrgplau sptccl clertt fi-årt

ItLften.
Llppstårclelsen i rrrassmcclia orrl AB..ettt

Orarge och dess fir-mcttta anr iiucluiug i

Slcr-ige skapatlc piurik. Sitttationcr bler olrick.
Dct rar jLrlafion liir- clornedagsplofcLcr. Folk
till mans började fliiga sig orn rn:ln varit i korr

1ak{ med giftct odl om nlan i sii fall kundc ha
l1lil1r rl alrl,,r,l. Sn:'rr lr.rnrtl:i,lrl, pcr\"ret i

Drassrne(lia s()lr rclatcl:1ale sinil hails()Problelr
till kontakt rne(l Hor-mosl)r-, lö\'shPrcPantel
rncd cletta obclragligt lilitrgarrcle iraucicls
nalrn.:;0 f)e t|ocltLc sliker'1 :ttt sli |ar-lnllet- Ticl-
ningen Vi gicL till stot-nrs mol sii\'ril vclerl-
skapsrniin solrr Na1ln\-iilds\crkeI filir atl nlilrr
inte lirr-dörncle oclt sLoltpaclc lixbespr-itt-
ringer. \Ian arsig tlem kot rtrpla och infirt clc

besrcppct "I lo nnoslurn all intl". ctt tt1lr\'.k
solll ser2lre skullc bli llitigt arliirrt.

lnon rikspolitikcn såg trtatr sig nirclsakacL

an ingripa och en par-larnenl:rrisk trtre.llling
tillsalles \ zircn ]972.

2 7-o

Nlasshvstcri Ltlipstocl kt-itrg clctr s-k. oricntcln'
sjukan. l)eltagarc i slor l ot ientet-ittgstä\lillgar
hadc rlrabbrls:il likart:icle oc]r besr.rir-liga sjLLk-

domssvmptour. lr-rr stocl tirlklulingeu lilar.
N{r.n hacic sprurgit iiver hor-tlosh rirespntt:icl
rlark. Rtktet sllleds sn:lbbt och blc\ - sonr

r_r'ktcn ofla hlir' !lrlrrt rrlnning. Sccierrnera
lick or-icr 1e|ar'.s juliln cn llell annan lirr-kllrring.
DeL rirlclc sig orn grtlsor. Sjukclolterr spr-ccls

nrcllan per_soncr s()rn bar'benLa sllrarrg llenonr
sniirig regetatiort och firk bliiclandc siir p:i
benen. Dc irrfäktctadc \'rtrarldlll. Ntturet_a lrar

llllil oricntcl-rrc skvdclfi'it beueu. \'len clet iiuus
slilicrt rrinnesgocl:l pcrsorrer som liu i clag let
111 sj[kan korrr fiiirr hottttosht-ct.

L)et är' rrog irrtc för ur\'cket ett p:istli all !i
blel tagrra pi siingen inour skogsbr Lrket. Ft-attt

lill slLrtet a\'60 trlet hade \i haft obcLvcllig,.. korr
takt rned dct rrrassrlecli:rla srrlh:illet. Att
ulrg?is nre.l jout-ualistcr vil itrte liir rartlag.
Derta gjor cle att gocltr-ogct skogsfolk Litt bler
rill ollcr uair sLjr rtjilnsjou nalister - \ilkct lissir
L:rll:rdes gjorde dem till iitlirjc. C)ch sotulisa
bcgick nrisstag niil clc rrecl (le brist:r avsikler
firlsirktc alt lrrgna opinioncu. F.rt skogsclircktr)r
ch ack ett snlillsglils me.l hornosh,r' jrtfiir T\l
Larrelan fir- iltt risa lrrLr ofatligt niccllet r':rt.

H:rr. , rrr irr i,..r-. qs r q.'rlrr','1. :; \1, '..'-
dara t illteg gjor cle inle sakcn brittr c. De r isaclc

bar-a lrrLl har-t storkapitalel Lttncle sntl sina
lrejdrrkar'.

Lrpptakten firr dcu rrvbilclaclc Skogsbr rLLets

infor-rn:rtionsgrupp blcr ocks:i litet ch-liplig.

l)er haclc irrte minst rillli.)mlllit fiir att infot'
nrera om sliailer liil lör'bcklinrptringert och clct

slitt P:i !ilkct !cr-kslrr n lr clen beclr€\'s. Car l-(]ttstal
Strncllrelg, skossclir ektiir i Stor:r Kripparierg-s
Bergslirgs AB. skr-cl i altgusli L97l sonr nr'
blilen or-dfirr-artcle i glrrppcn ctt cilkrtlirbrcr
till fijrelagen. Hrn LLJrpmanaclc alLL aLL gör-a

sitt baislll fii lrlt cllcrgiskt sp.i(121 kullskaP om
lrrLlskogsbrul bedrels. Brclct a\!lrLladcs htlrt-
friskt: Srilt igång! .1lla at rl rir tillålttu! P'retct
hanrDaclc rritlLlrliil..tlis hos vlu l \'edcrstlkare
soln penest kopplacle liis cleuna trterling lilitt
lesl€ n ul sar)rl:lnhangct. Sc 1riirl liid anklagel-
selr. som orr]edelbat t kablaclcs trL i nr:rssucdi:r.
sl<ogsblrrkct |ligrar slLrtl aur':iDcll cle fat-liglt
giltcr-r:r. NIan sligcr-att llln ucclcl lir tillitnal



Inli)arl)irliorlsgar.lppcrl irr()aalrrirdcs srrabbt i

Hor-nrosllr-rraffi an och blcl or-clcntligt utbuacl.
NIcn i gr-undcn lar sinlationen nrvcket all-

rzrrli3.'. Skogsbr rLkels ilnsccncle haclc koruuriL
or clerrtligt pr'L ulid. Igerr(lorrligt rroq tlcktc li

riktaclc sig klitikcn riiistzrrr utcslLrtiui(lc lnot
skogsbnrl<ct. l)cn llclfalcligt mvclict stör-r-e lirr--
r' rtl:'t' tr r,,r,ll'rrrl, t \:jt ,li t t.:i\t:jtr irr-, r .,,r'
belatt:rcle sis nrecl. Och .jorclltnrkeL ltehancl
ladejrr äklllnl yt:i iilka cxlllcles clct li scclan
slLrllc iita. I skogcrr tr-oclclc rrran dlir-crnot all-
nriint liuncle clct lar-a lar-ligt atl åta besprlr-
tadc biir-. Hr:l:i situarionen ve.kede qr'()lesk- \ri
troclclc cliir-firl utt storluclr skullc bcclan-a tinr
rlan bala liom till tals. Un,:ler- zilens lopp pr cr

(hrcela.les en lacl ir r filr r r a tio l \\k r-iftc t'.2 7ii

Pri hirstcrr 1974 kon clcn purlamcnlrlrisla
utr_cclnirrgcrrs bctäDkande.271r Shltsalse1-]r:1 \i1l
ihrmrdsak positiva för' skogsbrrrket. NIiur ltit
t.',]e 1',r re'rr iLri, ' r.rr .r. Fl.tb, 'l'r r.rnlrr,it \.1
åtel tillitra iiiin rir 197r. rnerr rnccl inIör-nta
tiorrsPIiLl pri plaLscr cuir allnllinhcrcn liitt
ktLrcle I'lilclas. Nzrturlzir-dslcr-kct rapport era(le
cltcr ()rnlirttrlndc lllrednineaa .all tIr (.rtrttu(lIQ

rirhcr ;ottt iir Jiiittiltprult tttttl otuiinlning ait lt
klrtrtnLrh ftnor).slt.orttrt tttritlt idu{ unst.t sotn

tn 
'-(k(l 

\tiri liit riitiil nLiinni.skor tat niLjön.2t\)
Expcltclrra zuislig att hcrbicidarl iindr ingcn -
siilil i.jolclbluk sorrr i slossbr rrk och LLtfiir cl på
rlitr slitt - int(. inncbar' någr':r n:lrrrrrvlildir lriilscr
f-i\kel:ilI

\[- r r,,t. r]ertllr,,- ul,itri,,rr.rturrrr, l
igårrg pli rrltt. Ii.onflikti'n val inte 1ängr-e lakta-
releter:icl. L)en firlski'rts alllnrcr till aLl llur(lla
onr nlånniskors oro. [)crna ot_o thnus blend
skogsbrrrkcts clrna austiilldii. hos orrsbr'lirlk-
rirrgor och allmlinheten i iju isl- I lolfirlla,
iblancl spektakrrlära plotcstcr liit-ekorn. Nlan
L4rprritLaclc triltlrigcr-pii hlgger solr sLLLlle be-
sPfr.rtas.

I Iänclelseritvec klinqcn har-clber :rkades ar
rr,..rr,,li.. lrr,'rrr l','l:rl, r gj.,r,l..
:t\'\'åra l)rogranr. r'i haclc tlila korrtaktcr_ nrcd
dct i)r'r-iga skogsb|rLkeL. Dct rar r'iktiir-t att vi
alla \ar i')\'eaels ori ktrLsctr. Dctta lisack' sig
iägon gäng srlir t, cLli cri insrälhring sorr låg.' i

lirtjc nccl clcrr allrrriinrn opirrionen krLrtle ha
sinn bcn clancle I'll-po:irrg.

Oinl\li)tg at h lhgt)?tlr utnittg
rral liiirslt i,rtt inslag i itogt
Lnttut uutL t'iit htt lt.iitsh rlr
tutt atlt h n! !)/l ull|att
ningn atl \ha!\lr1thå Sjudr

2ii



Friin skogligt håll hoppades rnao fbrtfarande
att kunna bcrnaistra situationen mcd sirklig in-
fcrrrnation.,,ir 1976 publicerade t.ex. Domän
verket, Skogsindustricrnzrs Sitrttitrbelsutskott
och Svcriges Skogsigarelöreningirrs Riksför-
bund ett gemensamt dokumcnt i tio punkter
som för-klzrradc trnder vilka ltrr-hzillarrden
feloxisyrorna skulle anr.åndas.282 I'roblcrrrct
vzrr dock delsirmma som tidigare. Lrgen ville
h'ssna. Nlassrnedja var inte särskilt intLesseracle
av att I'örmedla lugnancle buclskap. NIan bi
drog helire till att skapa opinionsstomrar och
clrog nytta av deras nyhctsvirde.

I ltbruari 1977 anordnade Kungliga Veteu-
.l.rp.ak.rdemierrs I r riliöLul n nr ir le en inter-
nationcll korrfelens om fenoxis-vrorna dår
vär'ldsledande auktoriteter deltog. Prep:u-atcn
belystes fi-ån kemiskr, toxiko)r-rgJiska, genetiska,
ckologiska och ekonomiska utgirngspunkter-.
Äterigcn framkom inget som taladc lnot en
fbrsatt :rnvaindnirrg i jord- och skogsbruk.
Konferensen avslutacles clen 9 februari. Man
skulle ha \'åntat sig irtt dctta var lugnande nl.
hctcr. viir cla lrlt [örmecllas till zrllrniin]reten.
Men i st:illct besklev samma clag kvälls
tidninpien Expressen i sirr leclare en srupp
pcr-soner fi^årr norra \rärn-rland sortt ltos stats-

ministcr-n krävt omedelbart stopp för' gift-
spridningen i skoecn:

Det var kvinnor som fött rnissbildacle baln;
skogsarbelar'e som scLt sina kamrater dö i

cancer'; börtdet son fått hormoslyr_skrlrar i

ausiktct, som tvingals gr åv;r ner dör1a lamm

o(i kalvat soln huggit rred sina firrtorkadc
tr':idgår'dar-; jägare som hirr:rt diida älgrr
och hcla krrippen rv döcla låglar; planc
sättcrskor ned eksern pä händcrna och

rn urL\Jqhg r:rrtsLa L fLul)lrclr.'''

Strax där-efter förbjöd Produktkontroll-
nrirnrrtlrn antjndning a\ prel.lrrt :orn inn,
höll fenoxisyran 2,4,5-! ctcn cndr dår spär a\,

dioxin kunde finnas sont föror-ening. Såväl

jordbruksutskottet som .jordbrttksminister-n
mcdgav att beslutet inte var fattat på saklig
grund. Tidskriften Skogcn skrev i en ledare
den 19 nraj: Vilkert Ntolitiher till ishera det goda
Jtan uill itsLadkomtna genot ott stå upp till försuar
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för hormosb'r? Ln lolitish ha.rakii.28 t I stållet för
hormoslvr gick sko5Jsbruket ör'er till att an
r'åuda en mindre kontrovcrsiell Ienoxisyra,
NICIä. Den hacle dock betydligt sämrc effekt.

Till slut irrsåg nalr på poliLiskt håll att ett
generellt grcpp måste tas. Flån och rnccl zir

19f30 gällde en lag om /oråirl urL(ler liss Lid nat
spitlui.n.g at hektimpningsmedel iiuer skogsnark.
Ln statlig utr^eclning tillsattes hösten 1979 rned
llppgil't att utreda fruigor oln anr'åndningen :n'

kernjska meclel i jord- och skogsbruket m.m.
Dircktiven avsåg inte minst att utrcdt möj)ig-
hctcrnar att begr'är'rsa kemikalieanr'ändningen.

Jag tillkallacles sorn er1 a\' ale två skogligt sak

kunniga. Den andre \,ar avclelningschcfcrr vid
Skogsstvr-clscn, Eric Falk.

UtrecLringen blev en mär-klig uppleveJse,
men ocksri lärorik. Vi skogssakkunniga fick
g:rnska snart klart för oss ttt det som \,i betr-ak-

Lade som lakta lzig r,id sidan av det som i det
här fallet r,ar lakta 1ör politikcr Dettir för-
klarades fiankt och näg-ot brvskt 1'ör oss reclan
vid det andra sarrrranlrädet av en socialdcrno-
kratisk lcdamot.

Och arbetet blev är'ennrligt. Orclföranden
hadc täta konlakter med jordbmksclcparte-
mentct och fick löpiurdc l1-:r direktiv däriliån.
Ty snar-t stod det klart rtt ulredningens a\.
scdda inriktnins - att besräns2r kcrnikalie-
anr,ändningcn - valit för^hastad. Den passadc
irrtc för^jordbrukets del. Nlan ville d:irföt fä lill
stånd cn iindring av tidsramen för dct fort-
satta arbctct. Jag citera| ur en intern rappori
jag skrev i maj 1981:

Man Iill allLså sljulr på bcliinkarlclcl a;\,er

jolclbruksclelen till efier valel 1q82. Llppen-
barr är att de politiska par dernir Dr bijdar
uppleviL utr'cdniDgc[s zrrbctc, slirski]t rnot

L,rLqr.rr"l-r' .'' .rrr q ill.rr ,lc 'lircl rrr * rrr

bekr'mrnelsaml Cer- man sig till rtt 1ölbjucle

använchringcl i skogsbnrket av kerriskr he

käl]rprrirrgsrredel m:isle är'cn clctta komrlla
:1tt dr:rbba.jordbruket. H:ir- står n\'.lict
stor-a samhillsvärclcn pir spcl liksorl hela

r,år livsmcdclslörsör'jning.

Att rädda iordbr-uket lrån zrlltför besr'ärancle
restriktioner blev därför en viktig uppgift föt'



dcn ccntcrsn rda,.jordbnrksr'ånlin legeting^en
Iillrli,r - ,,,rr .rrrrr l,r d, tr rrrrr ri q, r'in{.,'rrr
skullc tilltr-ricla clter lalet. S:i hår f:rnts err
gcmcnsalr nämnare partiel elnellirtr. Problc
met 1-lck en politiskt genial lösrirrg. I ställct liir'
ctt enda betånkande skulle lntut skr-iva t\'å i
lilka jor'(l oclr skog bchrrrtlladcs lar 1ör-sig. Att
instifil err restriktil llrg som bal-a cl-abbacle
skogslrnrkct bedömdes var-a en politirkt posi
til atgird, inte rrinst 1ärlplig firrc Ialct 1!)82.
L), t r.rr lrr lr. r ,lrr .rllmär r.. opirrior'err rar
neg.1liv. Sed?lll kurrdc man s\uta betånL:rride t

fiilr.jorclbr-uksdelen till efier ralet. Då ber-rik
nades den nrecliala bevirknilgcrr r,ar-a llig. Onr
rlur sklcr,tlli bct:inkanden hoppacles rnarr ltt
intc behö\,a anråncia sarnrrra bclckclse-
grlrcler eller argrurcnt ltir- besluten.

Sii blev ocksiL fallct. I'ii hösten l981 1r'eseute
r-aclcs cn proposition (l!)81/82:.1:l): "Lag om
spr-ichring- al bekåmpningsmetlel ör,cr skogs-
m1rk".2f5 Dår' för'eslogs att friin iirsskillet
l()qo {{ Frr rrr rlrq .lrrll, in.ti[:r. rrriger ,'rrr

spliclning ör'er skogsrnark al bekånrpnings-
rneclcl. lnscclcla lirr belärnpniug av lör'slr', i
princip lirrbjöcls. LirssLyrelsen lick dock med-
ge Lrnclantug fr:irr förbudct om skogsrnalkerr
haclc liteu bcnclelse 1ör liiiufislivet. rnttrr
virlclcn tich clcn lok:rla befblkningcrrs tr-ir,sel,
och om iiLelr.Lixlcll ar skog inte lirrligeu
kLurcie trvgg-:is gcnon r'öjning lled rnekiillislel
lrclode. \riclare sktrllc stor h:iDs![ tas ti]l
korrlrlrLrrrclrurs upplnttning orr skogsrnarkerrs
]ret-r'clclsc lör frilul'tslivet, natrL.viirdell och
clcn lokala befirlkningens tr ivscl.

Det bler, allerralsr'äLtcrr och rnzinniskols ot o
sorr lir skogsbrul(cts clel motilelacle 1:rgsklir,
niigclr, ir)tc prcparatcns 1\'siska hilso|isker-.
Serrarc blcv clet.jo.dbl lrke ls ttu. IIiil lllotivcra
cles en rner positir' irstiillning till kemikalie-
atrr'äncLring rrrccl att splichrineen skeclcle pli
irih:ignade ornraden till lilkeu alhnlinhctcn
inte hacle tilllr'iide. hrtc hcllcr spekulerades
tiler hlilsoliskcr firrbuncln:r mecl att ila 1ödo
:irnnen proclLrr:eracle pi bcsplLrtaclc iikcrl:ih.

lric Falk och.jau hacle srårt att accepter?r det
politiska speiet. Til1 jorc'lbruksclclcns betänk-
an.ie sonr bler fiirtligL ir- 198!l (SOl- l!)il3: I 1)

bifosaclc r,i ctt s:ilskilt vttr-ancle. IIår kr itist:
radc r,i utledningen. soni rrrlcler rrtDvttjauclc av

i stort sett sanrrna falllurrclcr-lag kontrnit till s:i

olikl uppfattrring om beholet :r\ r'rslrikti()r(ir
lid anr'ändningcn al kernisklr mcdcl lör-.jor-d
r-espektive skoqsbruket. Hrir ctt nxplock rrr'

\,-åral !l1r'an(le:

- .\llnr:inhctcns oro. Dcrrrl lril(le belrrrrills
iliingt hirgre gr':rcl r:r{l {:illcr skos\bnrkcts
:ur|indnirs in ijolclbnrkcts. l)( tla siile.r
liir llLL skolasbrLrkcl haclt: lir'ilist rats rncr:
D-t l.,rrlc ir r.rrrli1, r ', , \ .,., ,.,y,,r1

.l ln."liqr.',|, ' rir.r.r.r,r' i.,

r.,, .l , -.r, \ i-, -r l,: , r L, ,,,.\;.i r,
. 
jorclbnrksonrådc och lresprrrorinti rnccl
..,rr r rl,r' l',,rir li.,-.,r r rr.irlr, r, r \r
1971) al\zincle skogsbr'ukct 77 1ou I)e-

kimpninesme.lel i^eI c.r 50 1)00 ht ktar'
h\glr_cn nlc.larr jolclbr-ukel sl)rc.L :l 1):l{)

Ior iirer 3 rriljoncl hcLrer irkcrrlelk.
Tiornrnunernas 1o11. I rlet skr)elicu lic-
tällkaDclct liil_csloas korrrrrruncr-ne 1å crr

rleijlandc inllrtarrde pii val mul skrrllc
l_jl e[\'iind:l Lcmiska lneclcl. l.ör-jr)r(l
r, rl er.,l-l .\r.1 ,.,r rr ,. .r,.,rr rrLcr ir-rr
ha nlig..ot liknande rn\\'1lr: Dcttr tr'()ts irtt
lniurga flcr' m;irlniskol skllllc l() tIlLr ;rtt
ht linna sig i rrår'hetcn el bcspr rLt;rrlt'

rilir ar:

- Sklcklszonc ln:r. För skossbt trkcrs dcl
lör'eslogs slikethctszoltcr pil Lrl)p till eI
kilomctcl lid besl)r Lrtrirs För' jolcL

hrrrl, r li,r ..'t.ur-r I rr r'.1.,_dt -I
slrclrlrzorer Lrots ittt bcl\.Lligt flcr
nr:irrrriskol Iistaclcs h:ir.

- Fltrshirll. r'illarr-:iclg:ir'(lar . goll}anor. l)c1
lörc1_öll oss ink(rrsekrclt utl lltcdcl Drc.l
salnmr f:lroklass fiitt sk llc Ll illl\ aindirs i

hrLshäll. viJlaLl.iiclgiu-d: och pri go]lbal)or
niir cle iskogsblLrLer lrade, fi;r(sLrcit\

'' L rs, l:. rrrr,l rr-,,r,,..' ..'l , I r,'.
l)est:irnrrrelser.

' lll-n.rrr.r. 're r. lr, . rrr.. lr'rr. r,r.iiLcr

til tillirnplis bli(le iskolr och ijoldblrrks
ornriden knildes cnligr 1i)r'sleget racl

alscr skogsbnrhet onllaltetxlc iltli)rntlt
tior)ssk\ ldighet mccl rnnr:ilrirrgar av

.l r ..,' ..rrrrr, r- rir c \,,l llrl.l,., ,i, !
av skllter, mcn a\ j(n (lbr ukct ir)gcn
lin!_:3(;
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A viir gclorng-ång dr-og ri den, som li t-rcktc,

sjäh klar-e slutsatsen

. rr'.rr r l,'- lcrr. rr.rr.rr rrrr.r' , r'l' Äi.'

legstifinirgerr rirrencLc skogsbrukets lr
rän.lning av l(erniske mcdcl så arL clcrr

nargorhrn(lu \t.irnrrer nl.:.1 racl som Iöre-
slilgirs lör'ö\'r-igt. ... Dct är'ctt rimligt krav

att shilda när'inger bchalldlas likr i rcecl
.. rrrrr . rl' 'r'-. ",, r rrrr, ,l- . r. ri .ra
r11 1öl_stri nöd\'änciiglrr:tt--u a\' att qcnorrrlirre

(in rnlckct onrfattiurde rrtr'cclnlng lör' att
ki)llnril lrenr lill lesultet sonl rn:ihälcla lir'
nloti|elade a\ opiniollsmiissigä skå1, rrlen

sonr l:inlnel clairhiirr dc't falt:nLnclc|l:re, sorn

Lrtrcdrirreer, erlliel vår mening. hir irtl
lI gga siDa strilhirrgstrlglLd.lcn pii.

(Jalsett vacl ri tlcktc ha(le lrog politikel-lla
harrdsk:its nred siluationcn pi litl så . För
clcm \,ru de1 \iLligt att till varjc pris lugn:r
opini()Dcrr, lnc ocks:i hinclt_a :rtt lriltiortill-
ekonomiskt stora sklclelerknins-iir sktrllc l4rp-
stri ldl jordbnrkct. L)cras faktabedöurnitt--
skccldc Lrtjfi ån cn rlnnan lcrkliglret rin clen li
skogssaklunniga hacle satts att rcprcscrltcra.

Inom skogsbrukct hacle vi också insctt att
slagct \iir'1i'rrlor21t. \'i hadc rtL hafi ett liitbttcl
lir ver-ksiulhctcr sedur flel a år. Dct lisac'lc sig

aLL korrlrllncl na solll lnarl fiån politiskt 1iå11

hatlc liir-utsctt Yar m\'cket monjlligl al1

nrecl.:.'e de slag-s clispcrsel s.rrr.t dct lanns lnöj
lislreL rill iti:orin. Sri i lcalilet.en gäl1cle för'
buclct iircrr lrår'. l)et e[dzr som återsto.l val atl
sirka gcnornlirra lijlslvkontrollcrr rraluelll.
Detta bctlrldc stora problem och kostnader'
för oss:rlla. \'i lar irorn l)()lagel i lull lzir-d mccl
iltt klara av r'år-t "riijningsbelg". Där-hacle in
leclning-slis crr viss arr r ån dniuq :l' kcuriska pre-
pilIill \'arjt lir[rtscclcl och konrmit i:il till pass.

I stlillct il]fiirdes nll cn llv irtgrir d i1l1. ph[eras
in licl 1c'rnårsbcsiktningel1 av vrit-a nt'arrlagcla
klrltruer': "I-ör'sancr-irrg rrirrtrell".

NIaD karr i efierhand koDstalc|a atl skogs-

blukets långa kanip fiil att 1å beirålla dcn ke-

nriska liirkorrtlollen knappzrst varit rår'cl all:r
belmrrrrcr- och gl:ipord. Dct är olcdersägligl
aIt fenoxis\'rol-na hatlc r:rril lill myclict stor

n\tra i ar])elet pzi att iitcr- skogllåcla huncL-a
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tusentals hektal- "gröna lögrer'" (lomincl-adc
a\, stubbskoltsb[kel I e. och r'ärclclirst ]iir klat t.

Bespr[tDingcn ai lilggert fiän ]uIten vzrr dcss

utol) billig och sn:ibbt utför(I. Då kritikcn
rrot lclksilrnheten biiljadc lid 6{J talen slut
bclanrr si5; skogsbnrket i en utpr-äg-lacl l:igkon-

.junktur- och clirmecl intensirkostnaclsjakt. Det
fanns 1t)l_t1!u_allde krltr avser'årcla ar_ealcr tras-
.l ,,g.rr rrr re:r,rlr' r/ r,, I' till1.'rr1- ' 1,.' r,'rrrr

ell ar-beLsklirfi minskade stacligt. Dct kiincles
cLär-lilr angcliiget atl fajlsvala ett - som lllilrl
ansäg - r-ationellt ocli oLrnrbårligt inslag i
skogsskötse1n. Dctta sir-skilt sorn finori-
svrol-[a var ofa.ligil i1ll anr'ända eDligt cn så

gotl sorn helt eDig cxpcr-tis.
Och li s:rknacle elfa.enhet fiir att kulr21

tÄrrr\c d, r .. rr p.r rrlllrr ,'lrir nr..rntm, rr

skulle unecklas. lnom skogsbmkel uppl:itta
dcs deL neg;atila k:inslolägct blarrcl alluriin-
hctcn sorri elr obefbgad masshvsLeri lilkcrr Jris-
kats upp al crr liLer klick nlåhredlctnii ocll
skickliga pr-opagar distcr . Nlirr lal:rcle otl cn
rnoder_n häxpr_occss, mcn lroppacles att "rritt
viszrrr" sLrrlle segr:r med ticlcn. Dctta borcle
dessutonr skc efter-sorn jordl)nlket - dcn stora
filirblukaren niistarr hclt Lrrtcigick Lritik. Dct
lisacle sig emellcrtid att cnbart dcrr br ecla all-
nliinllclens or-o kau r'äga tungt för- politiski
beslLrl sorri giil Lrt pii att hlgrrir och lcda cn
besrrir'ancle opirrion, :ir,crr onl grLllldell 1ör

olon :ir obcfog:rcl och kanske irtatioucll.
Skogsbr-rrket blcr ctt av cle ticligir oflien i ott
..r,1.'rr 1','liti.\t .\rr lr,irt, r:,d rittt:tttutt.

Llnclo 70 talet birrjacle lör,inslaget så surå-

ningom rtt 1ör:in<lras på norllåndska hvggclr
och i Lrngskogar-ua. Nurncra Lrppstocl allt ller
Jlggen elier- an cr-kning i tlitare skog med mcr
bcgr-iinsacl undc'r\'äxt. L)ctta lcclclc lill all
rnängclcn hirichlnde lö\'\'egetalion intc blcr sii

sto| sorn tidigilre. Dcrr bestocl nrL till stot-c1cl
.rr llur I .r,rrr -:rtt\ ir -):r hr:u, r. \r l'1,1 l,e-

dirmtlc vi bclior el zrr Leliisk lövsaucr-ing till ca

tio plocent er irlsvuur rtjning. I rohiiriga
plantskoglr som |i samltrll iir in\,clrter_r1(le.

valal en rlcl rcdar lii\sirlrerrts en gång p:l
hlflgcsstudict, hade besr'ät-:rudc cllct rnrcket
bes\':iriin(le Iör'fiir-ekornst iitcr inlunrit si. på
en tredjcdcl av ar caler. N{en Lenisk lör'korttr-oll
beclörrdes nu cndast niich:iuclig på tt-c prcr



ccnt. För ör'r'ig..t bor-clc rnaD \'id cn kotttttlaDcle
rö.jning blanda in en pataglig anclel al liarlliir
allt 11örk. Hopp farrns clär'för att vi rnecl tidctr
skullc ktrnna bcgr-iittsir kemikalicanväncl-
ningen cn hel clel. Dcssutorn rar vi i f:it-cl rrred

att plantcra sloaa arealcr rned contortatall.
D-t 'krrll, \i\r .iJ nrl , ',rr,'rl.rrr Qerroln .irr

st'labba ungdorrrsulr'eckliug klar-acle 1övproblc
mcn betvclligt bättr-c älr !a[lig- tall oc]r glan.
Djrrp.rrr rrl\ilter .l rrll, ,,, l.i :rrJTr !.:\.r \rs
srarka om lrrrr h:insvnen till fäLrna och llorzl
borde inIör-livas iver-Lsamhctcn. IIär hade liir'
traidcn sin plats ur- nva aspekter (1lr kapitel 22).

Fö rsurn in gss kado rn a
-fag skall i dct löljancle ber-ör-a etl iirtrue sottt iir'
.:1 ,, l.rl,rnLl, .rl dct l;;l rj:innt .irr egetr

histor-iesklivn ing. Jag r'å!jer clåriirr att här göra
del rcllti\'l kol1lattat. L)cttir ir]le minst också

fi')r att clc skogslel:rteraclc ltrrsunting.'sliag-orttlt
fiåmst skullc konrua att lisa sig krltltna till
lirnclers svdligale delat-och intc sit mvcket
ber_irrtle oss in()rr_. Intc clesto ttiiudre kor]r
år,en li att bli inloheraclc i följth elkningarna.
"Of}iet skogsblukel" kom n2ilnligcu också att
få sitta på dc:irrklagircles bäuk.

I börian :rr,70 tirlct korn lirlrnr:rpptir-tcl fiårr

I li j h gt L.v Ii i kLd g'ra n t h o g i
natu Tj e&ash na hi' n, ak tobtr
19t t.
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\,ristra Norge om att lisken i insjöar och ström-
mande \,attcn hade börjat försvinna. Undcr
sökningar visacle att dess:i viltten birde blivit så

till den grad 1örsurade att fiskcn inte kunde
klara sirr livsrniljö. Man antog att är'en skogen
på sikt kunde komrna alt skaclas. ICillan till
problemcu lokaliscracles lill de brittiska örrna
mecl der-as omfattande kolförbdnning. Hår-
vid bildades stora mänsdcr svaveldioxid sorn
sLipptes ut €ienonl skorstenarna.

C)enom luftmirssolnas lagbundna riirelsc
mot ö:ter "r h nurdu.t [ör,]e. ga.errra in öret
Norge. Vicl regnr'äder h:rmnade svar')et pii
markcn i fcrrm av svavels,vra. I Norge start:rdcs
år 1972 storprojektct "Sur nedbors virkning
på skog og fisk". Det dröjde inte liingc förriin
man även hos oss fann att problernen med för-
surning rar av liknandc ornfattning i landels
våslra r-rch söclla delar-.

Vacl kiillan lör föroreningarna angår- blcv
dct snart upperrba|t att vi hår i Sverige i hög
grad pzwcrkades av luftföror-eningar flån in-
dustriområclcnrr i .N1eilanculopa. FIår var SC,,\

trncler 1960- och 70-talen cleläg:rrc i skogs
industr-iföretaliet Pirpierrn'erke Walclhof
Aschall'enburg AG, P\,\4, en av Våsttysklands
s1ör^sta enskilda virkeskonsumenter. P\\A ble!
seclerrnera en del av S(lA. Från och mcd slutet
ar,60-talct hadcjag clårför fi'ekventa och nåra
kontakter med clet \'ästtvska skogsbruket.
\Iina många besök sarnrnirnföll i tiden rned
den krafiiea expansioncn av det l,vska industti-
sarnhållet. En påfallande företeelse pii 70-talet
var- clc ertorrttit skorslenar som nran rcstc här
och där Mirnga var' 300 meter höga. Man ville
på detta sätt göra sig av med röken fiån sina
kr-aflrerk som bränclc stcrrkol cller brunkol
för att därigenom mildra obehagcn och kritj-
ken från dc n:irboende. Orn man i stället
slåppte upp röken till högrc höjder skrtlle den
snabbt spädas ut - trodde man och under
alla omständighcter förflv a sis längre bol-t.

Sorn norrlänning, van r'id frisk och klar luft,
frågadcjag ofta rnig själv och mina nska kollc
goq om denna ornfattande kolförbränning
verkligen kundc varir harmlös för skogcn. Dct
saknacles intc hcllcr varnande tecken. Man
började observera skador pi silvergranen
(Abies aha) och 1iågade sig om dcssa inte
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borcle ha sin grund i luftföroreningnr lJpp-
firttningarna var delade. Under ticlen r"isade

allt stiir-r-c miirrgcler sih'crg|al tecken på att
rnå dåligt.

En dirg på våren 1981 r-ingcle mig min PrÅA-
kollega och gode r'ån, skogsdirektören Jiirgcn
Schmcliug. Hirn h:rde just var it på en resa till
Tjcckoslovakiclr för att teckna konlrakt om
leveranser av massar,ed. En tjcckisk-jägmästare
hnde då i hernlighet taeit honom mcd till
skogarnr i Elzgebirge, ert bergsområde på
gränsen till clåvarzrndc Osttvsklaud. Tr-ots ett
allmänt förbucl mot att sprida känncdorn onl
sakcn ville han visir en r,åsterlänclsk kolleg-a

den katastrof som dl-abbat granskogcn i detta
ornråde. Jiirgen beskrer'1ör mig områdct som
ett skog-cns lLagrurrök. Nlilsvida vidder av ur'-

spmngligen högklassig grzrnskog stocl död på
rot. I)et lar ingen ffekan om att skogen dött
ar,rökgaselna från de många brunkolseldade
LrrlnctI .om l;g p) h),la .:'lur om gr'ån.er.
Vart och ctt ar,tlessa förbrairrdc rniljonLrls lon
r'ar-je år Brunkolen höll rrpp till tolv plocent
svavel och röken eick ut orenacl. Resultatct
blcv hurrclraLusen tirls lor) svaveldioxid som
spreds till luftha\,et (ctt kilo trppbriir.rt svavel

alstr ar trå kilo sr,avcldioxid som i kontakt mecl
fuktig luft övergår' i svavelsl'ra). Ärealn-r:issigt
var skogsskzrdorna nästan ofirttbirrl om-
fättande, det r-örde sig on iiler hunclra ttrscrr
hektar och dc stråcktc sig år,err irr i Polen.

På hösten samma år-r'ar r'år ledningsgnqrp
på besök hos P\\4. Vi gjorde clå en "tur-istrcsa"

in i clct komrn ruristisk:r Tjeckoslovakien till
sammans med Schmeling oclr slank oanmäld:r
upp till samma orrrr-ådc sorn han tidigare be-
sökt. r\'en på oss var intr-lckct hcmskt oclr
over^kligt. Mil efter- rril av spirklik, stcrrdöcl
skog, mcst gr-an. IIår^och diir pågjck ett pate-
tiskt tilh'ar-atagande irv traiden. Till vad? De
gick ofiast i småbitar när cle lällclcs, hclt
gcnomruttna.

Skeendet i Tjeckoslovakien hade fiam rill
dess varit för-borgat för .le flesta. Skogsskaclor
hadc r'isscrligcrr börjat bli svnliga redan i början
ar, ?0-talet, rnen det \'el-kligt stora utbr-ottet lait

vainta p?i siFi till år l97ll. För de tjeckiska skogs
ansvariga var clet tjånstefel a1t lala om saken.
Ven .rr;t t sippr :rdr in[r,r m.rti,'n \.i{rrr rlr. \;il-



sliilt sedan liknanclc sk:rclor- bör-jaclc trpptruida
i Fichtelgebilge i Balenr som gr'änsal till E r-2.-

gcbirgc. Dcrr tvskl clcbaltcr spiiclclcs pir oclt
rl' I .t,,r rr pt,'p,,rti,'rr, I Lrr irrr, rrt, rirr\ ."rr

M32 lI dde p:i att åtta proce nt av sko--s1tan
h:rcle emissionsrelalerade skador'. Linrier de
friljande år'en lrir-slirrlldes skadeläget snabbt.
Reclun iir 198.1 fanrs skl(lor-p2i hlilfLen av in-
lcntcr-adc pro\r'tor-, clock till iilcrvligandc
delen lätta.

NIcd tvsk r'r$khel och gr-rrndlighet Lorr
snlrr.t ett nlit av lrilnceraale r]r:i1str1ti(nrer l)ii
plats r-Lult()ln i larrtlct. Dct lisaclc sig att clc

hög..a skolslenarnas r-ök inte alls spricicles rrt i

Itrfthzn'ct sorri rrran t:iDkt sig. I stiillct liig ofia
linsc:r'ar'1irr tr-ädcn skadliga rirkgascr och llirt
orrkr irg. ofia p;i s:i <liir 600 rneter s htljd. Niir
de kollicler-acle rled skogbekläddr bergrslutt
ningar strcssadcs tr-lidcn sliir-t. Lultcns h:r1t al
slarel kuncie uncler kor_tar-e episocler r':rla upp
till tio gånger hiiere ( I 000-2 000 rnikrograrr
SO2 pel nr:l lrLfi) iin de sränsvrir-clen ilver vilk:r
lnun visste alt bln skrdi]s aklLt.

lnför l':rr-zur al ctt liknarldc irclcssccnar-io
sorn i Tjeckoslor,akien utl)röt det nästan panik
i det tvskl skogsblrrket- Bekrmren bler inte
rrrirrchc rriir för'ctlliclare för' clcu tlska klali
inclustr_in h:ivctaclc att man [r:istc ilcccptcra c]r
riss skogsclilcl orn nillioner slulle Ltrnlir folt
slitt:r cr-bjucla rncclborgalrra fcrlLsatt rriatcricllt
LrpPs!ing. Dessbz\tt|e fiarrtrineades i st,illet
sliirrt itgzinler för'ltt re]rl in cltLstriutsl:ipper r

runtonr i Viistculopa. C)urfattarrclc'slrrcr-illgs
a\lerkningar' av skadacle tr-äd lörekon clock
lrndel hela 80-1alet, men de liirsta f:rrhrleo|nri
blcl alchig verklig)ret. Skogsskltclolr ra farrrs
,1,,, I 1r,rr. r\ .li \\i r .l,.i,l,l-. 1,.' .,\ 1.,.i . tr.r,,
clcn tilltagauc{c biltrallkcn.

\r-rr I n. nrr l,ler Sl)-r.rl.t lrrll[,'rnrerrirrq.'r-
rars, skoglskl(lor)r irs, rnar-kfi:;rsurrilgens och
clc ciiicla lattncns lir-tionclc. Dct vlir- r.rpprak
tra rrlet.. ,'t,,tt- ,,, l l,r"rr,rlrrirrq,r"t ,r\ ir'-
tiorrdc. N{:irrga försöksplcrjekt sr\g cl:rgens ljus.
l)et lisacle sig-:ltt skogsskadol k:rn liiro|sak:rs
ll\'flcra t)pel av ltrflfiir ole ningal och att t.ex.
trafikens avgasel spelar- en stor loll. Hir'
herrrrna hacle rn:ln inre på alla hå1J lattal onr-
firttuirrgor oclr irrrcbiilclcl irr dct nellill
eur-opeiska scenarict. N'Icn rir 1983 r'apportc

raclcs om o1örklar-liga skaclol på g-ranskog i
Blekinge. Skogsstrr else lann anlednine
gcrrorrrför a cu elkiit onr skogsskador- i Svd
och Nlcllanslcr-igc. \'lir-a politiker hade tolkat
reslrltatct :u cn lblkorn rijst ning 1981) så au
kär'nkr-alien skulle arrecllas. \[an hade jlLSl

börjat lirndela på lltl i stiillet bvglia ctt lrtirl
slora kolklaflr'erk.

Dctt:t or-oadc oss inom skoc-sindrr\rrin I)c
svenska brlrki'n hade alltsedln oljeklisen
(1973-7,1) irlrållir1 sLoldii(l nrcd att rrriuska
olj efirrbrrrkn ir rger och cl:ir-mccl slalclutsl:i1r
pcn. I ctt rnlirr-ancLc licl ett ioru-nalistsemina-
rillrrl sa]ln SLoqs in clustr'ier'llr iurortlrratle pli
höstcn 1983 bidr-og.jag säkert mecl en spik i
kist:Ln liir kolklaftlelksprqjekter. Jag leclo-
risaclc tlå siriil i olcl som i bi1cl niina intr-r'ck
fi-iur skaclcsituatior cn i \Icllaneur-opas skog..ar'.

Ingen av cle nrirlarande hacle rrppenblrligen
t,rre .ig.' rett eller rr',rt t.rl.,. ,,rrr , rrrirrr,,rrr
.L r'1,'r ,rr rl- r ,,..rlrru il.r u,, [..urrir'] \L,rr
larrrs att Lreskå<l:r sotlel orrr oss. 'Skogsclirclcn'
bler clireftcr- ctt altcrkolrnlande stoll i mass-

mcdia och skrrllc s:i fiirbli rnder nrångr iir'.

N'[en al]t kan slä tillbaka. Nlaitnir)!liu- oclr
obscr\ atioucl- r'islclc slmptori på marklirr-sur
riirrg och tr-liclstr-css i Sr'd- och \{ellansle|ige.
Fisklösa, dircla sjöar-' ltilekour liings Viist-
ktrster o<lr i fjr'illerr. Uppstrindelsen spr-ecl sig-.

Snart szig- man cmissionsskador iir elallt. De i
Norrltncl secllrrt rurrirrrrcs ticlcr_ klincla "llrs

Bl-rnilriliL'. ganrLL. glcsbalr-ig:r och hahclöcla, r'ar
.tr. tr .rl. ,1, i \, Ll/ p:r lrrltr,,r,, e rir'q.rrrr.r.
vet-k. Riksslog..st lre tin sei . sonr ladc irr cr ob
se.\ rlioll iir eI bru Ifirr ltrsteD pli pr-o|triiclcrr.
Lrrll, r .. .,tt ["( r, , 1., tr ill ,'. rl,'t tr,,tt i

liurclct. Dctta \ill intc s:r örellaskancle 1ör er-
l'nr-ct skogslirlk mcn tolkacles ar somlig:l soll
:rtl r:ir'egelr sLogisiDciLrstt i ocks?i |nr cll bo\ j

sanrrllallhaDget.
L)ctta klinclc s;ilicrt \:rrr1 r-iLtigt i fabrikelnas

.rllr,' rr.'r ,'rl-,rtrr \r r.l lt.r rt.rrl;r "r,r.tr
clock fir ekonsterr l\ hrs{.tr:ln:rr gcs anclr_a, lrcr
n:rrrrlliga lirlklalingar'. NIen fijr- en bollrgs-
llnstlill(l \ilr clel - i tlerr upplirlclhct scirrr råclclc

- inle sa litt arr bli tr-oclci rr:ir-h:rr söLle re.la 1ll
,'1 

'.11..;111111';11 r.itr{, rr. 'rlr lrir'l.r ..ttrii rrnrr
clessbiillr'e fijt tillf:illct jrr1e haclc au)ecirrirg
lara s:i or-oliqa fiir-riiigon skogsclöd. \'icl cn cle
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batt i Sundsvall där jag deltoa bar rrran plö1s-

ligcn iu en Jrel lång- trädtopp mecl en lusgrans
alla s1'nliga attribut. Den kastades fl-arrfiir
podiet av ett par upprörda pcrsorrcr sorn bevis

för'att skogsdödcn, tr-oLs de lugnandc beskeclen

rnirrsaln hårjade runt orrkrinq oss!

Tr-ots omlattande studier kunde aldrig visas

att dct sura ledlallet hzrde en negativ inlcr-kan
på trädens tillväxt annat.in i cxlremfallen.
Detta sällcr än i clag. Orsaken tillskrivs all-
närrt att lLrltför-oreningarna också innchållcr
kviivel'öreningar son-r skogen drat- nytta ar''.

Ho:,r.. rar dårlör err p"lrgJig li''r.rrrrrirrg ar

rnark och vatten den mest uppenbara cffckten
av luftföroreningalna. Häq liksorn på andra
hå11, här'dadcs det att kanskc skogsbruket

iailvt bidr og till detta. Påståendet var i sig kor-
rr:kt eftersom allt våxandc velk:rr försur-ande

på underlaget. Ilctta liggcr så ttl siiga i sakens

n?1lur, mcn dcnna llalur har- också sina in-
bvggda rrekanismer för att notverka dcntra
långsamrnir pår'erkan.

Däremot kulde slogsgödslingen onekli gen
ge ert extrzr bidlag till markförsurning. Denn:r
kornpenscradc vi geuon att övergå till kalk-
haltiga gödselmeclel. Fråu rniljör'årdshå11 kriti-
seradc's vi or:kså 1'ör att:ul'ändl alltför lite 1ö\.

träd i skogcu. Sådana ansågs mer-Limpliga ån
banträd i den r-ådrnde situ?1lionen. Mot dcttl
kuude invåndas:

att clet lar decennier att påtagligt åndra
trädslagss:rnunansiittningen i skogcn
irtt inslaget a\,barrträcl skall norrnalt
domincra i en sund boreal skog

- att inte hellcr den mellirnerrropeiska
lör'skogen hadc undgirtt att skaclas.
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