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Några avslutande reflexioner
I]ncler dct skcdc sorn lrehand]as i denna skrili
r,idgaclcs r'år'a Lunskaper our dcn borcal:r sko-

gens biologi. \'i Lircle oss htLr n,va växtliga
skogsbestånd skulle anLigg-as och skr)tas. \ri u1-

vccklaclc cletjag krllar-ett lationellt och h:ill
bar-t skogsbruk. Hår'i inbegr-eps också natur
r'år'dshånslnen.'liirkthyggcsblukcl vlr ledan
err et:rbler-acl pr-axis hos dc flestu bolag i cie

glulla llelgsllgsby'edcr-na, mcn tckrriken bc
hördc infiir as och anpassas till Nor-r-landsfiir
hzillandcrr s:rrnt Lill pr-ivalskogsbt-uket. Snart
var li irronr stor-skog-sbrukct också i får'd rned
att bvgga ut ver-ksamheten mcd iitglirdcr-i pro
cluktions och procluktivitetshöjandt' s11ic.'f'
detta r,iktiga och fi-amgilgslika ;rlrete he-

r-örcle oss alla. ober-ocnclc ?r' tidigare skogs-
histor-ia.

Som resrrltat lr' år-tiorrilcl av målmedvetet
arbctc fiirirättlacles där'igenom vär-clet av Nort-
lands skogar. Jriruför't Drecl de oskötta be-
stån.lsrestcl som ctt irrhundrade av b:i clhänt
ur-skogsexplo:rt erin g och bl:idning haclc lånr
nat cftcr sig l:u fiiländringen uppsccndcr'äck
ancic positir'. I norr. liksorn långre siidet-ut.
ianns nu cn 1'ör-skogsbruk väl rrlbyggd inlia-
strrLklnr: pe.rran.'Dta r,ligar-, brorr, r'c'r'ksliider,
plantsli()lor ctc. \ri hlde dessutom - och intc
minst - kunnig-t skogsib)k, aila Latepprier', och
er lång tradition i irur-man bcdr-ircl eu fr:rrrt-
gångsr-ik vcrksanrhct bride biologiskt och cko
norniskt. I SCA:s lall liirrurircle vilkesskörden i

dcn cgna slogen r,åsentligt bzittrc nctto sorrr

ltiljd ar, al1t stirr-rc uttag och r'åt clelirllar-e sorti-
ncnt. Nlcu Lrots i1l1 \'i förrhrbbl:rt dcn uthzilliga
nir,än liir-\'irkcsullirg rtndet- pct-ioclcn haclc r,i

ännr inte liomnit upp lill clel "p.oduktions-
tak" sorr rtan med r'åra kunskaper li<l pelio-

dens slut. \,isste illt rnar skr.rlle krutna nå. För
a1t fb.tsåtta expalclera kr-ävclcs dock forLsatt
målnrccllctcnhet och r.issir ekonomiska upp
olh-ingar- lirr- stunclcn, r-rppoffi-ingllr som bola-
gct i tidigale skeclen var-it villigt att ta. I,v utan
såclarra hudc vi inle rråLL clil \'i nådde. Så \,ar
l.recl \id llrr r,rl, r. hörjrrrr rlliI mirr r:, rrerarinn.
skogsrnän iive|lämnadc stafcttcn till Daista.

InLelnationellt selt var-r,i i Nor-den ganska
ensarnrJlil orn detta trtvecklingsarbete. Dcn
bor-cala skogJszonen, till vilken våra skogar
hiir. onrkr-ansar- norr-:r h:rlvkiotct. Ekouomiskt

Sliitrn @ u).n gv,\llutl in!?nJinn: hinr i n.illla
d ,nn)n. rrani)otttn. 1995.
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lir. och är' cler r ilr slor bct\ dclse. Tl hlir skiir cll-
clcs ca 10 proccnt (ca 500 miljorrer nirl) al nirl
clens bchor av indristr-ir'ir ke. R:ilnar-ttral bata
l>arrr,ilkct l<orr.1ö ploccrrt fi-ån bot-cala sk<r
gar:l:ll Ilnludclelcn at clessa till rtau olattbatt
stora skogsviclclcr lrefiuucl sig i ertropeiskzt

l\sslarrd, Sibiricrr..\lask:r och lvurach. Nordcus
slii-,gsr ta tricltrt_ urccl ertclast l'crn ptocent. ltå
lrclrrr hill skör clades lirkcL Lnder det ektuella
tidssle.let huruclsrkligeu i tu slogar. Och sri

slicr- i lirl\uclszr]< fi)l tfar:rndc. \'ilkcsIllaH..elt
skeclclc eflel en gcogltfiskt låug. trppblrLtert
explortcl-ilrlis1tln, b:rkom rilken skogcrr lilrr)tr
lar rir ör'cl och otillgiirglig. I3ilclligt ta1at, och
n:lgot 1'ör-cuklat, beclt-cr' (och beclr-ilct-) r'iir ir

srArnilr'i irst och råsl eu lolm ar sloglig gruv
cirilt. l\'laD liimde succcssi\1 ett orutlidcs vir Les-

rillg..ångar' 1ör illl sedan fl r Ll:r a\a'et-ktlittga|na
lill elr annat. L,rrcier tideu ör'cr-gick vi i Nordcn
i slaillet lili att uthrilligl utnlt!ll skogsmarkcn
för-r'irkesplorluktiorr s:rrnt till atl öka avk:rst-

ningcrr. På r'ät_a fcu ptr)cerlt al totalarc:rlen
skirr-claclc vi i slrttskc.lct av petioclen hcla 2ir

procenl al dcll tolala ar-lig..:L rir kesfårtg-stcn i
trorcal skog. Deu hiig:L lnclelcu bcror oclsli pi
art vår' bore:rl:r skog rir ttter lrit t ill5..änglig ärr

rnell):lflcn a! l_csLerl.

LIos oss skedclc rirkesproduktiortetr 1il1 priset
al målinr-iktacL skog-slrit-d. Denna fick skogs-

indrrstrin bctala sorn en del ar Llivanrkosttra
clen. Skogsinchtstrier-na i ri'ister och irslct var'

rrindre bellistacle ned siidarta trLgifier-. Niir li
urrcler- färdlligcn hacie besök al vlir i1 kan.ldcn
siska kollegor lirr cn stliende li-iiga lrtrr vär'

inchrstr-i kurrde kl:it a att beLala så höga t'ir kes-

priser nlir- clcrr l:rnadensisk:r klagaclc ilct'
kostnadel som va| bara hriiktlelen där-ar'. \'i
för-lila|acle att dcttu IaI lesLlltatct a\ en i tidcn
Lttd.aqcn aupassniuespr-ocess. Firr-hålltrrclet
rrrcllur skogcn och derr lirkcsför'ltlttkanclc in
cir-rstr_irr firngerar hos oss ieu slags svrnbios

Pliset lirr litt liingsiktig..t kturna bedrila lit kes-

iiir-lic'lliogen pii crr ocJr salunrt Plills - och
allrså slippa ?!tt på sikt fii Ligga necl cllcr flllla
dcn rnlcket kapitaltunga lerksattrheten vrir
,rlr het;rla rlt:t rrncler'hirll som fbtclt-as för' att

hiilla vir-kesströnrnen intakt ilrrer åren. Ert clel

al irrdrrslrins lblricllingsr,inst rniste cl:irtrjr
hrerliiras till skog..e n.

:i{)8

I'ri 40-tllet tot-uaclc ptoblemen upp sig firr'
(len till stor clel No Ir'lancls bascr a cle sleuskt
sliossinclLrstli n. \'ir kcstill gån3-en i Norl:llncls
skog-cri. ticiig:rr-e LrLskog rnert ntr siincict bliiclircl

och utglcsacl. birrjadc bli krjtisk. Eu auniLl-

ktrrle pct-iocL rttecl sr':ir lirkcsbr-isr Lrrndc l'irr'
tLLscs. \Ian ralclc d:'r - ciessbrittr-c gyrrracl al etr

pcr-iod rrecl gotl lörrsurrhet -:rtt exla cle kost
nadcL sorrr rirt l'öt brtuclna rned att llgga trplt
etl Lllhiilligt ])r'odrtcerandc skogsbr trk. Dctt:l
arbete rrnclcrstrjcldes ()cksri pa olil<t sått :u
sratslliaklen. En stor-lörclel i S\'etigc |at derl
inter-natjouellt sett r:itt uuika iigur kombinatio
uelr skog - i[(ltLstri. Fiiletageu hacle hos oss

inte blir-a konlroll ör'et- r'it-kcslör äcll in gcu trtarl
iigrle riven cn lrel del skog, r'ilkcu irtgick sotr
en intcgr elltl clcl i tiir-ctngens allät st irr-clse. P:i
.1(!talct bör jacle man irrsc iitt rlen nedgiirtgtrir
skoeen i nor-r-. rått sköll, skrtllc kuurlt fiirvaucl
Lrs till en r':ilclcfirll ekononiisk tillg-ring.

!,rr liknlndc olllst:illringsproccss skulle
chöja irorn ancha clclar-ar tlen boreala skogs-

zoncn. I Iianacla ackrttlrtler_acles llan al hlirt
lrrLggen {ör-buskacl riilcleliis skogstnark s:i att
clcn pri ii(!talct bcr-likrratles t:icka tlcllarr l5
och 20 rrriljorret- hekter.llltrr Dct virl lirrst tid
clenn:r ticl som nar mer pii alh'ar bör'jacle insc
der firlia liclclcrr och konseklensernzt rtr skogs

lir lsriir-clscu.:r:ll \len i IOrucla ä5iclc statctt
niistirr al1 sliog. Irclusttin iraclc lårrgticlskon
tr-akt pli vilkesiiing-stcn. liorttnkle'r onr f,rrtrde
ibl:rrd ocksri irLa.e,..anden firr skogsrård, tlctr
dcrrra bet:rlzrcles dii ll pt-oviuscr-ttas finaus
clcparterrienl. Utlliggcr konktttt-er-acLc hår
rnccl archa statsrttgilict-: till skoJor, liir sjLLk-

r':lrcl etc. I)ctta rnedliitclc att skogsr:irden oltr
l)let eltcr-slltt. Skogsrrnder-hiillcr teuclet-aclc att
r'ara Lroniskt urtlelfinansiet-at urccl belläm
manclc konseklcuscr sorri följcl.

Situatioricl i Rvsslanrl lar-ritr viir-re i sitttel
lir' årlrrrnclraclct.llll2 Ilrclel sorictticlctr beclrels
skoqsawer kninget tta nrccl föga firmlör'hllllnirtg.
Skogs:ulcr-krring utan cftcrlöJjaldc skogs-

viir-clslitgiilcle| lcclclc till sarnrna t-csultul srtttt i
Tianada. I cLuopuiska Rrsslaucl hacle 130 nrilio-
ncr- hektar- av rtt-sptrrrglig g.'rau oc)r tallskog
crsatts i1\ oskött sckLrrldlir självförrngr-ac1
irjirrk- och aspskog. C)ch processen ber'äk-

rlcles lirltsiitta. I)el 1öruts:1Bs att sekuucliil



Iiitl t?lkut l1 oth 20 nil.ltnn ltrh!ut:

slioscn cn biL inpå 2000-ta1ct skullc tricka
(i0-70 miljorrcl hcktlu idett:r otnt-zide. I irsttat

Sibi|ien har-ller-:r Dril.jorre| heklar lr'.lei mcst
procluktir ir \Logen :1\\'erkats uu(lcr- dc scl)astc
årtionclcna. -Ln tlccljedel av den lotala sliog-s

rrrarkclr klass:1.-les soll utan tillfrcdssrilllncle
1'ö r-r'n g li rrg.

l)et stocl rnccl tidcn klarl an .len lationclla
oc h flexibla modell Iör- skogssköLsel sorn vi trl.
lecklirt, nre.l mincl-t' moclificlirrgar, r lu ging-
bar- inorn alseriilda delar al clcn bore?rla
skog..szoncr. \iiirt skogsblLrkskc)trccpt blc! rliir
fiir mecl tidcn illtl-cssanl ären pa atrclta hall,
irrtc nrirst i l(lrnacla. \'i kallaclc clet fiil r/rrr

sitenska nntlt:lltrt. nled borde uog ltclltc attrlirtt
begleppet ltn nanlislu. Tr rrlrecklirig-en 1-rck

vriscrtligl bidr:rg ii-an birdc clct firskir oclr
nor-skn skogsbr-ukeL seml fi:in lirr-skningcrt i
clessl r'år-a gr-:urnl:indcr-. \'lir-t koncepl inr\m.le
intc barn de dcllr sonr lrtvecklzrts fiir skogs-

\'!ildcl Lrtrln är'en teknikcn för rilkesskörcl och
tr-aDspor 1. Otalipa !al- bcsöke rr fi liD andt-a
sid:rn ,\tlantcrr. C)ch lika otaliga \lr l-clolna
clit lirr rlang-a av oss, irlrjrLdna alt iniiir-lncl-a

orrr lrrLl llrr-ell skog kan och bör'skötas. Sjriil
linllacLe jag iblancl Kirn:rcl:r liir' 'rritt :ruclt-:r

hcn lancl ".

I s1ället liir den kontnr-lösa bliclningerr
valc1c skogsLr rrLel i Norlll.l irlltså r'elativt
lidigr alt ö\'erg-a till cn or-dnad tlalithLrg-grring.
Sliogsbrtrket ikulle i fi:rnrtiden becl-ilas elicr-
ctt ocllirrgskor rc ePl - Skogens rrlreckliDg skullc
rrålmedlctct stvnls rnot Lrppstiillda rrtil. \'[al
Lrrnde r äl ja "tr':id gröcla' och utnlttja lrer ctisla
för:icllir gsr inst er. \lar krrntle piiler-ka skiir-clc
utfirllcl .s,en()lrl når'ilrgst illliilsel och Drar'lJör'
b:ittr-andc iitgrilcler: Ploc khLLggningen, el1cr-

blidning sorr dcuna skogsbruksfcirrrr blrrkirr
bcrånn:rs, nreclg-:n la saclana rliijlighctcr: I
clag kallas clct ko tt I in u iltl.xkogll,,r'rrlr. \'erksatl
helens katastrofula r-csultat avskllicLle. och
lror cle fbrtfalanclc avskr-icka. liån liclzrrc rtrr

r'inclnirrg. L)ctta iDte rnirrst efiet.soDr rneloden
så lätt f1esta.le till rrissbl'rk. Nlcn cLcrr rrra in-
riktningcn irurcbltr ocksa etL liltgJande. NIau
lråste lidta ctt ar rtll ritgär-cler tur<ler beståncit'us
liistid, fi:imst r.rnclcr- lirlrrrgringsfascu, nel
ocksii !eDa.e. Tr'äcl är'beLr,dlig..t mer- liingli\'arlc
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än de planeringshorisonter som många skogs-

ågare befattar sig med. Det är naturljgt at1

skygga för utgifter som inte ger någion ekorro
misk utdelning i det korta persPektivet och
inte upplcvs som tvingande. Detta är trahl,hu&g-

nings.tkogsbruhets akill e.;h til!
Den som underlåter^att röja sin uppvåxande

ungskog riskerar exempelvis att torpedera
hela odlingskonceptet. MaD rycker undan
grrrnden för en bra värdeutveckling i skogen.
Vanligen drabbar detta inte en själr', man slip-
per i stället en utgift. För att undvika utebliven
röjning infördes på 80-tzrlet en )ag om röj-
ningsplikt för alla skogsågare. L)ctta var en
mycket klok åtgärd i en tid då en stor mängd
ungskogar började nå röjningsstadiet. Stora
arealer röjdes också. Men obligatoriet väckte
opposition. En framträdande talesman för
privaskogsbruket sade mig ungefiir att zla Äan

skogsbrukarna sin skogsshötsel, nu behhts inlt
n ågra n in gande b est ämme I; er.

Hur blev det?Jo, obligatoriet togs bort. Inom
skogsbruket, alla kzrtcgorier, åndrade skogs

skötseln inriktning. Ett "röjningsberpi" började
senast torna upp sig. Det talas i dag om ett
eftenatt åt$ärdsbehov på över en miljon hektarl
Diirmed är skossbruket nu tillbaka till samma
dystra läge som på 70-ta1et då den mödo-
samma klättringen upplör röjninusbergct initie-
rades.333 Undcr 90-talet minskade skogsbmket
dessutom sina skogsodlingar till förmån för
naturlig 1öryn€irinc. Arealen frötrådsstillnin gar
ökad| lralrigt. I norr upprepades missuqen
från 5O-talet. Metoden tillämpades åter i helt
olämpliga klimatlägcn. Som man kunde fömtse
lät för1'ngringen vänta på sig. Och stormar tog
sin tribut blar.rd fiöträden varhelst dc före-
kom. Följden bler, inte siillan glcsa plantupp-
slag och behov av kompletteringar, åtgärder
som kanske inte alltid kon till utförande.:134

Under tiden minskade tillgångcrr av nanLr-
ell arbertskr;rft i Norrland. en arbetskr:rft som
också blev allt clyrare. I avsikt att motverka dc
fömtsedda effckterna var vi på B0-talet reclan
på god våg med att utveckla röjnings- och
planteringsmaskiner-. Tyr'airr ?rvstannade sedan

Resultatet ai) ett uth.(illigl och rationellt skogsbruh fmmtidsskogen. Ijungå,.\äntland, 1972.
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c'lcssa:rrhctcrr. Det ir s:rnnolikt hög ticl att åter--

ppti lerksalrhctcrl. T! utarl fot_lsatl mckalri-
sering zu, r':ir it skogsr,lildsarbeten hotirr viktiga
nrorrent i skogsskiitsclD at1 bli allttöI d\Ta.
Skullc nan misslvckas rnccl en lbt ts:rtl kost-
naclsar r passning r'ller'slår kirlrske, solr crldil
utr'äg. cn åtelgling till ett skogsbrul rred lzigr-e

ambitiorer-. Det litrrts gocla nröjlighetcr att
rLnder-rclatilt liing ticl clrit ekonornisk trlll:r al
clel skogsr-csurs sotn skogsbntket och skogJs-

inclustrilt, mcd irte obetlclligt s:rmh:i1lsstricl,
gclricnsarnl byggclc upp pa tuirtettla al clctl
gamla bl:iclriresskogcrr. Nleu ittr scr del ut i
sl<oger när dcrr festen :ir ö\'el:

Så illa korntret rttlecklingeu saikcrl inle att
gestalta sig. Under dc :i0 liren sour rlin skild-
r-irrg ornfattar llixllrcle fiarntidstlon periodlis
inom ljch gränscr, rnesl som crr följcl al det
allmlinna ekononiiska hlirrtalet. Såclana sriirtg-
ning:rr kornrncl natul-ligtvis ä\'en {Ilulrliderl
.rrl llllrcllnll.r. lrr,,rrr .k,,l.l,r rrlrr. ."rrr lir , rr .i
l.rr tsrltie \, r'k-.rrlr-r. .rr ,1, t r'l li{l rl. lrr'rrr

hållcl hrmrclet kallt och intc clt-as rnecl dit virt

dalna tillfiillist blåser. LJrrder 1980 oclt !10-taletr

fick natrin:irdsfi:ig( )rna nuistar) firllstånclig hcge-
moni j skogsdebirttcn. I.'ndcr 90 talet sköts dc
tidig..ar-c sri viktiga pr odr Lktiousaspekt erna i

bakgnrndcrr till clen gr-acl a1l rlran fr?igllde sig

(rn samhiillet hclt g)ömt bort skogens stor-a

roll ltrr- r';il r'älfärcl.
Ell lrlmaninir fajr oss här i uorr':ir att l'irrctra

ctt ckonorniskt {iamgiingslikr skogsLrrtLk tlecl
tillräckligr hänsvn till rntLrrr'ärdcn:r. SjLtiatio-
lrcrr är' lnvcl(ct ltnnor'luuclu på andla liiili. I
Nlcllaneulopa rreci dess tzita tt.banl lelandc
belblliring ät crctrpelris bntkct ar de :r11

rn:inna skos:u ua i hög gr :ld allPassat lill ancil a

svfien in clcrr sortt har rncci vit-kesproclukLirl-
ncn att skirll'n. Dct ;räller- att crirjrtda rckt-ca
tion, \'atten\'ård ctc. Detta lcder till höga

cL_iflskostnatlcr som subvcttlionetas av silrll-
hrillct. cl-r,.s. lv skallebetalzrt-n:r. Iltau dcsslt

{inansiclla tjllskott hade ereurpclvis alla Tlska

statsskogsiöt-r'altriirrgal giitr rriecl {i"rlrrst rrnder-

l!)00-trlcts sisla :irtiortclett. Sitrtatiotren i södct-

strir clär'rnccl i bjiirt kontr-est tjll filhallanclcrra
inonr clc glest bcfolkacLe, milsvicla ocJr kat-ga

skogsvidclc|nl i Norrl:incl. IIiiI nrirstc skogs-

sl<irtselri \'ar-a crrkel. flexibcl och koslrtaclsttrccl-

\'ficn fi)r_ all. inkhlsive koslnedcl lör'rlitllLlaarcls
liirisvncn, htnna fiirbli eLotrotuislit lrållllat.

Inom Sler-iges Sliogsr':ir clslilt brtttcl lrcslttt:r

des i slutct irv ixltalct att ir,( lil)rl)llllclct en r1\'

inriktning. NLLr skulle nu ga)ra dct till crr

tlti;tt.tpllls orlt ttt fbnuu fih ull .li\kttlt' ./ \ht)!rns

[ront t ids frti gor. Son sklil r] rlllrvs rll L a n b i I i r t t t t t t

all b|gga upp shag\hapilakl i St|rigr h tr tttlt lttlruhlas

,on |7)\Ltltat oc/L all. dert .\ltulrg.i\k! i'ikligt ftligttn.
(tll trsteto?ra lcn li,enjku \hatrJt, i n[ll 1](i\trllill
ti1 ai tft 14.11111.?:ilt

5, i r liri I l.illBre l, r.1,, l|l\ ,.r\t, \:
såkert iitcr fokrtse|a intlcssct rr()l alg?irclcr li;r
att bibehalllL och fiirbätr|a liorl<rrr |enskt-elictr
i llirt skogslit-rtli. Ticleu lir kuappast konrnrelt
1ör att lrLta sig bakåt ocll 1r() rlll 'nu bchöret'
irge t mcr gö.ås . Dct lit- cr 1ar'lig .irtit\ (1. \'i
ler'er_ intc i cu sklclcl:rcl aukcLarrtrrr. \'ar-a kostrra_

clel rrastc korlinllerligt anpassas lill att tåla

korrkullensen firirr ornrlirlclc'n. Skogsltlrrk
\'älldcn lrnt ritllar tllicl i ltlll stötte orrrfltt-
ning. ProcluktionsLltlallet ail gi|etvis rr- t ctttr-al
bctr,clelre när_ rnAn irl\eslc'r:rt Pctigar. Skogs

bruk lil inget ttticlzrrrtag. \'iltigl clclar-l\ slog-s

folskningcrr koritner där1irt- livcrr liilmö\'cr atl
larli irrriktacl pi irtt {tir bätt|a tt-ritlctts oclliuL-s

r'år'de ocli skogsmarkcns ar kastnin-... Olikl
forskningsomr-licler bearbctas llirltien irvcr,
s:isorn genetisk fiilriclling ii;r b2itlrc halitct
och tiilr':irL, odliug av hirgp r ocl tLce t auclc tlricl-
slag, sjukclomst-esistcns, rrrlrkbchanclllrrg,
rriilingstillförscl o.s.r'. Delta har ltitlills lat-it crr

Ii'q. lr:rrrr4.rrr1. il rerLs.rtrrlrr r. trrtr tttitt.'
hos oss. \'i var hcllcl-ilite sena att lltnvttia resul

li1len. Dct lirns all anlccltririg forlsiitta atl ])e-

dlirrr och drr n\11a al pt-orluktiortsitrt-ikLacl
iblskrring i avsikt att filriiillu avkastrring-err

fr-ån r,iir skog iolika alsccrrtlen. ()ln irrie. se.
vi filretr-äclc iit nler frans\'llta rral iorl( r' dår
skog oclt skogsindustr-i utgör'en lilitig tttotor i
cko n o lrin.
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