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Nyu utgångspunkter för
beståndsvården
I och med d1-i\ ingsarbclels snabb:r rlek:rnise- sr'nracle lör- derl telniska utvccklirlgen pli
r-ing:rktualiscrades genast friigan i vilkcn grird skogssidart. fbt-mulcraclc följancle örtskelnål

skogels skötseln borile och kunclc aupassas lztcl itt,ser skogsrlirclsåtgärdernlts inriktuirrg
till cle nva drifisför-nrcrna. Det b1e! snabbt som cn ftilicl ar, arvcr-klinEiens mckauisering...

nppcDbart att maskinsvstencns lcinsamhct i
hög gracl var berocncle ar bcskaffcrrheten på I Stora tr'äd rrrecl en lcl:rtivt cnhetlig träd

clen skog- i lilken de :u-bctacle. Ett av de lidi- stolek i bcstin.lerr

glste aI'crknirrgss|s1emeD, Sllnds kliststatjon 2 Stora kubikmasst)r Pel heklar
(sorn rrllecklades rLndcr 60-talet a\: ett a\' 3 Stora a\1 el.klli rlFis rekte r

SCIA:s SLrndsvallsbascracle dotterbolagi, Srtnds '+ Luhctlisa beslrincl lu- sor-timerrlssrnPlrnkt

Vcrkstäder,\B), r'isacle sie t.cx. föga lä[rp:rt 5 Så lite t galL in gslirlc sonl rnö jli !]1.

fiir bolagcts genorrsnittsskogar. Det kriivdes
slutavverkningar rrred en hög virkeskonccntl-ri- En profcssor i skogsltrr,vngrirrg :Lnsåg i.ianuirri
tion, slof.l träcl m.n. för att koslnaderna 1968, inten'jrtatl jrldions lunchcko:
skrrlle hirll:r sig inorr dct ircr:eptablas rarn. Till-
arirrgen på såtlar äldre skog virr begrärrsad och
dessutoln vård att sp?rta. Virkcsuttugen bolcle
i stället riktas I}rot skr-äpskogalna. SkogsbItrket
var firr tilllället ncst betjänt av ttirskiner som

krrndc slutavvelka med lönsamhct i skog:rr där'

niidcr \i1r'\nrj oclr li,rt.r,lrrr laqa.

Ä anrLra sidarr borde den nyirnlagda skogctr

ucs crt struktnr sorn r,ar gtnrtsarn löt- kom
manclc mckaniser-irdc åtgärdel röjuing, gall-
ling ctc. Och fiir den rcchn existcrln(le vngle
och medelzilclcrs behirlclc utredas htrr gall-
ringsingJreppens sryr-ka och karakuir i övrigt på
rerk,',1, d-rr ll.rmtidrt rrrret \lin{r tt rrrr nit
nruskelirr-betct behövde b,vtas Lr( mot maskirler:

1., lr lr'

Beståndsstmkturen
I inledrringsskedct :rv mekaniscring, och sonr

följd av den kär-va låglonjunkturen, fiamlör
clcs olika id6cr ottt dcn fralntida bcståldsr'år--
clen. N,lin kollcgir Sveu Emberls6n, som då an-
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ert o r rnan fr'ånser det för_sta i och firr sig

problcrnatiskir eller' i ckononiskt avseendc

,,1.. drrh,ö.: li'r-t.r q.rll irrr.rrrr..ecr. '.r ur,'
dLrccmr ett best:ind på 800 plantor ellcr'

80{) inrlilider, lika rnrckct som ctt bestiincl

på 3 500 pi mcclclgocla bonitetcr'.

Eije Nltossbclg, som lyssnat på nyhctcrua,
rirrgcle mig orneclelb:rt-t och frågade hur
m?ingi1 iråd pcr heklar vi salte r.tt. H:ir'lanns
clet karrske möjlig-hctcr- att spala pcrrgar?.Jag
ll,ckades clcssbittre ö\'erq lia hcnom om clel
aiventyrliga mcd professorns råcl, som skrtllc
ha lctt till katastr-ofalzr resullat i lbrnr av gles

skog al uscl kvalitet.
NIen clrirmrrrar om alt skapa skog d:ir-dcu

slåendc volyrnen lar lagrad i 1å träcl fanns
är'cu inom storskogsbrukct. Itrorn granuföte-
taget lggcsu ds Bruk pliideracle man för'ned-
rojning rir uu5Ja beståncl till I 000 i I 'l0i) sta,. -

mirr per hektirrT:lDetta skrtllc, här'daclcs det,
resr-rlter:r i :1tt lliar) rned kort cxnloppstid



kuucle procluccra skördemogna tnicl irv unge-
fär cn och samma storlek. På skogsr'årdsavdel-
nirgen ägnacle vi myckcn tid åt att söka klar
Ligga vilka frihclslirader som i verklipJheterr

farrrrs när man sökte fcrrrna skogcns bcslånd -
bådc nvanlagda och existerancle - för att till-
frcdsställa de nya önskenålen från an'etk-
ningssidan. \ri råclIiågadc Ibr-skare, vi sökte
sliid i existcrande skogliga försök och glorde
cgua undersökningar Vi fick cliir-vid vilrclefitll
hjiilp ar prolessor Slcn-Olof Ardersson vid
Skogshögskolan, som ur sina produktions
tabelier för planterad t:r11r-1 kunde beräkna
den totala virkcsproclukLioDen uppdelad på
trädstcl-lckar undel orr-rloppstiden. Doceuten,
sedermera profcssorn, Bengt.lonsson ställde
matcrial till förlbgandc frål Skogshögskolans
seric för olörd:r bestånd med olika stamtäthct.

Resultatct av våra ansträngningar llvttade
fraln insiktcns froutlinje en hel del ocir redo-
visacles vid Skogsvirrdsförbundets cxkursioli
p:i S(iA:s marker i scptcnlber l969.7" Slutsatsen

viu att diameterspriclningen i fiån birrjan glcst
aniag..da bcstånd iute awikcr markant fiän ini-
tialr tära. Grova träd var företräclda riven på
.urmt.ira.i dre pror\tor. LJ, lr llcre äten pi.11n1
glesa. Dcn årftliga varizrtioncrr rnellan enskilda
individer, sanrt skillnader i mikrorniljön, leder
till cn utpräglad storlcksvir|iation träclcn crrrel
lan oa\,sctt ursprunglig täthct i beståndet.

Att 1örsöka åstadkomna träd ar, en r-rch

sarlrma stollek endast gcnom ett glest förband
vid plantcrirtg eller vid rirjning visade sig där--

för'inte oväntat falla på sin egen or-imJighet.
Gles p)antering och/eller en hårcl urrgskogs-

röjning resulterade framför' ailt i försänrad
volymproduktion och därtill sågtirnmer ar' 1åg

kvalitet. Enligt viir sarrmanfattnirtg vid exkur--

sionen år I969 r,ar dcn enda möjligheten att
produccra skogsarverkarens drömbestånd
bög virkesvolyn med få och jämnston slamnlarl

att böla rred ganska täta bestånd,

- att rö.ja och gallra dcm - så att de små och
kauske ör'er-grova träden ar'lågsnas, samt

- att hålla ut omloppstidcrna.

L)ct skogsskötseln därernot kundc erbjucia
framtida skogsarverkarc lar bestånd, som i
slutstacliet visscrligerr innehöll träd av varie
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rande dilrensioner, meu dår vit-kesvol,vtlen
per arcaler]bet var r,äsentligt högre är'r den då
varande. I gallringsfritt skogsbr-uk på rnedei-
goda rnarker i Mcllanrrorrlancl (H100=24ln)
skullc mal kunna nå r'ir-kcsförråd som ävcn
internationellt sett var- aktningsvärda, 350-'150
m:lsk per hcktar. N{ed hånq'n till dct uttunnade
skogstillstiindcl frarnstod sådana siffi or vid
dcnna tid närmast soln tagna u. fäntasins vlirld.

Ett aDoal hugskott var aulåggning a! bc
slånd mcd cn geometri som skullc underlätta
Draskiners rörlighet iDne i beståndet vid olika
irtgiirder Man tänktc sig trådetr ståeude rcla
tivt tätt i parallella, helst raka r:rder mellan
vilka rraskiner-nir skulle röra sig. FörlaF-an togs
Ii-ån andra håll ivärlden, t.cx. orrrråclen i Svd

staterna, där skogstelriingen består av fiack
sterfii sandmark. Dessvärre - eller snararc cless-

bättrc utgör^ der,anlig..tfiirckornDlande sten
och blockbcrniingda svenska morainnar-ke1-na

ett elfektivt trinder för-al1a 1örsök till en sådan

regelbundcn utplacerjDg av tr-åd. För ?rtt lrnd-
r.ika alltlör stortviild på naturen får-man hos oss

i stället nöja sig mcd ambitionen irll inom det
slumpmiissigas nm åsladkomna en till arealerr

uågorlunda.jämrt 1örclelninpi ar stanmarua.

Gallringsmalle n
Gallring är ett ar, fundarncrrten i den klassiska

skossskiisclrr. Iu gt-eppen lotsar skogsbestår'rdet

successivt liam mot slutskörden och gcr in-
konrstel i mellantidcn. Åtrniustone i iciealfallet.
När- bliidningen och luckhuggnirrgen skt-in-

lades i Norrlancls storskogsbruk på scnt'l(Ital
började m:rn sl sternatiskl gallra i den dii minst
ruisshandlade skogen, den medclålder s.

Denna tåckte tillsammans rått slora arealcr-. I
virt lall r':rr den dessutom den virkesrikaste.
Det rörcle sig i huvuddelen :rv Norrland lijr
clet mesta orr {irllständigt oskött skog, där-in
till nyligcD träden varit alltför klcna för virkes-
fångst. Om grandominelad, hade denna qp
av skog vanligen uppkomltit ur underväxt
ocb andra lägre beståndsrester- i urskogar som
huggits hårt på 1800-talet. Om tallclominerad,
var historiken 1ör det rncsta själrförvngring
efter skogsbr-riuder 1ör läng-e sedirn. På tall-
hedarna i norr för'ekom rikligt med vacl rnan



skärltsamt kallade "llrggscxor". Dessa ojämna
skogsbestand utgjorde de sista rester so[r åtcr-
stod cftcl upprepade luckartadc dimensions-
huggningar, och därtill dcn under lång tid
dåremellan och dairunder spontant upp
komna tallförvngringcn. Till slut fanns hrir-
bara ett ojämnt och gr-uppstållt rreu starnr-ikr
talibestiincl kvar med en hushållsålder lämpad
för någ-ot slag av girllriug.

I'å 1940- och 50-talcn kom huvudcielen av
virhesskörclen i bolagcts skogar fr'åu galhing i
sådana qper ar.medelålders skog. Audclcn uall-
lingsvirkc uppgick år 1950 till ca 70 procent,
lirr att minska till ca 60 proccnt är 1960. ,\'betct
i gallringsskogen skedde ar'flcla skzil forrJar-
irndc med yxa, såg och haist. KosLnadel för
manueli urlbetskraft ökade stadigt och gallrings-
virket blev bara clyrare. Men meningarna b1-öl

sig om gzrllringens fi^amtid för virkeslångsten.
Diskussionens vågol gick höga. En ofia före
trädd upplattning ricl denDa tid var att gall
r-inB-sverksarrheten knappast kunde ytterliflare
minska. Marr maste dAtfö in.ikl.a siglå (it snarast
nöjligt utarhcta atnerhn.ingsmetode.4 son giir gall.
t in Qprt eLa,t ,nt,At /.r,r',,2,.:b i\'crijgrrr.i"raien.
sedermera generitldirektör 1ör Skogsstyrclsen,
Fredrik Ebcling plåderacle i s[i]let för att .rirnrast
tnlt'ö. a ltcl" vnt rru,ltri",t,lltt r/,,qrrlaivl Har
firresloe uppclragancle av glesa bestårrcl firre
lörsta galh-ing (1 000-2 000 stammar per hek-
tar), fä men starka gallringar samt en hög an-
del ar derr rutJld skörden \id.lrrlrls{nirger.
Ilirn kunclc t.o.m. tänka sig att gallrinearna
skulle kunna ersåttas rrrcd göclsling.

Vårt bek)nmer återspeglas i ett brev från
mis till doccntcn, seclermera profcssor-n vid
Skogshögskolan,.Jöran Fries i deccmbcr 196,1:

I och med att lelationen ifr'åea on virkes-
nelLo baru ökar och iikar ridjämlörelse trcl
lan sluthuggning och gallring är dct 1r1rrt

att men vill inskr-iinka den senare åtqårclen
så rnlckct som möjiigt. Kanske konmer man
il'a'ntirle'rarr ,c pa alla eallrrnqrr..orn ri lrr
ser-på röjningar', nämligen sorn bestiinds-
vårdande årgårder fiån \,ilka inrer eller ert-

dirst obetydligt netto kan crhållas- \råra
Iör'stag:rllring-ar', r1är vi hrrvudsakligen lår ut
boarclvcd, befinner sig redan i detta lägc.

I brevet nämnerjag också att S(lA:s tioiirs
plan. gnrndad pii scnaste skogstaxer-ing, frrrut-
sätter att ,10 procenl av totirla virkesfångsteu
tas ut som gallring.

L)eL är'inte uran vidarc rnQjligt att Frer,
ligirre för-:indra propor tio en inom rimlig-
tid beroende på åldersklassituationcn. Gell
ring krtr alltså f'.n. betecknas som ett biolo-
giskt och ur virkesförsöljningssvnpunkt
nöclr'åndigt, meD på det stola hcla tag-cr

olustigt hugeningsnoment.

Att mekanisera gallringen, och dcssutom var-
samt hantera det kvarvarande beslåndet, r'zrr

en orealistisk uppgift. Den tidens iirvcrkninqs-
maskiuer r,ar alltlör klumpiga och ulryrrlnes
krävandc. Därför-siorclcs försök med rnekani
scrzrd s.k. korridorgalirine. Hår'togs all:r träd
ut i parallella kolriclorer på vilka maskinerna
kuncte oper-cra. Men resultatct blev egenL-
lieen en förtäckt par.tiell slurawerkning oclr
rnarratlr int, till pr;lti.L rilljmpnirrg i srörr,
skzrla. Slutsalselna blev att eu mcningsfull
mekaniserad gallrinu inte kunde förvåntas l.rli
mcjlig urrdcr ör,erskådlig tid.

Vi borjade dårför ftrndera på ett helt n,vtt
koncept för skogsskötseln, lälrpirt för- den nva
riderrr Lrar. Ltåri,lerrr gallring.progr.rn i era
fisk uppläeuning irver cn tidsaxel likr)adc mest
de grova [ändcr-na på clen tidcns stocksåg, tirD,
mersvanscn. Inerepperr r':rr små och tätt åtcr
korlmande. Dock intc lika exLrena som det
pro granr för irrtensifi erade gallrin g..ar g..enom
hÄgsr lrraurrqrr irrtenall ,r, lnmj 11113g. .6-
professorcrna vid Skogshöskolan, Sven Petrini
och Bertil LindquisL lår ha plåderat fiir i slLrtet
ar' 40-talet. Det var fullt klart art skullc gallring
ha en plaLs i fi-amtidens nor^rliindska besrånds-
skötsel med hös mekaniscrincssrad så måste
virkcsuttagen r,ara få men kraftiga.

Vi konfereradc med Sven-Olof Andersson.
Hirn gjorde beräkningar vilka visade att total-
produktionen i lorrländsk tallskog bordc på-
verkas ganska litet at' r'ilket gallringsprogram
man r''äljer, åven sådana med fä och starka in-
urepp.78 I Eric Ronges på 1910-talet cngångs-
galhacle tallbcstånd hade den totala volym-
produktionen efter ingrcppen lesat helt i

llt
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Figtr 8:1- 19501alets gall'
)ingsmaLl ga enda^\L (len

grund)tu un(Ler iLhm be'

.\Iåndet inte Jick nedbingas
genon gallring. Som fatn'
går kunde g lingen, be.

roerlde ff1 triids hrleh?n,
't"sultera i slamtätheler På
nellan, 300 orlt 2 400 Pn
h&tat Källa SOA, Skogs-

a',.ttlelninger 1959.

klass rned om bestånden gallrats flcra
gåneer79

I r'åra skötselanvisningar vid denna tid
fanns gallringsmallar som udormals på 5O-Lalet

(figur 8:1). De utgick fiån praktisk erfaren-
het. men hadc också kontrollerats i samråd

lned prodoktionsforskarna På Sko€isforsk

ningsinstitutet. Mallarna \,isade grafiskt öYer

stamtåtheten och boniteten den lägsta täthet
(i {brm av grundyta/ha), som ett gallrat be-

stånd Iämpligen skulle tredbringas till genom
ingreppet. Drevs gleshcteD ned under denrta

gräns blev bestånden snabbt så öppna att de

inte förmådde göra rätt för markens produk-
tionslörmåga.

Vi beslöt att arbeta frarn n1'a tidsanpassade
mallar.fussi Saraste och ja€i skissade en gall-
ringsmall med en betydligt mer avancerad

uppläegnirrg. Här skulle 
^\eD 

en ö7)re täthtls-

.qranr vara inlagd. Dcn borde över trådålden.l
yisa den r,irkcsvolym eller grundlta r-id r,ilken
ett skött bestånd blev så tätt att träden började
kvår'a varandra (självgallras). Vi skulle clå per
bonitetsklass kunna ringa in det fält inom lil
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ket rnan kundc låta beståndens taithel lariera
genom tilhåxt och gallringstrttag utan lltt (lerl

löpande arczrlavkitstningcrr a1lr'alligt skullc
stör'its- Bestandcrrs belågenhet i tåthelshrin-
sccridc skLrlle beskrivrs rnecl Iern tiitlttlskltLtsct.

0 4 (figLn 8:2). I klass 0 befann sig bestånd
son mccl håns,ln till gruncltl:r (eller virkes-
iörråd) r,id viss ålcler-r'ar zrlllför glesa. Till klzrss

1, clen t:itastc, borde man bar-a fijra bestånd i
vilka viclar-e g-allring ej var zrktrtcll. N{:illirrna
sknllc också rrtrustas nrccl linjer sonr lis:icic be-

stiindcts \äntade t illväxtlör-lopp fiår'r en gilcn
lilder och gnrnd\'1a (ellcr ktrbikrnassa). De
skulle ilå detta sätt utEiör'a ett lättfattligt plirne-
r.in gsinstrlul)elr 1 för fältbruk. I n Ltmerisk firrnr
skrrlle de också irrgå i de simulcrirrgstuodelier
firr r,årt skogsbruk vijLrst höll p:i att uncckla.

.Jag lissle aLt Skogshögskollns produktious
ftrlsl:rre disponerade en scr-ic rned flsta iör'-
söksvtor i tallbcståucl dår man scdan rn\'cket
lårg tid töljt un'ecklirgen på olika starkt girll-
r-adc puceller'. f)cssa iribegrep ocl<sii fr-i ut
vcckling cliir enbart sj:ilvgallrade träcl tagits
bolt. H:il borde rnan kunua få ett begrePP olrr
rrirål pii szrr'äl clcrr ulche som clcn ölre tät-

hctsgr-rilsen lijr skött t?rllskog i Norrland. sarrt
säker infor-rnation om tilh,aixteu. fiilan Fr-ies

å1og1 siu r,ir-crr I967 alt på basis irv uppgifter-na
liirrr SkogJshögskolans f:!sta försöksltor- rttuttc'
riskt bcstrinrna det f:rktiska Liget irr cle tirr-gall
ringsnallen r,iktiga pallnetrarua. \izirt tL1-rp-

cL-ag l'crrrrrr.rlerades som fö!er:

NIallcn. cllel noclellcn, skxll ts_c derr l:itslrr
ocll hirssta nlöjliga gr Lrn.ltlall per ha r ic'l

valirrarde rll(Lcr lör'ett gi\et bcstånd. \{cd
lägsta gr urlah t:r :rvscs clcn gr Lrrr.h 1r, som kan

roll'rcms ul,rrr;rll man behi;\'er rrsl(erx bc

rr,lrr ,lr lrndrrlrr, r. ur ll.l.r H;s.r r ll.,i.
liga grrurdrt:r alsct clel rrirri irvcr vilken

srunclltan till lijljd av sjähgalhirg ej Len

sligrr. Utom lällstir och hölistx F-ltrndltlr
mirste rrran är'r:n klirrla besL:inclets liipande

ijr rLnd\ tcrilh rixt. \'id modcllcns arn'iindnine

firr ber'iikning al enerkrrirtgcn ictl liivel lre-

stiincL skall bestånde1s gr'unch ta alltid liggx

rnell:rn liig_sta och lri)gs1u \'rirdet i modell. n.

Nlccl clerrlrr rt--srriktion liilics sccLen llilnP-

ligt an er-knirrgsprog-rem föI beslrinclel.

.Jirr-al ler,er-erade clcrr Lreställda larau ctl lir
senare (figur,3:2). \'i blc! crricllclticl ordcnt
ligt irriteraclc iiler de1 siilt pa vilket un ecLlirrirs-

:rrbetel sedan kom att lreskri\'as i olika
salllmanhang: som en proclukL av icl6r'ik skogs

lbrskning.80 I rerkligheten haclc lreh iddlerkct
rrlor rn/15,r\ 1,*. H.rr laq rrPplr,,\*rr:rrrriir ;il l, I r.

llppdragct soDr ri betalat 1ör-- hacle varit att
kLi lrirt regeher-k (uppfirrringen) mcd ntjuk-
vat_i1,

Hrrrsomhclst. både 1ör oss och rrecl tiden
också för rcster av skoitsbnrket, skullc gall-
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m10 12 14 16 18

.l



rirriasnralliu (elli:r- nicr cgcnlligl enligt \'år
nrcning: rrrallar för bestånclsutvcckliugsprog-
rr,'.-r r rrrr,lrlll r,r[,,nllllin8 ]orrrrn:r att rttqöt,
gr urrclen lil nva ticlscnliga sktiLselprog-ram 1öt-

slcnsk sko.e,. NLL kLtude man simuler-a fiinrt-
s:ittnirgalra liil bestånclsbchandlirrgen i det
r.'rinclliga och cliilrnecl söka sig fi-am ti)l clelr
som Lurclcl- olika lolhållandc-n lcrkudc rlresl
attlaktir':r.

l-rr uppseencleliclendc upptäckt blev att
sjiilr'galh irrgsgr iinsen i kultivcr-acl boreirl Lall-

skog 1åg pii crr nrlcker högle nir'å än v:rcl vj

hzrcle lintat. För :!tt ytterlieare belästa r-ikti5
lie tell leslad(' \'i m:rlliunir pir cLt arttd tlpp till
drvgt tiO irr-garnla ktLlluret-pä bol:rgets mlr-kcr.
f)e'ssir lrzrcle sköLLs rlccl röjrrirrgal och gallringar,
[rcn ctt l)arti aL\'\:1rie hade läuruirts obehatlcl-
l:it. Llct r isaclc sjg ult nallal nas övrc ;1'.riinslirr
jel stirncle llil. Dcn rattLlliga aleångcn r':rt'

fbrlllrancle obcfi cllig i rucl)anrolr-Jåtrclsk skog
sorr bcfrrnn sig högt upp i tiithctsklass'1.

Sorr elt led i Slogssnrciscns arbcLe pli en
lr;rrrrllrok i bestiilclsr'år'd. anlitaclcs Fries Lill

vidar-c fi-amstälhiiug av gallringsmallar- firr-

sår'ril tall som gran. Hairlid uln)'llade han i
stiiilct ctl m;lterial 21\' tilllällig-a pr-owtor bl.a. i

or-irlcl sliog irrsliercle i den s.k. Stora produk
rionsIndcrsi;knilrgclr (Stora P).s] Ti11 skillnacl
{i årr tlc Driirninga| soDr förctagils i sköttr och
lirr- clcn ticlcrr r :itL siillsynta tallkultur-cr- r'ilka
l:ig Lill gr-rncl ltrr- r'iira rnallar rör de del sig
hlir orrr pro\'rloI i subjektivt valcla bestiirrcl
rrr, ,l ol I rr1,PL' 'rrr.rlri:.or i:r. Itrt, ,,rrirrt rt

konr t:ithctsniliicr-na för' sjålvgallring här- att
li;':gl p:r en beLvclligt lägr-e nivå j.'imfiil-r lred
liir-a rnalllu. Skilhrnck n r':rr cnligt Fr-ies er ftiljci
rv att tr'ii(tcr på rle tilllilliga pro\atorna i del
nla matcr-iale l \'ar it rner- grlppstlillcla iirr clc pl'r

Skogsfir-skn in gsinstitLltcts tasla ftirsöksvtor.
Dc irtelspe3-lade nrer str-ulitur-el i den ticlens
lelatilL ollir-cladc skogsbestånd och intc fi-arn
ri.lens lran birljen r-irjda kr.rltrLlskog at.

Dct galh'i n gsliia skoesbruket
I'rder l1)60 talcts sclale clel korn clet allt flcr
sigu:rler'liån i:iltct att dct började bli sr,iirt att
lritta skog sonr 1ar tillräckligt tåt ftjr- all g-all

r-irrg- sklrllc löua si;1,. NIan ville sltttilvelka rner'

I l.+

i st2illet. Del1i1 ledde till cn clcl korrtLo.,elser
elte.som \'år't a!relkDirglsp|oglarn lör-utsattc
cr hel del galh-ing. I)ct bcclörncla girlh-in--s-
bchovet uLgick 1rån åtgär-dsliir-slzrgcr fr iur
senastc skogstrxerin g, sorrt i sin trtt- g-ntuclacle
sig på dc ursplrrngliga girllrinesmallat-uzr li-ritr
5(ltalet. \ri firr-soktc trtrrl ttja beslånclsinlbr-l1ra
tionen li ån den tillgiingliga skogsinclelniugeu
lör lrtt testa onr r'år-a n\'a mallar visrdc urtt be-
holct lcrkligcl hade llrinskat. \,Ien matcr-izrlct
hade inte tillr:icklig skrirpa liir en sådan analvs
(se kapitel 0). lntc hcllcr pr-ow tcr4rpgifielna i
skogsti,ixelingen g..ar, klar-a beskecl. I'ron tolna
l'al alltför- srnli oclr r epLesente|acle inga bc
stiiu cl.

Dcrr tillgångliga beståndsbeskr-ivningcu
g:t alhså inte tilh-ricklig-t tillfirrlitliga och exakta
uppgifter- 1ör- att man den lligcn kundc ulr iina
g:rlh-iugsbchovet i clet enskilcla lallet. L)ctta lar
ett stor-t pr-oblenr, lv (len enda niijlighctcn
hlev rla att gil-a hclzL plarrcliugert fir'h:rncl ute
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/,r..Err 3:7. .!(1,1:.r rÄog itildosintnralltt 10-100 iit
(61j 000 h(hko ) gt ultlxntrl i tiitht.thla*t uligt
htttånd\ul.)l)gifto i Slaglig nal\.\.i) 1972. Hii)'
k td? fii t'öttta edngen dtn nultlåll.tr.s tkog'n.s

o,annuli gl.jhd, a.h dtl tinga hchotn ar galhing.
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i skogen. Föl- dctta hade vi inte tilhåckligt
med personal. Skogsgödslingcns planlr,igg
rriDg lctl av s?rrrrma problem. Detta blcv ut
lösandc faktorer fijr s(arten år 1966 av projck-
tet Skoglig analls (sc kapiLel 6). För'st år 1972
kunde vi Iör hcla bohget Siöra el realistisk
gr-upperilg av den medeläldcrs skogcn mcd
hiinsyn till täthclerl i relation till gallringsmal
l.rr rr,r. lär löt.t.r qjiitrqrtr krrnde en crÄrrc

skogsägare över-blicka hcla skogsirrrrciravcL
rned häns,vn till gal)ringsbehovet.

Resultatet var upph'sar.rde och ålerges i

figu| B:.1. Här har arealen pri totalt 643 000
hektar av skogsbcstånd rncilan 40 och 100 år's

ålcler summerats per täthetsklass frårr de boni-
tetsvisa rnallil.na. Biologiskt sctt fi;rclåll iutc
nirgot störrc bchov av gallling inom hurtcl-
parten av förctagcts skosi i potenliell gallrines-
ålder. Mer än häIl'ten, cllcr-?'25 000 hcktar; lv
skogsbestånden belann sig i täthetsklass 0.

Storzr areaier lv skogen i sitt mest produktir,a
stadium r,ar sirlcdcs urrclcr besLockacle l IJär
fönnåclde inte bestånclen att till fullo utnvtqa
mzu-kcns protluktionsförmåga.

Der llitiga gallrzrndct turder'1940-. 50- och
clclur av 60-talet hircle lett tiil prccis dct sour
förvaltDingar-na p?istod, att det var ont om
galhingsbar skog. Nära cllcr taitt ilvic'l rnallels
undrc gr:ins låg hcla 85 proceot av alealen. I
när'heten av själr'gallringsgriin ser, som den
hiir definier-ades, belann sig bar-a några få pro-
ccnt. SkogsLillsLånclet r':rr sannerligen problc

matiskt: {ör litct ung och för glcs mcdelålders
skog. Den äldre skogen var fbrtfarande till
stor del Ligt bestockad. Vår situation var inte
rrnil. Nlld lå .rrrtlarrtag ha'lr tl.t örriq; .tor-
skogsbruket i Norrland bedrivits efter lik-
nande principcr-.

Det kan inr'åndas att r'år skog hellre borde
ha gmppcrirts rnetl hjäip av Skogsstyrelsens
mallar eftersom dct ännu intc rördc sig om
lrrlrunlogar. Detta är rikert riLtiqt. men ri
hzrde inte dessa inslrurnent ploglammerade.
()m så skett skullc utslagct bli\it ctt något, rnen
sarrnolikt inte irvser'årt större gallringsbeho\'.

Vär analvs av galh-ingsbchovet visade
under:rlla omstäncligheter att stora delar av
dcrr rnedelålclers skogen på bolagets marker
bara skullc mir bra tv att få viixa under-lång
tid, ostörd 11' gallring. Ja, för cn stor andel
giillde fiågan om det över hulud taget r.ar ak
tuellt att g:rllra innan tiden 1ör sluthuggning
uppn:ltts. Efteisom den vngre delen av clen
rnedelålder-s skogcn vzrr så svagt rcpresenterad
huncle man lörutse att uallring av biologiskt
tvingandc skiil i r:rrt fall inte skulle vara nöd-
våndig under dc konmande 20 30 iiren. Detta
var lugnande, n li värjde oss fortfzrr-ande för
tankcn att sliippa in clerr t,vp irv avverkninqs-
ruaskiner-, som dir f:rnns, att gallra bland träd
som skullc stri kvar Riskeu val stor att 1å be-
ståndcn ordcntligt dernolerade. Så varför inte
pröva icl6n att bedr-iva ett pallnngsfritt shogsbruk

iills lidrlre o.h i slållet koncentr-era virkes
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lillagen till clc dclar-ar, delr äldre skogen sorr
diiligt utnvtljade den n:irk dair de våxte.
Sådan skog fzrnrts det lbrtfar:rudc gott onr.

Senare tidcrs uttolkare har ibland upp-
fattat 1900-, 7(l och 80 talcns gallringsfi ia skogs-

bruk soll. en ploj. r'ilkcn alclrig kour aLt filr-
r,cr-kligas. F:rkturr är att vi, liksom storpallei
al skog-sbr-uket i Norrland, iirrhlcl galh-irrgs-
fiia under- hcla 70 taleL och clelar ar,B(ltalct.
I Svcl- och Nlellansver-igc mcc'l dess bätlle boni-
tctcr gick pr^ocessen snabbar-c. Där börjadc
nran galh-ri igcrr rrågot Licliga|e.

Den fl exibla skossskötseln
Nu hacle vi elt pä vetcnskrplig grLrncl fiarn-
taget prognosillstlLDnenl som visaclc att olika
skötselmoclcllcr- kurrtle lvmmas inom lida
raruar. Enligt Fries analyscr-liulcle skö11 Norl
lanclsskog väx:1 sig mlckct tlit irrrrarr sjLilvga)l-

ring upptråcler: f)en ktude där-för, om man s:i

lille, l:imnlrs rtt \'äxr oslör.d undcr liing:i ticlcr'
ut.in :rtt tilh,rixtcl gick lecl. I slället iör-den
garLtl.t tiigbkultgnlLrirzgrrz kundc Dirrr tänkr sig

progrurm ned två, en..ja t.o.m. ingcn grllrirrg
alls. Ti'är,cn utari iltt \'ur?1 extrerrl glesa i rrt-

griu gslåget skulle un gskog^sröj cla bes Lån cl iak-
tiskt krurnl lärnnas ogzrllraclc ärrda fiartt till
slutarvcrkniug orrr skörcler inte löretogs allt-
{ör sent. Här' fanns ndligcrr ett stor'l hancl-

lirrgsutr'1r'r'ne. Dess:r ftirhlillanclen clcmoustlc
rades fil- för-sta girrrgcrr vitl Skogsveckan
1968.s! Tankar om skogsbmk utan gallring
hadc red:ur ticLigale tiamtörts idebattcn, mcrr
tlå r'anligcu bcrrrijLLs rrcd stor skepsis :rr' 'cle

garlle" och er-fiirclats sorn orealistiska fanta-
sier-. -\'en clcnna gång blcv slikclt ilrte irlla i1\'

dess:r ör'ertlgade.
Urrdel alla omsli'ircligheter rnedgal dcrr

nva kunskapcn lrarrcllirrgsfriheL och flexibi-
ljLet. f.)essa begrepp skulle bli lcdslrir-rror fiil
clen tidsenliga skogsskötsel li eltcrstr-är'aclc.
60 talcts ligJkoujLrukLtrr' hacie gjor-L oss för-sik

tiga. \råra förbandsinstr-uktioncr- för planle-
r-ing och tLngskogsrö-jning r\T)assades så att
tråclen i clc lianrticla Lrcstirndcrr skulle rrLveck-

las i ctt 1:illr elsiIterr l]l som meclgar, hencl
lingsfribet rned häns\n till skogsskiitsehr. Orr
iinskr,ärt. skullc skog-crr kurrrra r':ixa fr-arr till
sllrtsLörden utaD galh-ing. Lletta l-rck :1 arrd.a
sidirl ilite Lrtesluta att lran tids nog gallnldc
orn clcta beclöncles sorn ördelaktigt. \{en li
lillc bcspur-l rnorgonclagens skogsskötarc Ii)r-

lr.eten atr ha blivit scrlcr-aclc si tiit skog aLL cle

tvirigacLes förela olönsamma åtgälclel för att
unclr,ika tjllliixtstagnirtion oct anch:r pt oblcm.
f)et !nl saDrtidigt bctn'gijlirrdc att vctu all f.em-
lids5kogen, inon clen r2lm som halcllings-
fi-ihctcn rneclgar; fbltliu ande ganska nil skullc
tilh'arata stån tlor tcrrs procluktiorisför rn iigia.

,\1tl srå otlt snt digu tn
gP!l\\kiit|, h1rt1I( lirtrl
Ir Ilrnun, grtllt itrgtrnt så

sttrinittfolt tntka n itrns.
Fato ( )llr 1'lth,tLlLb\.
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Gzrllring på n,vtt
I iir t lall ökade irllresset åtcr iör- ealh'irtg nrir-

de srli ar-ealct av urpitc skog, sou alllagts pli
.10-talet ellcl ticligar-c böriade lir gallringsbar

?il(ler. Dettil intrliffrlclc fiån och rrlecl 8O-talets

s1uL. \'i lissre att clct i dctta irlcLersstadiutn

larrns bcsLäncl i bcllol ar sanetancle gallring-s-

inglepp (figtrr'8:3). Tl cn cleJ al clenua skog

lta,l' lr,'trrrtat rrrarrlilll.r \r'lrr \'rla qr'lli'lrr-

fird:r r tijnir I gsklrrrl pal.jer liacle inncfilllat (se

ricLar-c kapitcl i9). Ntl fautrs skiircletnaslitlct
(grippr-ocessor er) ti)lg:irrgliga, som rned blgg
Jiea p|estancLa Ltttlcle opcter-a i|rrc ibcstårl
clcn uta,t litt Iörolsaka irlltlil nvcket skadot'

på c'len krar-stiienclc skogcrt. L)c'ssrrtorn lar (i(l
t rlr's |e'tir":'1 i sL"q'l'rrr\' r rlr "rilrlrr '

skogsbnLkct rtpplevdc eu ltelt annan och

b,ittre koniunklrlr. I r'ål- sLogsr'åt clsinstr-ukLiou

fnnrrs ntr en PassLls. solll irlte lar'it liktrrell på

lårgc: 1)r1 ålig;eer liit-L,alt n in u.rn t 4ll. DLd lLttt\ll'

.jrtnle tnt lohn.l. ctJirt:nhcl oth l;llilingli! h^!litldt
bt\hti-Lit1it1g ho)tLinut ligl lohalLscn fustånrl nLttl

gallring.sfultot; rtt h inf'ogtr desstr i ttittttrkttings

\ler dct lantrs lirt tfat artclt-- llarir stnå arca-

lcr Lurgskog i gallrilgsstadict (jfi figttr 7:2) Pii

90 tuler sknilc situalioncn lara antrot-htlcla'

l.:ing ticl hade rru liirllrrtit seclan clct licligate

gallr:rrs i skogen. För att kourtria igiirlg gcnolr
lilr-clcs stora utbilcluirrgskamparrjer' Dc ber-irr cle

alla rrir'åcr ausrarig-a i vet Lsamhctskcdian lntc
lllinst liktigl rar art trlbilcli! mltsliinförat-rra'

sonr t--ftcl sig skttlle lämna lagom glesa och

nrigollrtntla .izitnna beståucl, och diirtill lra

unchikit alhar-iiga skador pri ttricl ocb mark
h rl eclrrir tgsskedc L lllcv llitt problematiskt i

(lc11a hiinsccllde
Nu billjzrcle :ivcn gallr-ingsplinciperua clis

L[tcras på alhil]. Dcn klassiska trrelodcll hilde

liing,-c rar-it lii;1;gul/rint. d \"s uttail av Llenarc:

tr-lid mccl alsikt atL låta clen r':i lclelir I larc clelen

al bestånclct råxa vidarc l'rofessol Harrl
Eliksson kttndc eurcllcrtid l'ör talibest:ind lis:r

tt l"r!,11t,,1: ,1.r.. 1.'tl.' ltirrle'r' rn"r'irlc i

SkogshögsLolarrs {örsök ci Icdclc till nrigon på-

visirar' lillllixtucclsåttllitrg S: För- gr:rn ktrtrclc

där_ernot lillllirtetl tttirlsklr rnecl ca lio l)r'occlll'
N{iilB-a rösler i skogslllLrkct Lnladc nu för hirg-

g:rlh-irg - irrre korlsligt cflersorn clcttir gl'nnaclc

irrLonl!tnettol - sii.skilt vid trtlrskinell :u'r'et-k

nilg.
Sjäh, här'claclc jag uppf:rttnirrgen att derr

bista pr-irrcipctr 1iI-galllirrg lig..g-cr nrcllan cle

bårlzr gallr-itrg-sextlerrclrra Vicl y'i grillrJrrgskirr

clir-rrau tt-ricl i alla besrindsskikl nle.l inrikt-
ningen iltl avliigsua cle klahlalilf sirtllc. Detta

lijr-etallcl tttig rara clerl ttlest srtucla irtt-il<t

lirtgctr. Nllin ltchållel- erl 't-r'g3..rac1" i bcslåu

clcr irl r'äl etablet-aclc, .otilsla trzicl stirrl skyclcl

nrot stot tufå)1nitlg.
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Nu fiam emot g0-talel hade som visats

skogstillståndet Iörändrats påtagligt under
färdväsen. Dct krävdes n,va ställningstaganden
vad avser den framtida kursen. Ilet lanns fort
farande gott om äldrc skog, men nu en ut-
präglad brisr på skog i medelålclern. Av hus-
hållningsskål började det bli irktuellt att spara
upp ett än större 1örräd ar' :ildr-e skog. Nted
detta skulle man !'lla ut en fiantida \irkcs
svacka, som annars skulle uppslå när bestån-
den i ålderssvackan nådde awerkningsmog-
nad. Under senare delen ar'80 talct börjacle vi

dårför välja ut bestånd låmpade för ett girll
ringsingrepp som vi döpte till honsotefi.ngt-
hugguing. Beståndsåldern borde ligga strax
under den lågsta slutåldcr sorn den dåvarande
skogsr'årdslagcn medgar'. E1'ter gallring skulle
tråden kunna stå kvar iytterligarc 30 50 år
utan nårnnvård sjiilvgallring och rned relativt
god tillr'åxt.

Vid virlet prioriterades talldornir.rerirde be-
stånd mcd god virkeskvalitet, som växte på
båriga marker. De skulle 1åeeallras rclativt för-
siktigt, med målet att ställa kvar minst 400

stammlir pel hektar Som resultat börjacle icke
oväsentliga ytor av klassiska tinrmerställningar
nu pr,vda skogsl:rndskapet, en vårdeIull r-esurs

för framtideu. Det gladde oss rn,vcket att
kunna konstater-a hur vi på några årtionderi
lyckats föråndra stora dclar av bolagets skog
fiån ett nedgånget tillständ till att l1u bör'ja

likna sydligarc beligr.ra, sedan långe skötta
bruksskogar.

I fisur 8:5 visas de stora föränclring:rr som

forrrerna för virkcsskörd genomgick undcr
resans går'rg. Från en lång pcriod av nära noll-
lägc korn en viss gallringsverksamhet tillbaka i
slutet av årbunclradet. N{en allt talar för att
dennzr form av vilkesuttag aldrig kommcr till-
bakir till tidigarc nir'åer Tv jåmfört med sh-rt

ar.verknin g förblir gallringsvirkc alltid relativt
dyrt att skörda.

En viktig l:irtlorn, sorn vi tillågnade oss och
utn,vttjade, var att frihctsgraclcrna är stora vid
val av skogsbrukssätt. Skogsskötseln i boreal
nordsvensk skog kln bedr-ivas enkelt, flexibelt
och kostnaclseflektir,t:

- Hur'uddclen ilv skogcn brrrkas (och an-
låges) i likåldriga bestrincl.
Virkesskörd genonr eallring sker orrr åt-
gärclen är lör'rsarn eller biologiskt sctt
önskr':ird.

- (iallringslbrrrr och gtllringJsintenall kan
våljas mycket flexibclt. Galh-r när-och så

att det lönar. sie.

- Skogcns slutiilder kan varietas inom vida
gränser och anpzrsszrs till tidsskeclel.
Stora lirkesuttag bör kunna giiras vid
varjc tillfålle.

- Näringstillitrrscl kzrn ske i vissa iilder-s-
sir(lie..
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