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Natur- och miljövård med nya förtecken
Undcr- 40 talct r'ar jågruåsLalel ocll clocentelr
Edva|d \{'ibeck (jfr kapitel 2) trots sin höga
:ildcr. fortfirrande en av dern soln lnesl ihår-
diut p1äclcracle för clc skogliga rratun'årds-
frågorna. Wibeck var en mångår-ig ledarnot av
Sveuska NaLulskvcldslöreningens sfi'relse och
en erlärcn och fi-irmsvnt pcrsorr på natur.
r'årdsområclet. Den ibr-m av niltursk,tdd som
han piäderade for ra[ att åt nul].trunde oth hottt

natLde sllihLlul bauarn rtör rc eller ntindre partier ai)

i m,öjligasle tnån tfiirtl rrsfrtnglig ralrt: Med
den tidcns s1,n pzi naturviir-d skullc rnirn cnligl
honom ha blicken inriktad på clet ovanlig:r, p:i

',ill\t't,t nttl,',f,lt,ntil. ittlt,t,ontn, p"et,ttiott:-

\per, på att s!(oe h'iitL eller hcla ltrltntl son shiljtr
sig.fittn tad sont eLjest A1 !a11hgt.

Viktiglt var också att spara ureamla tr-äd

cller bcstånd sonr alclrig r'örts ztv 1xart, att
ritlJa kiill,,r lrarr rrtdiknirrq nr h rtt cpira \nir
i skogcn.287 N'Icr.r irrte minst skulle de esletiska
kr-alen bcaktas i skogsskötscln, a nal7Lftns

:;ha; &l i tbiligette mån Lilfuatuktges och shlddas

'n,tt li't;,,1',. \^m ..)llrir.)lng rar han m:rn ,'m
ntt dct alltid sku)le spalas träd lärnpade som
boplatscr firr h:ilb,vggirre och cle stor-a ror.
1åglarna.238

Wibecks syu på nurtun'ården utgick g-ilen'is
från clct dåtida skogsbrtiket som i Nor-r.land

präglades al bliiclningsartadc plock och ltrck
huggrringal och ett söndertrasat skogstill
ståncl. År-1952 tillkom er nv natrrrskl'ddslag
rnccl tilliinpnin gsanlisning:rr- (SFS 1 952:668
respektilc 1952: 821). Denna berörde dock ej

skogsbrLrket i nåmnr'årcl grad. Natrirskvdds
beho\'ct skulle tillvar:atas genorr avsättanclc av
[ationzrlparkcr-, att fridl,vsa natu]:minnen eller
inråtta naturparker av väscntlig betydelse liir

befblkningens umeånge med natrrren. Ar-

1965 stiftaclcs ert rtv rratunårclslag. Hår iigna-
des särskilt den sociala siclan a', naturvården
skiirpt uppmärksamlret

Ör,ergiinge n till trakthvggesbruk skulle
nred tidcn gc n1,a inlallsvinklar på bcgrcppct
rraturr'ård. Skogslandskape15 struktur kom gr acl-

r,is att förändr-as. Det skrrlle dock clröja långe
innan clc bchov sorrr clct rrva skogsbruket rnecl-
för-cle för-natur och miljör,irrden kunde defi
nier-as nrcr i dctalj. Wibeck liamhåller år- 1956
i Handleclling i skogshtrslrållning:

l)cl nulida natulskvclclct till över hrt'ucL

tager åsladkomlna cn :rllmän landskirps\'år'd

rned ilrnebörd rl( nlar \id naLlLlLrLlvtq?rndet

i :rlla clcss folmer bör unclr.ika onöclig natur'

lörstörelse och i möjljgaste lnån bevilr-a srir

dlagcn och skönhctsvär_clcna i lanclskapet.2E9

I 1948 års skogsr'årclslag slod ej ett enda ord
om natun'itrcl. Det vlr först iir 1975 sonr en
rin,lring Lc,nr 'il -r,rrrd. Ur'lla illtt' mnr\l \ur
en löljcl av den s.k. kalhyggesutreclningen ffr
kapitel 2l). Nu stadgades natun,årdshänsyn
or 1r ;rrrn.rlrrinqrl-rlilt r i,l 1r1 gge.rrpptnqllinq.
llet lar lrzrmlör allt omsorgcn om landskaps-
r'år'd och fiilulislir, som rrotivcracle tilläggcn.
\ritl sitlaD a\'.rtt solr exempel spara botråd \'id
ancrkningen ställcles inga specifika natur-
r,årclskr-av på skog^sbruket.

lr lr. t&

1950talets skogsslLiitale j Norrland var rrest
llppl,ignrr mc,l .rll , rpar',lera l-.l.lrllr'itlqett
av cle ramponcraclc skogar som dct farrrrs så
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Ilott oru. -\-riBra djrtpare diskussjorrer i skogliga
nat r rrvalclsliirg-or- sorr li i dag sct dcur lör c-

korl krappast. I'å initiativ ar generalclilektöt en
Er-ik \\'. IJiijel omar.betadcs clock kapitlet orr
naturvzilcl i Donrårrr et kr:ls r_cglcnictrtssarnling
och nva bcstärnrrrclset inlör-cles :il 1955. For

att anhrfrLlla.Ltrt d.tt \iil!t..\ r lnirrllitig skt-cl liart
då ett blcl till allajrigutåsLlr-e och klouojaigalc
och till den leknisk:r pcr-sotralerr, cl:ir han
nistan upprcpar' \\iibecks lirrtuulcr-irtgiit när'

han skr-ilcr:

Dcll ,LlLrr. sorn skall be\'alas. bör sklclci:rs

firl inglepp, oclr clct leldskep, son li har

tirsil ihcsittnine. skelllilcles... I)et iir crr

|iktig Lrppgifi for skogsnränDen att be|ara
en r:iscntlig clel a| r'arl sorrr d:ir':rr irtcr'stiu_

till rl\1n liir natu1. Lrch skogslirrslninecn
och ti11 glrittje lirl ri| cgcn och konrrarrcle
geDer_r1ioI1er.:i)1)

En stc g liarnlit ås Laclkonr \'årlclssko g-skon g-rcs
.rrr rr lC,,It i S, .r ,le, T-S \, ,lir r. n.rr \.,r
"l\'hrlt\rle-rse ol Iorests and lr.ssociltcd lands".
Hirjcr-sligcl cfle. henrkomsten i ctt förec|:rg
r id Skog-slcckan 1961:

Blarrd clc limnr:rr sorn li i lirlllig trpplrarrr-
clr:s bchanclla lal också clettr nrrLltiplc nsc.

dess tilliinrPnine och rniijligheter i Itrropr
utanltir Soljet. \-i svarildc irlt r'äta cllalcrr
h clcr' r'er' nn:kct bcgnirrsarlr'. . . 

!t)l

-Lnligt Höjel r åknatle amerikauarua rtpp ferr
anr':inclnirrgsornr'iicleri föt_ skogslrarkcllla:

"l',trl, Lll. r:rtt, rrlrrr.lr,rl rrrrrg,.rretrrirrq rr t.rtrr

cljLu. r'ekreatiorr och r.iltll'u cl. Del är'lrdliflt att
rnan ailen i t-'S.\ ansrig clct natulligt atl sLoBS-

anr':inclningcn sktrllc cillla kling lr:inniskall
och hennes behor', biic'le cle var-daglil:,-a och liir-
rckl-catior). I Iojer slig-cr-ciock avsluLarrde: 1ll/

l.,tobhrn, son Jiir Sro tgt, a, br(iJDLan([e (thluellt . .. iit
betrtrr.uttlr:1. at LillrächligtL fulut ar rltn urlttttng'
lila n.!tLt)-, srnn tinn.u.fin.ns inon ht cl.

Amelikanskan .lUclicl Clat sors bok 'Silcnt
Spling" r'ar crr riicklilllocka som r-ingclc i ltör'
jan ar' 60 tzrlct.2!? (iar-sorr gick till starkt ar)-

grepl) rrol dct arrlcriklurskzr jordbrrrkcts
ohlirrirrracle kemikalieeur'änchrirrg. Del gilldc

2ll6

1l-arrliir allt irrsektsgiiier-, rnen ockszi ogräs-

rneclel. Hon mil:u upp för skr'äckande sccuit
r-icr- ör'el rrirjliga konscklcnscr. Vicl siclun av

clcn uppstiirclelse sonr boken väcktc, ökade
clen säkcr_t intr-esset lir slLldiea a\'mlinnisliaus
rrarLr|piir'cr'1on i viclslr'iickt rriening.

Svenska Natur-skvddstörcuingerr ned sina
llinslör'eningar lar tilisiunrnrlrs llicd Frillllts-
I'r'lirljanclct och Srenska TnlistJöreningctt de
clar,ar-andc iclcclla nirttu rår clsinliLtacle or-ganisa

tiorrelna i viirt lauc1. Nntursklclclsfir enitrgen
li;r-de ett .:,irt |olrllt lir'. L)e ton$-ilandc var elt
antal lzir-cla vlilet:rbler':rcle män, 1äng-t ifiiin
någla ;r'anrgar-distcl-. Falorittcllllt var- land-
skapsvrild. oftasl ibelrdelsen r'år-cl al rilcile
ocllingslanclskep. Att skvdcla objekt i\'åxt- och
djurrrillclen ingick ocksa i liilcniugcrrs rr:iJ-
szittuirrg. N:rgon nzirnnr':ilcl klitik al sliogsbru
Let lör-ekoni inte vitl clcnna licl. N{an ansåg zrtt

der !innr.r lunns gocla tillgurgar på relati\,t
or'ör'd Dalur'. I stzillct r'ar dct clcn tilltirgaDcLe
rlingden liilultslbik lar-s bchol marr rniracie
onl, lr(irr rlrr's okunrrighet och nedsll_äprrirrg
sorl ocksii bckrrrr :tclc.!!t

Åren inorrr ikogsbr-ukct lar- clct rniiuniskans
bchov ar lekrealion som vallligen lbliuscradcs
näl natulrclatcla(le fi åqor lon upp unclcr-60
Ialet. lnom SCA cliskuttracle vi hLr' .f llu/l.t-
r-r'lrliarrr bchor skulle tillgocloses. l'latrcr- ttpp-
littadcs lör-Iörsäljnilg a\ rnirrL liir fliticlsblar-.
Stro\sligal ståll.lcs i or-dning. \'ä1bcligrlt srrå-
sjiiar- bcsattcs rrecl åclelfisk där' allmäuhctcn
kunclc liöpa fislekor t. DeL r'ör'de sie biiclc onr
s.k. 1lrt-and-takc fiskc, cl:il nralr kolrljrruerliil..l
s[\rpel rrt lisk, ]iksom om sjirar clrir besLåndet
ar' "sklipfisk" gerorl lorenorrbchandlinll bvttcs
ut tr()t Llxar llrde 1isk21r'.

N{en tankalrit pii rler dilekt natrtrllir-d
furrrs dår. \ri ar-bctadc urldcr år 1966 på att
lil-rnulcll bolagets policr' rad zrvscr skog!-
r'är'cien. \'i hacle llera diskussiorer- mcd lccl
rrirgen cl:il iisiktclnn br-irts. Till shrl enades li
orn fii!arcle fd-nnrlelinsar- (jfr kapitcl 5):

DL't lkall elL.rslräres i lörsta harrd pii av

rllnränhctcn 1r eklenter acle phlscr' i skogcrr

rll cLc tilllaillcr uor\t1jas (liir till r irnlig:l
k()srnider llndskapcts skönhet kan lir-
hiijes cller d:il cn rillralandc bild irv crr



s\-tr1lncrl ocllingscpok kan bibchållas.
l)c tilllällen skrll till\lr.las dair nrecl crrkla
rnedel goda liilutsiittningal kan skapas Iör'

clct rildils tri|sel. sälskilt onl neckdclar'na i
ör'r-1gt cj blil påtagligr.

Någr-a hade helst velat gå ltingr.e. rnel I'i insåg
att man nled hänsYu till det clår'a|arrdc vttcrst
kär-r'a c'konomiska l?iget inte knnde skapa ut-
r-vmmc för iltg-ärdcr som rledförde ertr-a kost-
nader. Natur\'år.l,ja, orn den var tiil fdrcicl för
allrrånheten. N'[en den fick intc kosta för
m\cket, särskilt om inriktningcl hade ett
anD2rt m:r1.

Det yal alltszl vid dcnna ticl framitrr-allt den
rrr.itrni.l.,'r,latr rarl, .l ,,e.rrrilji;n s,rrrr ri r.''
Dade om. Detta skulle pr:igla dc olika lirrc
tagens rnil jö- oclr r:rtur-r,:it-dsinstruktioner och
clito clcklar-ationcr undcr ),tterliea.e r.åtl
många rir-.,\- t97l skr-evs clen Iörsta instruktio-
rrcrr för viir pcrsonal: ....fiir r .l gr SC,l1;r r/ro.gs

artstillda antisningu.r orlt rål hur nttn i shop.t

ttruhet shaLl. Lillgolote ntllihrink:ns hrtt.t.291 Dir
Iörekorl rcglcr som att hvggcn inte skrrlle låg-
gas kant i kant, att r-aka kanter or]l rnöjligt

skrrlle unchikas, att bcrg-knallar och surdrog
på hvggcna skulle ll-amhår:rs o.s.r'. Hvggcrlr
skrrlle heller inle dlts necl till husknutarna.
Det h ruDhirlls slar-kt att dc miljövår'dancle åt.
giir-clcrn:r intc fick menligt inver-ka på för'e-
urgcts ckonomi. Enda undantagen var orn rriljir
åtgärderna insattes när-a bebvggclsc cllcr- korn
många människor lill clel. Samt ctt )'ttcr-1igar-e
rrndanLag:,rtu.r,ztL a giilk|milj öh i.n.tli.gt. otn.rri I nL,

t.ex. sfLdana ned rton tlixl.er elltt sådauu tliir still
slntu .fåglar lt.ar si.nt bopl.atser. l)cttzr är- cnda
earrgerr i lrela irr.trrrlriorr, tr. \"ll rn:rr it inre
på (let sorn r,i 15 år-senar-e konr att belrakl:r
som clcn cgt ntlig:r natulr'årderr.

NIen vi fi)r'etog i alla lall en n:lrurvå..Is-
:ltgiir-d som.j:rg.. tr-or r,i r,ar rått ellsarruna orn vicl
denn:l tid. \'i hacle i slutct in 60-talet eu hel
clel iuncleringar kr irrg sky clclsr'är-da 1öreteelser',
sctIn kundc lzua illa av fiånrst hvggcsutliigg
rringcn. I dct clatoriseracle legistt-et "Skog-lig

anahs" soll lar under uppbvggnad skuilc
snart alla beståncl flr-rrrzrs bcskr-ilua och en-
tycligt lågesbestårnda rncd koordinater ffi-
kapitcl 6). I r-cgistret lanns clårför goda rnöj
lighctcr- att t.ex. infogir ftjrekomst ar, skvclcls-

'l'iIi! hijt! totlon. Åttitiitutittpt'n, Litutn, .\4,rtfi$ t980
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r'år'da eller hänsvnskrär'antle företeelscr sorn

man visste lanns inom respektive bestånds

gr.irr* r. D.r lrrrr,le t., r. qälla f,'r lrrr rrrre"

fiingslgropar för iilg, spclplatser för tjädcr, bon
a\'örn eller fiskgjuse och sällsvnta våxtcr2!15

Vid åtliårtlsplancringen skullc d?llorProgram
nct upph'sa om bchovet a\' aktuella hänsur.
\ri hadc firrtiarandc en g?1nska tät fiillo.ganisa-
tion där det fanns u,vckeL )okalkunskrp. \''i
trppclroe åt ttirvtltnitrgarna iltt inventcr-a vad

man kånde till al de för.etcclscr vi hacle list:rt
och bacl clem t apporlct ir belägenhcter-r.

Som rcsullitt kom en hel del v:ir-clefuli infcrt--

rnatio! a1t tillföras det u'a Lrcstånclsregistrct.

Dataprograrnmef utforllilldes [i;I- att s]å la1nl

om något skyddsvärt trots alll missadcs vicl L.ex.

anerkningsplaneringen. Vi irrsiig girenis att den
hiir t,vpen av upphsuingar inte fick spridas hur
som hclsl. Deu skulle t.ex. \ara "gcfundenes
Fressen" för^ äagsamlarc. I jiinförelsc med
dagens liingt clrivua krav p:i uatru-skydclsirrfot
D)ation och hänsynstaganclcrr val väl inte dei
r.åt organiszrtion pleslerat särskilt imponc
randc. uren för'tidsskeclet lar det rätt ttnikt.

Det sktrlle dr öja många iir innan "biologisk
mångfald/biodiversitet" blo' ett begrcpP.
Uppfaltningen att \'?ir'slr'ä\'an mot ctl alltmer
lilskraftigt skogstillstånd åven var god ualur-
r,ård. clclaclc vi rnecl de llcstzr. I en informa-
tionsskrjfi sonr li gav ut iir I972 stocl att läsa:

Enlist regt$ sktLLl,:t htggtn tt. sklile liigqa.t ha.nt i kertl, r.Aft kanler at ntrligl undltik.L\, bughnallar odt tuttLrag

lii hrygmrL frunhiita.s o.s.it. I I;ggtnn skulb hlll., intt (Lr( wd lill husknrt.tnn LrLv'le' 1L)69
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...i ett rr(h:rlligt skogsbruk ,1r.jrL clt a!
skogsskötarens ln:il, alt li\,sprocessenla ute
i skogct ska11 r,ara så aktiva som nöjlii4t.
(|' r,1, ll,,;ir1.r ',, 1., ett, rst i|rrr.r.irt,rv
Iena rrriljöskä1, q ett växrligt och narLLrligl

skogstillstircl medfiir posirira ellckter ;rv

fler:r slag. Så ploducen. ett hektar v:ixdig
lncclcliilders skog ål_slrehoret svre 1ör tiotals
mällniskor. En qammal or'äxtlig skog gcr
niistan irrget svr_e alls. Och en välsluten
skos filtrerar också ellektivl bor-l fi;-or e-

ningar ur luften. 2!6

Naturvård för naturens egen skull
K:rlhyggesclebatten som börjacle krins år l97l
aktualiserade dock naturvlirclsfr:igorna pii ett
n-vtt saitt. Undcr dc följanclc årcn kom r,id
sidan ar, landskapsvårclen och liitidsintressena
som fortfar.ande domine.ade - djupare lig-
saDde frågor att bö{a tas upp. År 1973 star-
tade med sju års löptid stolprojektet "Barr
skogsllrrtlskapcls ckologi"2!17 llled docentcn
Folke Åndersson som projektledare. Ett 60-tal
fbr-skare fi:in ?4 i landet litt spridda institLrtio-
rrer skullc gc[rcnsarnt utueckla Jorshningen
loing shogsnarken som. produ,ktiansunderL(q lör dlt
nLarhen.s prodtthtiottsJönnåga shall hr nnn hihp-

,4rillns.2!18 Hiirigenorn skulle rrran bl.a. lättarc
kunna tolka elfekterna av olika mänskliga in-
gr^epp ocb andrr vttre n ilj öföriiuclri ngar-.

Arbctct skcddc tidstypiskt gcnom att problc
men ör'erförcles till matematiska modeller.
\,ilka uträrder-as mecl lrjälp ar,dator.

En aunal viktig, och soDr det skulle visa sig
framgångsrik uppgift, var att utbilda nya fors
karc. Gcnom projektct skullc för-ståelscn för
cle skogsekologiska sammanhangen komma
att öka viiser)tligt och föras fiam i rampljuset.
Studicrna förladcs till fra undcr-sökrrings
områden, ar, vilka särskilr Ivantjårnsireden
iuvid Jädnås i Gristrjklirnd snart korn ?ltt bli
malr t li'r ntaliga tlcmc,n*ltati.rtr, t.

Ekologiprojektet var angeläget också dår-
för att själ\'a bcgreppct ekologi inte sällan
hantelircles r'ått ovarsamt yid denna tid såräl av
skogsbrukets företrädale som av dess kritiker.
Båda här'dade vanligen mcd cmfas att lcr-k
samheten antingen bedrevs e1'ter ekologiska

principer elicr- inte gjolcle det - utan att
rnan e€ienlligen satl inDe mecl djupirre kun-
skzrpcr om vad begrcppct i vcrklighctcn innc
bar2ilil Dct lanns givetlis kunniqare tlckarc,
1.ex. \åxtbiologeD professor IlLrgo Sjörs sonr
oloade sig för att trakthvggesbrrrket skrrlle le-
sultera i .rx|r"? l t tlligtt arttfcitLfu b?s|årul.t\t.\)

Vid sidan a! rDedvetcn "plantagcinr-iktad"
skoesodling på bceränsade arealer blev clettzr

dessbåltre vanlisen inte fallet. Naturkrafterna
lr,rr srrr 1'.iragliga irrrrrL:rn pi.,rmnrrrrr.rittrrinS
.,rlr .ttrrltrrt i,lrrr butirla .loq,tr irrtr,,m
skogsskötseln, felaktigt, sktlle strår'a i clen rikt-
ning sorn Sj iirs fiuktade.

L)et viclli-ade intresset för hrrr skogsbr-uket
hirnter-ade natlrr- och nriljöfriLgornt fick till
följd att nttun,:irdsl:rgen år 197ir komplette
radcs mccl skär-pta samriids- och hånstns-
regler Sarntitligt utalbela(le Skogsst,vrelscrr
nva lillälrplingsanvisuingur lör skogsvårds
lageu. I "Skogspolitikcns historia" konstatcr-ar
Hans Ekelunci och Gustaf Hamilton säker'-

ligcn hclt ktigt att:

N{an karr i efierlranc'l ocksi sc att 19?5 års

beslut on natunårdshänsr,n, inbi-ggcl i

skogsvårclslaecn, också gav r'rattrr'årtls-
intressena fbtläs(e och legitinritet 1ör lbrt-
satta ansträngningar_ art påvclka skoes

bl.ukct.30l

f)en n,vzr situationen ställde vidgade kr-av på
Inmperenserr i.koq.läret.rge'r' or g.r rri.ar iu-
ler Personalen sktrlle i ökande utsträckning=
irtfolrrrera kornutuncr och allm:inhct om olika
planer-ade åtgärder; r'al lörelagen skulle
gödsla, 1ölsanera o.s.\i Det sktrlle sarnr'åclas
med samerna. Det behövdes vicliileutbildning
i flola ocl.t fiunavård på:rlla nir'åer I en l'.N1

1977 08 26, mcd anlcdning ar, en pågående
omorganisation, konstatelade vi att skogs-
vrirdspersonalen blivit så cljupt engagcrad i
skogsniljöfr-åeor- irtt handläggningen av dessa

blivit en huvuduppgift för en del befattuings-
havarc. \'i påtalade bchov al en personell för-
sdrknin€i, en specialist Dred kyalificerad fack-
ulbildrling soln under iärnplig chef skulle
driva dessa frågor'. Det skulle dock i SCA.:s fall
dröja åskilliga år innan denna önskan tillgodo-
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s/igs. I släller l-rcli li cnglrgera exte.n cr.pcr-tis

firr clc u tbildningskampanjcr sorrr stlrnda{le.
I en I'Nl 1978 11 2'1 beskrev.jag- clcrr skog-

liga rrriljirrlebattcn sL.: t tn kanltlictrnrl hrbva:

- P;i skrgssiden hal Ii inlöt rrva qli',trel

pr irrriper, rrrlienisclingen har ökat,

flel skogsriigar hel bvggrs.

I samhlillct sakrrar all( fiirre nrinniskol'
rlilelt enLnltning till skoger och fär'

sorr lirljct rlinslecl 1i-'tståclse fiir skogs-
I,r.rl I r ,rl,lrrirrq.rrr\.. I LrJr lrolr. rr,'rn
blccla elupper, Il anrlör rlll blard dc

\rgr c. Pi \iinstclsirhrl lirnrs err irrtellel(
trtcll strörrrnins s()rll iliåqasättcr kralet

l)ri lönslnrhcrl inom nlir irr!:slilcl. Inorrr
'(lel 

ijr öru \rigcn' krinncr rnarl olo lilr
rrril;' r D, r ,,1 r,l, ., .rr r'r\.rrrr\' l

eör aLL !issir mrinniskor dr as lill nliljö
gnrppr:r'i sr:illct lirr sollr tid;ea,e rill
relirii;sa sanrlrrncl. Ökacl ftitid gijr xtt

illr llcr sol(.r sit.. ut i skogc'n. Slrtlilierr
clrlcgl-ras rrllt nrcr bcslutslattende LLt

rrl , ir, r..'1.' " lr l , .tl.r ,,t;:tr.

- D. r firrckomrrcl cu rttre piver k;rn,

t.rx. sk()gs(le])attcn i Noldamelika och
victnankrigets rkogssliivling mccl

kcmiska rncdcl.

- I clerr skogsl|itiska cLc'batten anses

skoesbl Lrkels rniilsiiltn ing t\irclektig,
kor (siLrigr rinsrinrlc\scn sL\'l: I)etLrr

lcclcr ti 11 erPJo:Ltrr|ioe,'baggbiileri ,

nril jijlifstiirelsc o( h f i;rgiltning.

- \'ilk:r srvr' (l:i skogsdcl)aL1erl? Flnskilda

'l r ., r r',lrl,,r Lrl r t. rl;: r. r'
..rrl.-r ..,.r) .: Irlt.'ctr.r'l" r

ektiva såsorrr \lil ji;1i)rum, f,iltbiolo-
q.ll .,. \\, r, I r \.'rr.r..r,ld.f;i! rrrrr'., rr.

.Jor(l.rs \änrcr senrt lokala rniljö
gl LrpPcrl

Blancl dc politiska l)iir liclna är dct
( (t l( r,,, rr K,,rt rrrr r',t-rr.r *,rrr ,ir

n,, \r I iri.l ., \l ji,l'. ri, . 1.'rr. , ,

rirl rlennr ticl.)

Folskare rncci cn skogslrrukskritisk in-

siillning hxr liitt att korrlllril i r'()pcL'

oclr l)li '\:ir'ldsalrktor_iteler'. Dc( L:rn

:i\'en \em liitl.:rr'.:ttt ii iilrskrrirrgs-
bidrag.
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- \{c-rt den hiil bakglunclcrr manas trlJ

irkacl sjrilrrannsakan. \'ilLr Ii:l bcgåsi

ökrcl information biil riktas nroL i.rll

nrlinhc(, bcslutslattalc. prcss, r_adio.

T\r sarn L slolor:

Samna:ir konr 1973 års skoest rt r-eduing- urcd
sitt betrinkiin(lc (SOtl i978:6-7).302 Utr-cd

rrinlierr konslateracle att sliog-sbr-uket och den
clir-pri grunclade skogsindustrjn haclc ar-
görafldc bct]rlclsc för rlcn svenska saurh:ills
ek()nomin. r\11 Limplig mark skrLlle dårftir an
r'åuclas fiir skogsproduktion. N{:rn arrsig aLt an-
språkcn pi god lijlufisrniljö ä\'en i fortsätt
lringen klrncle tillgocloscs inom allemansrät-
tcn utal speciella årgå.de.. l tredni[!]cn fanlr
,rlt en /\ !r'r I nlllg l' r rrlrg, lr' \alrrlrr.r lli\'r \oln
der aktuella (75 miljoncr- mllsk per år-), och
som al kritikelna ih:i.digt betecknats som allt
lirr stor', r'ur trtlrå11ig rnecl un3.'elär clet r-iidiinclc
skogsbru kss?itte t.

N,lan hadc ocksii liitit SkogsLögskolau strt

'ler,r etl ilrtcll.i\t sk,,qr.kr,tsr Lr r.rrr.rrir .om
skulle tillåta en hiijning av an'crkning-crr lill
8!) miljorrcr rn:lsk per år: Dettur skulle kliila
fbrtsatt lör'slvbckiimpning, cn tredubbling al
sriliil skogsgöclslinscn som sliogsclikningen
slurt ztDlåggning al n'å miljoner- hcktur col-
tortaskog ö\,cr cl pcr-iod av 50:ir lltlednittgcn
arsåSi ?1tt är'en clctta intcnsiva skogsbrukspr-o-
gram r,ar vlil fiir erligt nccl rrrclla surtnirä1le1iga

kr ar' på ianspr-:iktzlgandc al skolisrDir.k semt
rneci krav pa uod skousmiljir iivcl huvucl
tagct.3o:l

Fr-iin ratun år-dshåll r':rr nan ol oad iivcr ut
.e.lnirlgcns uppfattningar: NulLrrskvdclslöre
rtiDgen liksorrr alrdra rcDrissilrstansea \'ar kri
tiska, andr-:r opinionslttr-ingar gick i sarrtna
riktnirrg. l)ct g:,illde gödslingen, h-vggcsupp

lrlgning..cn, påstiitlcl ör'erar verkn i1rg. colltorta
plirrter-ing, dåliga liirYngr-irrgsrcsultirl, j.i :'iven

att vi bvggdc för- rnrcket \'ägar i skosen. Skogs-

ekologen, prolessor Clarl ()lofTarrm konstatc
rtdc klitiskt år' 1!)7!l vicl ctt fi;rcdrag i Frei-
brrlg, li'sklarrcl. all d?l kali! ,UoiLnnrle rnekani
,,',,,1' 'A ''"'t ,,,U 

' 
pr ntat ',t- tn ot.!.t4,\'tltt tt 111

.l,oatLr,'l; t \,'|, 't"Itttt' Itl ,tnt 
'n,rttlit,t,'l"t,ttt ',t't

iirL den bbl4isha. bcltrr ling srtn tidigure ht
rlnr.,r.3(14 Hans uttalarrdc väckte 1ötr'åniug ocli



uppståndclse i skogskretsan)a. T,v man ansåg
2rtt Tamm var en av tillskyndarna till det
rådande skogsbruket. Han hade bl.a. yarit råd-
givare i både eödslings- och dikrringsfrirgor
Mcn sett i backspegeln låg det en del i Tamms
lritil.. \ i ma\re bli rnrr uL.r'nenra pa varr

dubbla ansvar-. Å ena siclan att bedriva ett lön-
samt skogsbruk, å dcn andra att vårDa orn
natur och miljö.

Lagskrivarna tog fasta på all kritik. lg79 års
skogsr'årdslae förordade ett skogsbruk med bi
behållen arnbjtionsnivå (jfr- kapitel ?3). Dct
övergdparrdc målet 1ör skogsskötseln skulle
\ar^ en larahligL hög oth vtirdefuLl rkcsarÄast
ning oth tid skötseln shulle 'h.önsyn tds tilL natur-
t ården, hultunn,in,n.esu å rd en, renntiringen o th
andr a allnöttna inlressen'.

De 1öreskrilier och allmänna råd som korr
att åtföUa lagcns $ 2l om natur-\årdshånsvn
var både dctaljerade och frarnsynta. Produk-
tionsaspcktcn hade dock fortfarande över-
taget såtilh'ida att naturvårdsföreskrifierna en
ligt lagen inte fick bli så ineripande att pågå
ende rnirlkanvändning försvårades. De skulle
kunna förenas Dred ett |ationellt skogs-
br-uk.305

(lenom den nya skogsvår-dslagen, mcd åt-
{öljande tillämpningsanvisningar, fick nu
skogsbruket vad gåller natur-vården ett lag
stadgat åläggandc att beakta. Detta var både
omfattancle och detaljer-at. lncitamenten till
reglerna korn framför allt från företrädarc för
den natun'årdsinriktade fbrskningen. Denna
hade breddats under 70-talet. En gr-en sysslade
med människorelaterade frågoq t.ex. hur
man upplevde de estctiska cffekterna av trakt
hyggesskoesbmket, eller dess påverkar.r på
andra nyttighctcr än \irke, Lex. tillgången på
skogsbär306 En annan glcn. som växte sig allt
starkare, sysslade framför allt med ekologi,
olika olgauismcrs miljökrav, biotopvård, beva-
randefrågor o.s.v. Detta var err inriktning man
sknlle krrnna kalla natururirl för n(t[ure17s egen

.Iall För "kogbrrrker irrnebar dertz en ny irr-
fallsvinkel och ett bct)'delsefullt komplenent
som borde var-a låttsålt iuom dc cgna leden.
Skogsfolk är ju nästan alltid naturinrresserade
och r'ålbekanta mecl \'äxtcr och djur som är
del.rr ar der.r., {-n .rrhersmiljö. Att röja ir:, n.

I mitten a1) 801 |"t.\tlues den hiologiska mångfaklen i
Jbk.u: Jii SCA:s ttrLtun(inl.tarLete. I stor ut\trii.kning
handlade rlel am att id,enttfina odr batara, ! er i en. iel
fall åtcnkapa, Ih^nilji]et som blitit mer s(illsjnt.r i det

bn.Lhallt .sk ogsktnd skapet. LJrskogs artad, nat ur hog m uJ
gro|t, d.öd. ued i aliha Ledbrytnrysstadin hi;rde lill
sårlana brislntljörr. Foto lln l.indgren.

växande gåugstigar eller åstadkomma vackra
utsikter var däremot kanske rällovligt i sig.
Men gradcn av n1'tta kunde alltid diskutcras.

Mot 70-ralets slut hade al)rså en ny gren av
naturr,årdsiur-iktad skogsfcrrskning fått luft
under vingarna. Kunskapsuppbygguadcn
skcdde inte bara i Svcrige utan på många håIl
i l'ärlden, inte minst i Nordaurcrika. I arbetet
Ined att utfbrma den nva skogsvården hadc
alltsedan 50-talct cn röd tråd i skogsbruket
varit att samverka med, stödja och dra lärdom
av forsknins. Och nu var yttelligare rön på
gång. Detta var lätt att fö(rtse eftersom
näringen hade representanter eller annan
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insvn i l'or sknilqsot-gan ocli rtiitttncler sottt

slödde bl.a. såclarr forsknittg. Dessutorn hlde
Yi urirugir internationcll:r kon lakle..

N{en sliogsvlir'dslagens kr:u pii vitlgacle och
,lel\i, tr\:r rr,'t'r' r.lr,l.at:'g,'rr,lctr lu rrri,rr.r rrrre

allticl positir,t i skogsblLrket. H:ir htdc li vanl
oss vid att lirrma råra egnil regler i clctta hlin
sccl)de. NIan r-r'ggaclc l'ör högre kostnaclcr i crt
redar llr-essad ekonomi. l-tt zlriuat pr-oblerrr
blel rrmguingct rned en delvis nl omr'rirld. De
rcclurr viletabler:rclc korlalterna tncd dcrt
skoeli gir fbrslarvlirldcu konr all kompletter-as
mcd discipliler sotn clelr,is hitcle nch ilen
fi irmcleles skullc hir antlra hrNtclmiirr. Natur
virclsler-ket blev en bctyclclseftrll rnecenat.
Här' cl-og nran sig irte Itrr att parallcllt tnecl

dcrr skogliga ml ndighctcn börja ut:rt-bcta
cgnr önsLescenarier liir- hru skogsbt-uket
bolclc bcrlrilas. I)essa :1\r'ek i lisszr styckerr fr in
(le1r soll skogspolitiken haclc anvisat.307 f)lir
till korr natunårtlsirD iktucl IbrskDing utan
clirekt skoglig anknltning lid rtniversitet och
hösskolor-. som ocksii liilc görir sin rost höt-tl.

SkogsblukeL Lrpplelcle sig ha att giila rnecl en
nl lbrn av skogsfolskr rir 11 son Iner inr-ikta|le
sig p?i irl1 söka Pä\'is:r 1tl i r cr-kszrrnheten än att
hjilpl rr.irir gerr .'rr ;,k.' .in , ll, Lri\ir, r.

Naturvzir-clcrs nrlr inlikttring lad g:iller
flora- och laun:rrårcL strill.le slola krav pii
r icllreutbilcLririg ilv fi;r-ctagclrs 5ko3sperson2rl.
I utgrurgsläget var- llinsliapslligct rrrlcLet splitt
rat. \riktigt \ rI inte minsr alt 1i\1'n dc kollckti\'
anstållda skullc vcla vlll och hrrt- häusurclr
skullc las. \'Iauucu p:t a\lcrknirrgsrtraskincn
cllcr- rned röjsågen var l1\'ckclpcl-soucr . \'[en
rivcn dc flcsta rndr':1 L2llegorier anställcla be-

hiirde tr':inas. Fr-iin och mecl rrritten ar' l9iJ0
talet gcrrorlliilde cläl1ör stot-skogsbrukcL i

onrgång:rl stucliccilklar fiil tjärsterlän och
kollcktivanstlillcla. I S(1,\:s lall r-ör'clc det sie

oln ctt par llrseD Pefsonef. skogs|iir_cls-
.rrrel.r'rra -j,,r,1, , rr I,irr, ir .,rt. ir ,'rrr lrir,r
skogsbnrket. ,\lla lraclc !i stor rrvtt:t l1\'de för
niinrlig:1 Lrl bild n ingspakct i flola ocb f:rr.rna-

llircL sorn SLogsstlrelsen gal ut och dlir-lartdets
biiste kr-after rnedver Lat.:J03 \'len ltrr dcn iclcclliL

\,u h{r tll\iht öLxr l)1d(lsiilt,rn..lrrin ttlsihltn rid Jii n;.\th', Lidttt.
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rraLurvården verkade allt dclLa ha skett obe-
märkt. Taiesmän för Natnrskyddsfö.eninsen
betecknade 80-taler som ettJö orol (ir tiande v^d

gäller skogsbruket-s naturr'år'clshånsyn.

En naturvårdspolicy
Dcn orDfatlancle utbildnjngen i natttF och
rniljör,ård som vår- persoual genorngick leddc'
oss till uppfattnillgen att tidcn nu !a. mogen
lör bcrl.r"-et att g.r irr r err nrct rLrirl , rr{eqe-
mang i clessa fiiigor Ar 1985 I'öreslog en

inteln utrcdrrilg att bolag-ct sktrlle inrätta ctl
kvalificelad stabstjzinst för miljii och natur-
vår'd. Nlcn även dennzr gång visade sig tiden
inte mogen att fatt?l beslut om zurställning av

en pcrson med klalificer-ade kunskapcr i
natun'år-clsfrågor Detta skulle dröja till cn bit
in på 9(ltalct. Då hurcle båcle andra bolag oclt
Dornänverkct sådaDa poster bcsatta sedan
flera år'.

Sorn följd al r'åra firndering-ar fick en
arbetsllrupp uppgiltcn att utar-beta förslag till
er n1' naturvirrclspolicy iör-SC-A. Skog.301l L)et

blcv el1 intresszrnt arbele, var-s r-csultat skulle
uppm.itl..tmrrrar 5;11i1 l.leqrrr. \onl i lrllllll
r,årdens l<rclsar.

Vi löresatte oss art lbrmulcra cu polic,v för
narrrnlirden. r,ars innchåll kunde lörankras

Unclcl de serraste iir,.-n har kunskapell ökat

orn hLl olika r':ixter och djur pilcrkas ar'

lnänniskins rktivitctcr'. Urifi:in deuua lra
Lunskap, och r,åra egna ct farenheter', hat'

vi lirnril lidei mots-eD 1or all sätte upp nla
och mer_ anbitiösl rlål lil vår natlt.\ård.
En del al clessa rnål kal vi rrppnå utan att
dct nrecifirr ökaclc kosnrader Andra mil
krär,cr- uPpoffi inlaar och dessa iil vi bc

reclda att tal310

I programforklaringen formrtlerades 1örst clc

ör'crgripande målen för bolagets skogsbruk:

all blukit SCÄ:s skoger lång-siktigt

at1 firrsc SCIA:s irl(llrslrier rncd råvem

att rrpprz\ tillh-edssrillande lönsamhet

att r':u l aktsarlma om skogarnzrs uatur'

r'årclert.

N{ålen inncb,ir å ena siciai att bolaget sk.rll

utrlyllja de Boda nlöjligheter som filns att

1,a ,il r uLr \'..1, l\ n,k.rslrlr': rill ni\:i.r
sorn liggcr alser':irt trögre ,il1 clagens. Merl

samtidigl firns del många andr'a anspråk
pri skogsnarkerr.

Skogcn har ett cgcn!är'cle s()m natur
r, ,rrr..irerr "rrr i reer, rrr]rrrni'l .r lr.rr n.rl',n
dirckt nvtta al deL- Och mänuiskor hlu

behov av vistclsc i skog och rrrarli som

lekreation.

Detta ledde till n'å distinktioncr vad gäller
natlrr\'årdcn:

I'rimli rrarL r'år'cl clär-häDsl'n tas till nantt'
or:h rniljö för dess egen sku11.

Sekund:ir natul\'ård som g?ir Lrl pri :ltt
görr nirtrrren dllgänglig och tilltalandc
fi';r'människaD.

och acccptcr-as av företagets ledning, organi
szrtioDcll i övr-igt liksom bland forskar-na och Dcr finns i rrrång:r +nll err konllikt mellerr

inom mi!ötöreJsen. Polic,vrr skulle ange hur- Primär-och sekurrdlir rretrrn'ård l såclana

Dan iö1-enar ctt rationellt och lönsarnt skogs- lall bör dcn plinära rratrLr r'år clens inttesse

bruk ruecl samticligt hänslnstaganclc till rniljci- gii firre.
och natu.vår.den. Arbetet tesulter-adc år 1987

i ett clokurrrent: "skogsbruk och naturliucl \i tog de övcr-gripande rnål till r'åra sorrr sLällts

en programförkla.ing". I ingresseD säger-Sven trPP a\: "lntcrnationell:r unionen ltir namr-
Emberts6n, VD, SCA Skog AB, bl.a.: och natlrrresur-s\'ård" och soDr s1öder sig På

FN:s miljöprogram:

all lidmaklhålla oumbzirli ga ekol()giska

processer ()ch livsYikriga srsten (t.cx.

cir-kulationen ar'lrislt vallcn och bi-
behållaDdcr ar' rnarkcns prodrLkli.jns
lörmåga)

att bc'\'elir gencLisk val iatioD
Jl .dler.r;lla .r lrlr rllrsr Li rr.il tiet

nlttiande a! irrter' och ckoslsteDr.
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Sonr korrsckvcls borde dcn prirnlir'a natrrr_-

r'år'clen bl.a. lec1a till:

.,ll r.,rl .,'rrt ,',rr r rrrr,lr.. rrrirrt, t,rt

akrigt p:irclkes i miljörtriissigt os\Irns:ltrr

rikorirre
att ett likl oclr \:rricmt \ii\t och (ljurli\

bibchålls
eLt rlLr \:ixl och diurarter sorn ijr'clionl

nrer i dt'rr clcl a! lalclct cllir r i beth irer
lcrksanrhr:t be\rr:rs. Nlan rråste clock

vara rnecheterr orrr :rtr clctta rlirl knlske
iDlc irlltici ken upprriis. Drttr trir clock

irrte arrvlirrrlls som Lltsäkt Ii;r:ltt urrcler'
l:ila all tir hrirs\r eller rirlt:r iitgiiildct'

sorn lir rirrligiL och har Lrtsikl atl l\.kas.

\ti :ir llcchctna orn all tr Lbc\ararlclcL karl

ske iir (1.1 s\rir'astc eii lc|a r e(l i elt pr()

clLlkLiorsirr iklat och l ationellt skolasbr rLk.

cl:ir malr s1riivrrr cflcr:ttt allockil skogs-

llrelkcn ellt stirr r e skörd:rr er' fliska. le|ancle
r;i,.. D.r. r, Lrrira l, rrL ,r '''cr .'t , L. rri'
Drer \'i1r s hr\[dsxklier hellNisl;ir ()l)r Lrl:rd

natur-skoq blir !iiYe(\ is lilcn.
\t: , '^r \.rr.r .rrr'rc ,rr. rrri,J : r.,

försyinncr' Lrn bclalils lriil och rlrir ilivs
klaftiga popLrl:rtioncr. Därlijl skall so iival
v1rri1 å11 li)r\i)ka skapa o(h bc\xr'x lilsmil
jöer, clil lcil]slige artcls ansprzik kan tillecr

\et Lrn år'clsh:insln sorn h;i\er'rrpll
olfiirgir iLtirvcr vacl som ruls irrorn clel
clegliga r er ksanrheter\s r'am skrll hn ett
Llart uttalat s\'[ie lorl] mori\'cr'nr' :it3..iilclcD.

SCiA:s nit r\'alld sklll rara l)?ide fullklioncll
,r. lr l()sr n,rdscllikli\.

Policv år en salij trrer verksläll:rndct iir cn
rnlralr. Nu B:illde dct att ()]rlför'a Policvns ill
tcntioricr till lralrclgripliga anlisningar för Pl:1-
nering och gcnomfa)raicle. Föl att uppuå
1,.;rl,r;, n('nr.laq l ,c r li 

' 
r . . r r t i r r l ( \Lr i\.r cll irp.r'

1al natur\'lirclsinstr uk tion. En såclan skullc |is
kcftr irtl stii orltnvttiad i bokh|llan. I st:illct
ålelfanns 21nlisniDgarna i den illustr-cratlc
skogsskötselhanclbok solll vi samticligt arbe
ta(lc pii. \rad gäller g..enomfiir an(lel infördcs
de dessutonr i alh de kortfattaclc fiiltinstnrk-
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tiorrel för olika skogsr':ir-clsar bc tcn som g-icks

igcnorrr och del11.les rrl till lar-je ar-bctlte rlr'
gäng.. han ellcr horr boljade ett n-\ll nlipdrng.
Pli sii sätt bler lircn ar-bctslcclrrirrger stiindigt
puimind orr beiroven.

Omvärlden förändras
Vid Sl,tl:s skogsl'ukultet firrsiggick urde. 8(l
ralct ctt ar beLe som nled liden llck cn stor be-
n,delse ltil miljix rir dstr betets inriktning inour
de i.eella nlir-ingalria. L)ct \ur Lillkornslen ar'

clcrr s.k. Dllabanken lirl hotnclc arter. eller
t\trl)at.l)enhen. som cleu !enirre skrtlle bcuzirrt

nls. hritiarirt:rgarcn r':ir lirrskningslcdllen, lil.
1ic. lirr-lcif hr gelög. .\r'betsrlrPg..ilien som clcrr
firrrrrrleras i clag lir- .ttt i)1senla, lagn, onal\-
sera, ul.itiirrlatL ot lt tillhantlahilkt (Ltlt rihtige\lt
i nfil'nttttiottctt ani 0) I o it u, sti rshilL rle l]ti ttskan dt
oclL siillsynta. fill er borjilr lignrde man sig irt
floran. rlicn vclkstrrrhctcrr blcclclacles sllart till
irl1 o1rfatta är'cn svampar och cljur: A.tDar:r-
barrken Lrppför'clc snart nlineu vrixtcr (se(ler-
rner-a ocksii cliiggctjLu, filg1:rr', fiskar-, inscktcr-,
:jvampar och andra orgalljslner) p:i ert s.k. r_ircl

l.r,r. Dc rnrd, .iS,,trr :rtt, t \. r. i \r\l( r\ icll
cl1cr ltrlral a\seende becliiurcles \,ara. eller'
kundc kon-rnra att bli hotirde lill sin förckomst
i larrclet. Rödlistan indr:las i dag i ctt ar)tal fu)/-

gr 14t 1t lrögst Lrpp (Ie aku.l h0lodt .o lor?.r. scalarl

i crr fnll:rncle sk?r1a. tral^r hotttde. sti tunL <tch

ttisspltutatlt. .{r' i dag rrnclelsirkta ca 20 000
ar-ter- bcdirrris ca '1 000 Lrppfilla kritet iernrr fijr
,11t r:ii(llistas. Hälltcrr al cless:r. ca 2 000, betlirms
tilllrii a clen hotadc gr-uppcrr.

L)c flestir il.ler sollr är r]pptltgna hirgt Lrpp

pii röcllistur finns i Sr,d- och Nlcllarrsvcr iges

.jo rrlhr'rks lrvgcLcl och i anB.änsande skogs
lauclskap. I den irlr-iga skoscr finrrs frirre, slir-

sliilt i non. Detta girr gi\'t't\'is intc bchovel av

artbelaraDdc rrrincb c i skogsbr_ ket, mcD J<an-

ske något lättar-c att tillgo(l()se. I rttellet sla och
nornl No.rlan.l återlinns ca .100 r'ocllistacle
aalea.

Ilödlistan gal sko5.-sbr-ulct, liksorn andra,
en vär-cle{iil gnrr(l att st?i pii n:ir det grillclc att
becliima ltrr-ckornstel, plale.a håns-vnsrcgler

slrnt ge vidareutbilclningcn lv persoltalen t-litt
innch;ill. Rödlistans innehiill kuriclc or:kså au



r'ändas vårdslöst. I(r-itiker Lom intc sällan att
ge en vacl gällcr artbevarandel överdrivct ncga-
tiv bild av skogsbrukets effcktcr på naturen.
N1:Ln talacle inte sällan on Lu.sentak utrot'nings-

hotad.e (olo'. Ultrycket för t?rnken till mcdvclerr
lörföljelse och har därför vanligen ingcn plats
i sammanhangel. Av alla djur- och växtartcr- i
)andet, som för närvar:rnde betraktas som
hotade, finns ctt par hundra i mellersta och
nor-r-a Norrlands skogar

Från miljövårdshåll kurrde irrte o\'åntat spå

ras en viss misstiinksamhet mot allvaret i S(lArs

åtaganden enligt rniljör,årdspolicyn. Inte
n-rinst ifiåg;asattes ärligheten i vår ambition .Jl1

först;kashdpa ot:h berttra livnniliöer, tlär kän.;liga

ttrters urLsprrik kan tillga)d.o\?s. En fiirst?i test kom
från en grupp naturviir-dsintresserade i Norr-
botten, som kom att kalla sig "Ste5iet Iöre". Dc
skulie snart inlenrmas i elt globalt nätverk som
kallacle sig "Thc hrigir Rescue Nenvot-k".

f)et blev stor rrppståndelse kring crr liteo,
till utseendet obetycllig lilr', som r'åxer pzi äldre
:rspar: Lilen aspgeldlav ( Collen o cttr tispontm).

Den hade iclcntifierats i en skog på bolagets
mrlk i närheten av Vuollet-im i Norrbotten.
Skogcn stod på tur att ar'r'erkas. NIan vädjade
rill oss att:wStå. Expertis från St,U bekräl'tadc
all det riirdc sig our en ocrhört siills,vnt lav
som i Sverige bara obscrverats på denna och
nå13on ann:trt plats i Nordsvcrige. För ör'rigt
fanns - sade SLU:s cxperter - bara t\å ,vtter-
ligarc fi'rrclorter ivärlclen, cn i Appalachcrna i
US-r\ och cn i sirdra Alperna. Detta Iät.iu sen

satiolellt och mycket märkligt mcd en så fi ag-

Ilrcntefad för-ekomst. Inte o\'äntat blev upp-
miirksamheten stor i massmedia. Som man
kuldc rrri:sljrrl; rir.rcl, ,lo, k .err..te inr, rrr, -

ringar att laven, som anscs tillhöra kategorin
"stirrkt hotad", förekomtler pir hundratals
lokalcr rned åldre asp bara i lrakten av \rttolle-
t-im, vara\' flera på h,vguen. Vissa företeelse r i
den oerhört växlingsrika Norrlanclsnaluren
pirstris inte sällan - er.rligt mina iakttagclser -
endast existcra på srällen där sådana som är
iniresserlde av zrtt lcta. har räkat hitta dem.

FIur som hclst leclde upptirickten 1i11 bådc
reservatsavsättnilg och mela irllmännl
sk1'dclsåtgär der varhclst gamla aspar förekom-
me1-. L)ct nya och liamsynta me.l Stcgct föres

verksamhet var- att mau an\'ände ft)rckortrsten
av vissa ovzrnliga r'äxti:t- och svarrtput som indi
katorer 1ör växtsarnhiillen r'ärcla att skydda.

Samnr sak skullc snart bli viLtig. bl.a. r'icl kart-
låeening av bolagets skogar rcrrL gelerellt, clir
då bl.a. rraturvårdsaspekten beuktirdes.

I de tvsktalande låndct-na började man
trnder B0 talct s\'år'rna ltir ''Naturn:rbe", ellet-
"NatLrrähnliche Forstwirtscha1l" (naturnäfi]
eller naturliknande skogsbr-uk). I)etla 11å sonr

alternativ till det klassisk:r tlsk:r tr-akth,vggcs

/ålcler klasskogsbrukel, som bl.a. bascr as på
odling av qr.an mcn livcu anclra lirrllvttacle
trädartcr-. Dct rar nog fr-amför-allt de omf:rt
tande emissionsskadorna på skoeen ticlt clcrr

initiala osåkerheten orr skadcolsakelnrl - som
gav viktiga impulser. Inorn li-ämst clc alhnånt
ägda skogarna börjatle rr:rn på sina hrill att
lägga om skogsskötsc1n till aLL pli sikt sijli:r
återskapa rner ursprungliga, al iiclellilvskogar-
dominerade och åldet srrässigt llctcrogena
skoasmiljöcr

Ilos oss hacle trakthi'ggesbrukct bliliL viil
förankrat som ctt bioltigiskt frirrlgångsrikt
och rationellt sått att beclriln skogssliitscln.
Den boreala balrtrri(ls.lomineraclc skogens
ekologi år r'äscnsskild fiål Mellanertt-opas
t('ttt1^ r'er;'le rk.,r.rt c,, Ir illlr-l.rll.rl .ti't tlittg.
leeimer som viktiga inslag. r\ltcrnativa lormer
av skogsbmk cliskutcradcs hos oss. l't-äurst viul
gåller dc liillnära skog-alna. I dcss:r hade ar
verkningarna ökat r.rncler 70-talct. \ricl sitlan
orn behovet :rr' hiirrsvrr till r-ennåt-ingcn :urslig
man från naturvårdshiill. att ctt renodlat trakt
h,vggesbrtrk iinda upp mot barrskoqsgränsen
krävde särskilda håns1n, b:ide biologisk:r och
necl hänsyn till l;rndskapsbilclcn. I bajrjan ar
90-talet genomfördc skogsr iir-dssti rels.-nra en
avgriinsuing ar,den iJ:illnrir-rl skog dir cndast
ett återhållsant skossbrttk skullc få bedrilas.
Cir'år'rslinje n szunmanföJl r anligen mcd I)olnär't-
vcrkets s.k. skogsodlinesur :ins.:Jl I

I'ir amerikanska västkrLstcri rncd dess tr-rsen

irssl.oqar ar, jlittetråci )rurcle an'elkningirnra
börjat beröra de sista r-cstetttit. f)essa cl-saltcs

rrred procluktioltsskogar. som drcvs tnecl
våsenlligt kor-tare ornloppsticler'. l)c krafiisa
protcster:na och kritiken rrol \Jer.ksalnhclen
fiån olika rnilitanta miljiigrtLppcr gick rtudct
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80 talet på sina håll över i det som man där i
dag kallar "ekoterrorism".

Den fortgående förstörelsen av tropisk skog
var ett annat stående tema för debatt. Inter
nationella nätverk uppstod dår skogsoriente-
rade miljöorgani'ationer och gr upperingar
samverkade. Man konfererade och udormade
strategier för att nå uppsatta kampanjmåI.
Detta var en uweckling som bl.a. i vårt land
skulle leda till certifiering av skogsbruk men

också till ockupationer av skogsarbetsplatser
och bojkottaktioner mot skogsprodukter -
eller hot om dylika - om inget annat hjälpte.
Gamle Wibeck skulle såkert haft svårt att
känna igen sig i denna inte sållan mycket
skogsbrukskritiska omvärld, dår hans kära
naturvårdsfrågor nu hade förvandlas till slag-
trän ien publikorirnlerad kamp för att awäria
verkliga eller förmenta hot mot natur- och
miljövärden.
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