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Stig Hagner var- under närnarc
3fl ar skolisr arclschef i Slenska
Cellulosa -\litiebolaget SC.\. från
l96l och fl-am till sin pensione-
dng år 1991. Dessförinnan hirde
han rrrder' tio år_ r-erkat som

skogsforskale lid Statens skoes-
forskningsinstitut.

Under Hagners aktiva skogs
nrannatid genomgick det svenska
skogsbruket, och i sl'nnerhet det
norrländska storskogsbruket, en
ornr åh ancte ut\eckling. Denna
beskriler hrn rnlckeL rnålande i
sin bok, 5'lrog' l ,{rzrzdiizg Själr,
kunde han inte slutlöra arbetet
ned boken då har.r drirbbades av sjtrkdom oclr arled i början ar'år 2003. Persor.rer'

knutna tili SCA och KSI-A. har, dllsauunans rrred plofessol Gustaf von Segcbadcn,
Stig Hagners vän och kollega, färcligställt bokcn.

Norrland och skog är tr'å bcgrepp som hör intimt szrmman. Under andra världskr-iget,
och tiden nårmast el'teq expanderade rlen svenska massaindustrin kraf'tigt. Den norr-
ländska skogen var dock, till följd av exploateling och ör'ertro på naturlig förrugring
genom s.k. blädning, i ctt bcdrövligt skick.

Hagners redogörelse tar sin utgångspunkt i dessa l'ör-hållanden ocir beskriver initierat
de olika steg sorr resulterat i det skogsbruk r,i har i dag - mecl såväl fiarngångar sonr
bakslag under un,ccklingsarbctet. Intrcssant iir clct att fii åtgärdcrnl rnsrLta i uLt srlrrr
skogsindustriföretags strateei ör sin virkeslörsörining. Detta gäller inte minst den
storskaliga gödslingcrt av skogsmarkcn och introduktionen av contortatallcn.

Boken innehållcr 24 kapitel mcd rubrikcr som lockar till läsning, som t. cx. Bonitets
lr'fiet, Rotsnurren och Kritiken mot skogsbruket. Månua lustig..a episoder nåmns.

I en avslutande artikel, om svenskt skogsbnrk och skogsinclustr-i under ellerkr-iqs-
tiden, srilter ekonourhistorikeln Ronny PeLLersson in StiS Hagner-s tc\t i sitt
natioDella och interuatioDella saDrrnanhang.
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Förord

Det år med både sorg och glådje, men framför allt med stolthet, som vi presenterar denna bok.
Den sammanfattar en viktig del av SCA:s och norrländskt skogsbruks historia och år författad
av en man som inte bara upplevt denna period, utan som också i stor utstråckning varit med
om att forma och påverka den.

Stig Hagner hade airkt sig att boken "Skog i föråndring" skulle bli hans Opus magnum,
sammanfattningen av hans gärning och den skogsbruksepok han upplevt. Han fick inte tillfälle
att fullborda den. I stållet har SCA tillsammans med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
tagit på sig uppgiften att ge ut boken, så gott det låter sig göra i enlighet med Stigs intentioner

Kollegan och vännen Gustaf von Segebaden introducerar författaren i ett personligt fårgat
portrått. Utöver de personer som där nåmns som viktiga för att boken nu föreligger i tryck, skall
nämnas Gustaf von Segebaden sjålv och Vivianne Hagnel Stigs hustru, som har stor del i
bokens tillkomst och ockå medverkat till att resultatet blivit, som vi hoppas, det Stig avsett.

Sundsvall i oktober 2005

Bjhn Llngfek
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA



Företal - om Stig
nu Gustaf aon Segebaden

Stig O. A. Hagncr kom 196'l till Svenska Cellu-
losa Alrtiebolaget S(iA som skogsrärdschel Han
verkade sedan i den befattninscn frartt till sirr

pensioner-ing år 1991, alltsii i nära 30 år.

Innan Stig Flagner anställdes i SCA, hade
han [nder tio års tid varit assistent och for-
skare vid Statens skogsfcrrsknitrgsinstitut. f)e
fi'ra första åren arbctirde han uuder profcs
sorn Lars Tir6n. den lcdande forskaren när
det gällde norr)andsskogan.ras återvåxtpro-
blem och cn av de stora inom svensk skogs-

forskning. Tirdn var både en god bioiog, mate-
matiker och ekonom s:rmt en skarp anal,vtikcr
och iakttagare. Han inför-dc bl.ir. den mo-
derna fiiltf iirsöksmetodiken inom föryngJ-

r-irrgsforskningen. Till sin låggning var hart
m\( Let lör {\ lrl. hjälp.rrn 'u lr tttått orrrtirr.r.rn-
ställcla. Detta gjorcle honorn också till eu god
pedagog och handleclare. Av Tir6n lick Hag-
ler sin for-skningsrnässiea skolning, r'ilken
kom att prågla honoln och hans verksamhet
fi;r r-csteD av livet.

År- 1963 fi amlade Stig Haguer sin cloktors-
alhandling "Naturlig förvngring under skärm.
En anal,r's av fönngringsmetoclcn, dcss möjlig-
hcter och begr-änsnir-rgirl i mellannorrländskt
skogsbruk". Det var en m,vcket gedigen mono-
gr^afiavhanclling, som han med sådan frarn-
gång for^svarade \,id disputationen att han av

Skogshögskolirns lårarråd blev anlagen som
oavlönad docent, innan han årct dår'på låm-
nade Skogsforskningsinstitutet för S(l{.

Tjänsten sonr skogsvärdschef i SC.\ hade
hali flera nanrnkunniga innehavare, men den
ende sonrjag sjålv kom i korrtakt rned var Stigs

när-maste företrädare, Björn Hagström. Han
förekorrr med både uppsatser i de skogliga tid-

skriltema och med föreclrag- och inligg vid
t.ex. Skogsveckans korrfeLertser. -fae minns
också hur h:rn. det bör ha r,arit i slutct av l9l'r0-

talet, uncler ctt par dagaN ticl gick r-uDt till de
olika lor.larrra pa \Loq.L,rsLrrirrq.ir:ritrlt( l

Iör att få reda på r'ad vi där-slsslacic rrtecl, hur
långt r,i hade kornmit och vilka resultat vi hirde
fått fram.

Mot den bakg-rundcn kan rrrarr nog säg-a att
Stig HirgJner kom till ett rätt väl dukat bor-cl.

Väl dukat i så måtto att han tog ii\,cr- eu \':il eta-

blerad enhet rnecl cluktiga lnecla|betirrc. Mert
ar-beLsuppgilierna som \'liDtirde v:rr birclc
många och i llera fall sr,årliista. Hans första
s(örre offcntliga franLr ädancle var-r,icl Sver iges

Skogsr'årdsför'bunds norrlanclsexkursion höstcrr
1969 som gick på SCA:s markcr oclt trtrder
Iöretagcts \'är-dskap.

I sitt inledningsanföranclc sar-nmanfattade

skog-sdirektör'en Folke von Heiclckcn SCIA:s

polic,v r,ad giiller skogsr,åt den:

- Skogsevdelningens upPgilt är att till
goclose irrdustr'ins totala \'ilkcsbc'hor'
till l:igsta rnojliga kostnzrd.

- Bruket a| de eena skog nr bcraktas
som n:.igor mlckcr långsiktigt.
VirkesLrttageis s(orlek sn'r'es i hiig glad
av aktucll och inirierad dllräxt.

- \rr på egen rrrrrk ria.Lot.r ir,l.irr..'t.c'
köpa all produktion, som är'löDsiur al(

kirpa och alstå från ej löDsam ploduk-
don.

Hagner var sedan föredrapiatrde och huvrtd-
svarande på alla de sju punkter som n'ådagars
exkursionen omfattade och som stlåckte sig



frirrr "SvrrprurLtcr p:i irLrodLrktionen a\ rtl-
länclsk:r tr-ridslag i nolr-lziriclskt skogsbnrk" til1

"SLogsocLlingens rnek:rnisc.'ring". l'a dcn lirrsta
ptLrrkLerr r,ar (lc1 gi\ct\.is conlorlalallen solrl
tilldrog- sig dct D)csta irrtlesseL. Ln dell?lgirre i

clislnssioricrr kar-aktclisclaclc Hagner s irsuill
ning.. till clctta n1,:i tr-:ic1slag sorr "försiktigt pes
.irni'ti.l . l), rr i r rs t i I I r r i t rq r ' t r s I rtll, ..,,rrr rir, t.

seraLe brlirs lill sir molsals. På den sista punk-
terr clcrronstlelucles fiJlsök rned clelr s.k. siiclcl-

plattzur, cn liirln!irillgsnlctod sonr rrran dii
nälcle stora lör-hoppningar- till ltirhopp
ning:lr sorn dock g:rnska snart skulle r'isa sig
lrtrrrt'r' 1,.i .L..rrr. \'r,lr.r tiltrl.,i r.r.un
behancllacles var- h-vg-gesbereclning, beståncls-
arl:iggnirg oc lr beslärclsrår cl.

En nyhct som prcscntcl_adcs r,ar- dcn s.k.
qallrinq.rrr,'llcr .orn rriq hr,lc trgit irririatircr
lill o(lr sorn sn:rbbl blel er viktigl hjålpnedel
iskogsskötselrr.

Nllgot av er rroclefluga vicl cler hrir ticlcu
vu idi'ri cllcr- driirruncrr orn tlct gnllringsfria
skogsbr-rrket. Clenorl :rtt anlligg-e cle n-va bc
slån.len med få plutor i ell glesl "slrrlavver-L-

uirrgsfirrb:urtl" sklrllc rnar iulc behixa galha
och tr-:iclcn skulle bli ungelär-1ika grora. Hagner
knncle clock irveltl,gancle lisa att detta, till
liilljcl av insåclcl ar sjrilrliii4ngling och naturlig
,li:rrn, ., r.l,r idrritr- i 1,, rt rldr t. \Jr ,lr lt,,fi.

,\, exkrtrsio nsrefe.ar et art döm:1 skilde sig
Stig Hagrrcr rnccl dcn iirarr från sin uppgift.
NIan kan nog säga alt han då också tog.. sitt de-
finitiva steg rrt på den oflt-ntliga arenan. Dår-
. ,r1 , lr,rrr .,,l.rrrL"rrrn'.r .rttl'cfir rr,r 'iq rrr'dr r

hcla sin aktiva tid i skogsbr-trkct och är'err diir-
clter'.

När-rnan ser tillbaka på r'ilka liågor-sorr
han fr-åmst hrl iiglat sig åt, år det Lanske brra
ctt pal-a\'(lcln soDi iutc togs ullp rcdan r,id cx
krrrsionen år l!169. Det gällcr i Iör-ste hand
skogsrrrirlksgörlslin gen och skoaspoli tiken, 1\'ii

orru-lidcrr sorn hall scllluc ligrradc rrrvckcn ticl
cxJr kr-ali.

l)ct girdslirrgspr-oglar)l soDr han ut\ecklirde
liir S(1,\:s skogar, \'irr till sin storlck och
qcnornförarrdc ruilrrlrst banblyLande. Dettir
lar bzrscrat, fil-utom p:i forskningslesultat
liån Skog-shögskol:rn och Lrstitutct lirr skogs
fiirtriittring, på rner:r tillrirrpade lör'sök i egen

8

regi. ProH-ramnet var också rå1 inte-.-r'elar i
fin-etagets slrxlegi belr'aiflirrrcle skogslrtrslrilll-
ningcll och r,ilkcsanskirllningcn. I clct hlir-
sanrmarlhanget iir clel \ärl all ]låDlr)11 \'ilkelr
belr'clelse clel hacle fi är h rrsllillr rin gssr rpr LrLt
riir haD koDr på, i1l1 (lctilrtc\arjustdcrrfrallr
göclslacle ti)lskottskvarrtitctcn som siiclan sorl
lrall nristc ta rLt i for-rn al iikacl an crkning^, r il
ket rnan dittills allmänt iiknacle med, Lltarl alt
den irlnirlgen krurcle tls rLt nligoD iurrill]slilis
inorrr vilkcsför'r'åclct. Han ifrirgasrittcr- sjiih om
han r,ar clcn för'stc att korlma pä delta, melr
han !a| i lar-je iali fiirst me.l illt sillil ill .lel i

ctt stoft praktisLt sarnrnauhlng.
\äcl de skogspolitisk:r li:iqo.na betr-å11ar,

\ar Stig IIag e. - nrlLuligt nog liverr stalkt
cng-agcracl i dcssa. Skogslalclslagens utlorlrl
ning och dess tillärnpning samt de olike stal-
liga bidragssvslenr lorn tjd eftcr unnaD fijrc
k,rnr. r'ar jtL av rlvckct stol och iblantl av ar.
girrancle bctlclclsc fijr- cn så stol skogs:ig-alc
sonr S(lA. Ett cxcrnpcl pä cletta år-når'han lick
Skogsr,år-dssn r-clscn i Väsl enrolr'l:urds liin arI

ilccepte.a fiirelagets arrr'åualnins al sjr "till
liixtdiffclcrrsrricLod", I VD mctodcn, r'icl r-eng

orclning av slutanelkninqsbeslån(1. nle(1iln
skogsvår'clslagen fiiresllev någoL arrnat.

T tle skogspolitiska frigor-na firlctrriclclc
H:rgner- inte bar-a S(1,\. Han val i olika
srlnlnlanhanp en vå1La1ig och \'ail förberedd
firrcspr-irklrrc fiir hch dct non-lånclska stolskogs
bruket, ibland clärtill r1tse.ld, ibl:rncl rrela sj:ilr-
påtaget. \ältaligheten kunde ernellerticl sLrrnrl-

orrr bli så stor. L.e\. r'icl clc förr- r'älbcsirkta och
bctvdclscfulla skogslcckor-na, att man litc
skämtsamt t:rladc om "skogsbrrrkets Oassius
(ila\': Stöl-st, bäst och \ackrasl". IIan r:rr-rer-k-
ligen inle räcld liil atL stick:r ut lrakatl. or:h i
diskussioncr iörfäktaclc han sina svnpunktcr
med stort engagclrrang.

Till sko ssr'år-clsch efer r s Lrppgifier hörde
:r\t || r \\:'r,r l,;r )r,,l,rg, r. li,1r :rqsr:rrr . rr. r'.
Dessa utfor-maclcs i stol r-rtstr'äckning.. enligr
RiksskopJstirxeringens rnoclell ocll clefi nitioler,
vilkct urrdcrliittaclc cn alstzirnnirrg ar S(l-\
lesulLaLen rrol "Riksta\els", sarrtidigl sonr
lllan kunde kolnplettela företagsrn:rterialet
mcd uppgiftcr frårr clcnna. Stig Haglncr- sig
också Rikssko gstaxer-inqens rlö jli g-he ter-, och



han var en ivrig rillskvndar-e till det s.k. Hugin-
systemets tillkornst, ett be.åkningss)'stern fij.
lånssiktisa a\,vcrknings och konsckr,cnsbcr-äk
ninear Detta har-r,arit rlvcket uppskattat och
kornrniL till stor arvär'rdning på både företags-,
r.giurral- u, lr lard.rrirå. det 'errar- irrre nrin.r
i s:rmbaDd med skogspoliriska utredningar

Hrns stora kurrskapcl och erfarerrhctcr
gjorde honom till en eftertraktad gästför-eläsare

ulomlands. kanske fiämst i British (blumbia.
Sanrtidigt var har då också en god arnbirslir
dör-för nordiskt skogsbnrk. Oftast gällde det
att redogi;ra {tir viir-t sätt att skirta de boreala
skogarna eller att öka virkesproduktionen
genom skogsgöclsling-. Han var ävcn anlitad
som skogliq konsult i olika sammanhanB, bl.a.
al Världsbarrkert.

Han började sin aktiva vrkesbana vid Skogs
fbrskningsinstitutet, och i slutet av den åter-
väncle han delvis till institutets sentida efier-
följare, Skogsfakulteten vid Sveriges lant-
brukstur jver sjle L i Urneå. Där' gjolde har err

rnyckct uppskatäd och väl betrövlig irrsats som
adjungeracl prolessor i skogsskötsel. Särskilt
ågnade han sig åt lbrskamtbildningen, dår
doktorandernir i honom fick en slnnerligen
kompctcnt lärare. Dctta var också cn arbets-
uppgil't som han sjä1r' tvckte var intressant oclr
givande att ägna sig åtl

Under många år szrtt han som bolagsskoes-
brukets representant i st,vrelseu för Skogs
vårdssq'rclscn i \rästernorrlands liin och hzrn lar
också mcd i {lcra kommitt6er, arbetscrupper
och liknande soln r.lirekt eller indirekt lrade
med skogspolitiken att göra. Det år därför
intc märkligt att han ombacls att mcdvcrka
nrir Skogsstrrclscn år 2000 tillsattc sin förut
varande generaldirektöq Hans Ekelund, sonr
utledningsrnan fiil att utvirdera deD fij|da
skogspolitikcn.

Stig hade inte bara talets gåva, han hade
också en god pennal Den för'mågan utnytt-

.jade han flitigt och av miingdcn publikationcr
ar, hans hand att döma, måste han ha tt'ckr om
att skriva.

För den bredare alLnänheLen blev han no5i

mest kånd sorn den sto.e förespråkaren och
introduktör-cn av contortatallen i vårt land.
Det var en liten tär'lan mellan Stig Hagne r och

Roland Nellbeck AB Issesunds Bruk om vem
av dern sorn fiirsl "upptäckte" triidsla€iels mij-
lighctcr. Utarr att ta staillning- i.just dcn frirgan,
är-det dock värt att här-nåmna med vilken
rnetodmåssighet som Hagner b,vggde upp
kr-rnskapen om conloltan rned försök i olika
skala och löpande upJ:rföljuing rv resultaten.
Dct gällde bl.ir. provcnicnsfråg-or och jäm
lörelser mecl vår vanliga tall beträflande pro-
chrktion, ör.er'levnad, skador m.m. Dälkorn hans
vctenskapliga skolrring i försöksmctodik och
anal,vs väl till pass, liksom hans goda kontakter
med atrdra l,,lLldre. (.ollrorla\at\nillgen fll-
gjorde, i likhet Dred skogsgödslingspr-ogr-am
met, en integrcracl dei i löretagets stlategi för
virkesförsörj n ingen.

Han lurr av rrrånga blivit betraktzrd som ut-
präglat produktionsinriktad, men det är nog
inte dktist rättvisr. I SCA:s skogsbmk infördes
när'nligen lidiel regler för hur marr skulle ta
natuir'årdshänsvlr av olika slag. Ett litct cxcm
pcl är-, att nrir en av r,åra laglcdar-e i Riksskogs-
taxcrinllcn, dct bör ha varit i mitten av I9il(I
talet, rapporterade att rJraD tråffat på ett
örnbo på SCA-nlrrk, så kringg-ärdadcs inom
kort "örnkrllen" genom Stigs försore av en
skvddszon. Han var nog en ar' denr i skogsbru-
ket som först iclentifierade bevaraudet av bio
logisk mhngfald sonr skogsbr-ukets viktigaste
miljöfiåga.

lleu harr ansåg dock att man alclrig fick fcrr
lora produktionsaspekten. Han hade sålunda
sr,årt att acceptera den period vi hali når så

go11 som allt i skogsbrukct rört sig orrr rni!ö
hänsvn, bio)ogisk mångf:Lld och dylikt, och
när- skoglig produktion nästan varit ett 1 lt
ord. Tänk om han hade lått uppleva den om-
svängning som sker i dessa dagirl, med kritik
rriot extrelnl d.ivct artbcvarandc och mcd
rubrikcr som "Ökad ar,verkningspotential med
intensivare skogsskötsel"l

Vid Kungl. Skogs- och Larrtbruksakade-
mie ns (KSLA:s) l.rögtidssammankomst år 1988
tilldelades Stig Hagner akademiens gulcl-
mcdalj nied rnotivcrirrgcn: "Fiir- banbrytarrdc
insalser i moclern skogsh uslrållnin ei och intro-
duktion av nya kunskaper 1iån loxkning och
utveckling med ututtEanclc av ctt plauerjngs-
svstem för optimering i skogsbr-uket".



Den motiveringen samnanfattu på ett ut-
märkt sått hans bctvdeise för r'årt skogsbmkl

I ctt fax från Spanien i rnars 1998 skriver
Stig till mig: "Det år intressant iltt du skrjver
Rikstaxens historia. ...-lag hade satt mig före ntt
göra något liknande vird ar,ser den m)'ckct dlrra-
lniska tid vad bctr:iffar svensk skog-sskötsel, som

båcle du och jag varit metl orn. Jae tos myckct
matcrilrl ned rnig hit från mitt konto; t.ex.
all:r dc cxktirsioner .jag lett ellcr deltagit i
irncler ca 30 år Och a1l rnin korresponclcns
och andra dokumcnt jag presterat finns i
SCA:s arkiv. Trvärr kom detta med min för-
s\'arnna dotte r emellan, sorn lirrryckt tidssche-
n)?tt. ... "

Szi strårringorn kom han dock i går.rg rned
sitt skrivande, och hösten år 2000 ber han mig
om \\nlunLrer p:r r tt [ör.lae till dispo'ition,'t
sitt "Skogsmem" och på ett första kapjlel i

dctta. Inte helt överraskancle handlar clet ka-

pitlet om coutortaallen. Sedan löljer kapitel
elter kapitel och i rnaj 2002 mejlar han:'Jag
har jobbat hiirt mcd miu skrift och är nu så

gott so]n klar med lextmassan. Det blev ett par
hundra siclor och ?.1-25 kapitel. Åtcrstiir illus-
tr.ationer. Fieurcr hjälper rnig en kvi[na med
på SCA:s kontor i Sundsvall sorn är haj på att
görzr sådana i sin dator. Skall börja mata
henne rreci matcrial snarast." Då har han
ocksii hafi hela sitt manrrs eller delar-av det
ute på granskning av elt antal per-soner.

Under- Sverige bcsökct somrnaren därefter
ägnirr han sie bl.a. åt att söka låmpliga illustra-
tioner- i fotoarkir.et på Skogsbibliotcket i
Umeii. Han diskuterar också "men-roarcrnas"
publicering med liiretrådare för S(lA och
I(SI-A., som erbjuder sig ttt s\,?rr.a för denna. I
och ured att Stig insjuknar under hösten orkar
han inte ned att slutföra sit1 manus. bl.a. är av

kapitlet onl älgen.och älgskadorna endast nr-
briken skriven: "A1gcn ctt skogisbrukspro-
blem på gott och ont". När han sedan arlider
den l6.januari 2003 återstår det sålrtnda cn
hel del ar-bete att göra, ett arbete som Björ-n

Lvngfelr vid SC.\ åtog sig att koordinera. Å,
dem som deltagit i dct arbctct bör hår ft är'r'rst

!'ra personer nåmnas. Stig..s tidigare medarbe-
tare och sedan eftertriidare, Per Persson, sorrr

skririt älekapitlct och Igälpt cill med figLrrer bil-
dcr och texler till dessa. Vidarc cn annan
tidillare medar-belare, Siegardt Fahlroth, sclu
även han vzrrit slalkt engzrgerad i ar-betet. Från
IlSl,A har assistenten Per Thrrnstr-öm vid en-
heten för de Areella Näringanras Historia
1\\H; mcdr, rlar iolil'a ase-rrlrrr. inte rrrin.t
när clct gäller not- och litteraturuppgifter
Den sorn clragit huvudlasset och \,erkat sont
"spindeln i nätct" har varit Arrita Lundkvisl \,icl

SCA, som s\arat för koordinering av proclttk-
tionen, texter, bildeq diagr:ul och rrrvckel,
rn,vckct anlrat.

För att saitta in Stigs skildring ar,clen skog
liga utrecklingcn i ctt slörre samrnanhang har-

derna kompletterats med krpitlet "Svensk

skolisinclustri och svenskr skogsbruk undcr
efter-krigstiden 1950-1990" sorn skrivits ar' 111.

d1 Ronn,v Pettcr-sson, Ekonornisk-histor iska in-
!LituLlL,nerr rirl \ro, Llrolms rtnirnrrit, t.

Nlin för-hoppning iir att läsaren efter dennzr

lite rapsodiska presentation av Stig Hagner ocit
hans yrkesrrråssiga verirsamhet, skall fii cn in
tressant och nriluesviild tidsres.r lillsammans
mecl honom genom cle norrllindska skogalnal

Uppsrla i augusri 2005

()tLstal ra11 Segcbaden
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Författarens förord
I cLr-r'gt i0 ir illjlg på ett eller lnriat slitt clcl-
altig i slcnskt skogsbrLrk, fi anr{rjr iillt i clet

rrolrliirclskl. lTnder- clerrna ticl skeclclc orlilil
r':rncle för-iinclr-iugur rarl giillel sLogst illst åndet.
tbifisfblrner_nli och slncn pli skogcn sorl
.,r,l.rrr. Drr -..ll,l-,' r ..trl,r'\. \l,,,L.r.rrr\rrt.r'r
,1, r rill l,rr,,rrrr ",rr r,l rrik. illq.. rs, rr 1,.' :'r-
bc tskr-ali, lagstiftrrirg n.nr. \Ien fiamlijr allt
dlevs unecklingcrr fi-urn ar err srrccessir liildjrr-
parl irsikt i hur clcrr rrorrllirrclska slogcr frur
gerlr biologiskt sarnt trtlcckiirrgcrr ar rrra iilr
clarrcnta fir skogssLiitseln. (lentralt i sam-
nanhangct lal bclrrxct aLl för'blittr l slogstill-
sliul(lcl i Norrhn(1. Dctta miicloslimnra lör-e'tag

'rl..r.t.r,l- -.r.lt.'rr,' r',,r\..r 1,,-r.' r ir.1,ir, r:

och rtrrr ttjas i skogsbluler 1äng-r'e söder-ut. \'i
rlr ocksa sn:rlr i [:ir-cl rrccl utt liclaretrtrc'cklir
och clliLtir ise r l r elksarr hctc n. l)c n na rrppgili
belirrclc hcla lanclcrs sl<rgsbllrk. \'icl clenr:r tid
gick oclsli Nolr'l:rncls skogsvar-clslirrbuncL oclr
Slcrrska Skogsrår'clsfilenilgcn samnurr riclr
bildaclc Slcligcs Skogsr ir clsfiillbrur<1.

Vicl 1940 talcts sitrt hircle skogsfilsknirgen
oclr rrågr:r prlktiskt lcrkanclc liilcgurrgsrrlirr
slilkirl Lrr en nlig-or-luncla l:implig fiir-clllig tol
,1, t.tt, .r.l',-lr-.r r-.t:rrrr.ri rt.:rrl,r r, ."rr lr.\l
hade birr-jat. Nhclict ritclstocl all uL\ecll:1 o.h
fi hacle cl:r kl:Llt 1ör-sig lilkcrr gigantisl trpptlfi
som lirritlrcle Lrrrrler'de nlirrr:rstt' lit tiondcua.
l)etta g:illcr'briclc rnobiliscr irtgen ar lisiskr lik-
sonr ltr elonorriska rcsLrrscr. XIarr arrlclc irrte
hellel lillicn slurnr-arrcie pr-oclrtktiorspotential
sorn ianrs förborgacl i nor-clsvcrrsk skog och
skogsmalli. L)cn skirlle snalt komma idaqen
och bör'ja uorlttjas.

Delt:r ral oclså dcn ticl clir rnarr fiir fötst:r
giirigcn i Nolr']lrncls sloeshistoria m,ilmcclvctet

och på blecl fi-ont birljade balanscr-a lir-kcs
lllllrger l r r r( )t Lostn:rtlsLr'är :rr rde å1giir'(ler 1ör
att licLrrraktlri'rlla cllel irka skogspr odrLktio n en.
\':rc1 g:i1lcr clcrr uor-clliga. bor-calal skog sorn orl
It.tr'r.Lr r Lrl L Lrl. \.Ll \i rl(rl(tlrLrl lr.trl-Llr rlL-
siulillla (Dli (lc1lil. Pii arrcha l[il] i Sorjet-
rrnir)nen. Iianacl:r etc. - anelkadcs for_t

filarcle rristlur allt rirke i LLrskoelr' rrlan all
lirljas ar rlirrirnlir rlrr irclliirtitgiir clcr:

l-lnclcr-si gott sorn hcla min ticl inoru sliogs
br-uket lar- t:r-ksamirctcn starkt inriktacl pli att
i,,r., .l ,'-. r'r1 r. r , 'l rirl,. F,,r r,rr e ,rr

Yerklrt tr'irl rnlisle nra I)lantel:1s eller' a|lig:r-
blingas pri urrrilt saitt. \'clksar rrlrc tcrr rur':rlltsii
, r ,"llir - . r n.i,l. lr.i'1, 'll,r', r lr.,-.1. r .ij,r. Lr'
ligtris pli samma s:ilt som boncien hur_marr
skall fi\ rrrcst oclr blist förliuLrirg pli rar-je

necllag-cl kr-ona. Sii gjor-clc c1c Ilcsta urclel nirr
ticl. \'i lirsirktc vrra.årionelln och kostna(ls
,ll, lrrr.r. \ r i'r*, r, il .r . \l '.r,rrtrr "r,
' 
lrll.r | ,q ir ' 'lll ,l, I l;;lr.1llllll:r\ l.,llL lri , i\ r' 'rrl

bonclcn.
Lii<sorn irrorrr.jortlblukcl rar lira rnetoclet'

fi:rrngångsr-ika Iör att öka skogcns alk.rstrring.
Sli fiarngångslika li1t fiotk.aftcl uppstocl i

t1



siuuhiillel som tvclitc att \i ir..ick liir-lirrrgt. NIan

fi'cktc iitt vi ille llog \rir]rade olr skogcDs

natrrr\'ärdcn..lag hacle sjilv srmpati li'r' den
t\?er al kritik nzir- clen fiamli)rclcs trtccl riil
uncler-b,vggd:r snkarqullcr r 1. \'i nnclet-stöclde

och clrog l\11:1 ar dcl) gr verlale llattlr\':ir-ds
inrikt:icle' fbrsknittg.-n och ilor dla.le hänslns
reglcr i crr rationell lerkszlnllrel. Lilnaniugcti
var att tillgodose rimliga kt-a! på ttaturrår'cl
nrccl hänsyn t ill l<rstrraclcl.

Jagrcrkude [nder cn tid (li rLl\eckling och
1r'arlstcg r':rtl gäller skog-spr-oclnklioneu lar
horniilsor-d. L)cl \'i!. också en ticl ll:ir err del
pr-crjckl hamnacle i itelr'änclgt-iirrrlcr. Nlot
gångar-nzr var flel in så. Såciaua lir sr:ilir :rtt

rurdlika icrt dvuirnriskt skecle al unccklirrg.
Dcn ckortorrriska koujrtulittrr err rixlacle son
allrid. L)cn tljtrpaste pessimisrn krurcle snabbt
b\,1as mot firrrrvad Lillfii|sikt. .Jag uPPlever'

ibland att mer- scnticla bet.akta.c' tcudclar atL

ncch:ilclera r,åra lianliiirrgal och uppförstor-l
nrotgiiugilr-l1a. .Jag hoppas clilför' att clcnua
bok klr nreclr.erka till iitt koruu)an(le geneta
lioner sk()g_sintrcsscl ade ser uågot mcr birlirl-
scraL på clet unika skc(le.!\ omdaningjag fick
upplcra. Det ledde undcr- llla otrsländigheter
liam till ctt llclt ann:1t och ckorrorrriskL bätn e

skogsbr-uk, niigot sonr alla srtrnskat katt dr:r
nvttli ll j clirg. l)et är t.ti.rrr. siikerl så att clc

iikadc härrsvncn ti)1 skogens artdra r'ärclen.

solli lliot slrLlet a! niin aktiva licl blev cn clcl al
skogsbr-uket licl siclan av vir-kcspr ocLLrLl ionen,
inte minst rnilliggjordes just tack vat e clen för--

biitlr'ircle ekonomin.
Försolen att tiiliilllpa dc elonolriska st\.r

mcdlcrr i l91E år's skogslirrclslag ledde, som vi
skall sc, srirbbt till striclig-hctcr rried P.aktike1l.
Lagens ti1[inprrirrg hacle dock r-cdart rnoclifie-
nltrj lnot nler tealisnt rtiir jag birrjadc rlirr
tjänst \id S(lA. N{alsrittnill!i oc}r t egeller-k
srärnde nu i stor-t ulecl vår.a. I lcr-kliglreLen gick
storskogsbrukets ermbitioner lanligcu lirrgtc-
Skog-sbmket vrr också i hög glacl clelaktigt i
iör':rrbetena till 1979 rirs lag..fae her- i posiLirt
minr, urr'l.rl'cel trted ,1, trr.rn<.r li.; r.l, m;ll.
aila klrtegoriel, iDom Skogssn'rclscn oclt skogs-

r':ir_clssnrelsern:r, sonr passet_ade rc\ry gerlorrr

åren. Dct p|liglades Iör clct mest:r av ett gott
sarrarbete.
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.lag.. tillhirr en :illl glcsirlc sklira pe.soner
sorn rrpplclclc -\olrlancls necllirtcle skogiu
innur) (lc1 slor'2r restartt-er-ingsat-bctet bii jaclc. I
nritt llil1 r'lu (ler rLr- ett --r'oclpcr-spcktir' pa
glrLnd al min rurgclon. \Ied hånsin till clet

sorn senare hincLe urclcr clel lrer'iocl, sotrtjag
llitt ingående skildr-eu i dcurta bok. känus clct

arrgcl:iget all som l_cfcrcnsrlrrr oclsi lrr lirr_

mecll:r irrtrvck fi:in clenna slun[ir ticl. sl1 oliL
,la1err.. D, tr Lrrrl,lr,r-rra ir Ll ri r-.1,t.,' -..
sorrr clå niåsle till li;r:ttt till sltLt lii tillhirla clc

prolissiorelll skoqsmainncns skala. kr'lirde en
rått hiig- glad ar rlålmedvelenhet. För-att rtrer i-
tcla oss lick vi clcla clct dagliga knoplet nrccl clctt

ticlens talrikir skogsar-beta|e. \/i ilck t.o.n. lii|a
oss art kolir nrilor. SkolbåDkar. Lir':rr-e och stttclic
karnraLe. skifircle på r'ägcn. Siclant ses i dag

som cn orrödig bclastttittg i stu clicgiiu gtn. .J:rg
anse. docli att ä\er cicrll riktiga. ja omistliga
(lel- a\'nlin cg-cl trtvccklirg il r r'ild ltt bcti-,r4.

Iltl år.tiondc tillbr-iugarrdc jag i tlen vetcu
skaplig:r rniljiin innan.jag sriilaclc rnig ti11 plak
tilicrrs folk. Jlg listack:s cla i cu otugirrring drit-

man nctocliskl irrbctade med kunskapsuplr
llg;:..nacl. I vetclrskapcn skiljel rrtan pa hrpo
tcscr (antilean.lcn) ii clcn cna sirlillr. sanrt be-

l.rq,l Lrrrr.l.rl' r '1, rr.rrr,lr.'. I tr,itr., tr., - g. -

ning g:illclc dct inte rrrirsl att omlt;ra \ercl)
skapligt belagrla iirr-hiillanclcrr till pllktiskt ut
nvttjauclc. Skogsbr-Lrket bör' känna cljuP tack-
salllhel mot alla clcm pli lbrsknirgssiclan sonr

bichog; elle. som redan bidr-asit till clen

lirnci al kunskap sonl \:i kom att utn\ ttja rrr.ler
någr-:r sp:inntnclc ocir hårdelselika artjonclrn.

Tr_ots cn arlbition att ta de lr:irrsvu i rcrk
\anlhcten som salrtideD lirai\,clc. kritiser':icies ri
intc slillan firr piistiitlclzr ncgatila lorsekr enset-

av r'årt skogsbrLrL. \hlierande horbilcler nr:rla-

cles rrpp. Det eiilldc cl:i för'oss illl om mojligt
rcdr Lt on tlct fanns tlickrrirtg iiil klitikcn
ellcr-orn tlerr g.rrn(la.le si-.. på or-iltig:r el1eI-

osannolilia h\,Jloteser. Till sanningshalrcr be

hilcle i.i given'is i firrsta hancl sjåha ta stzill

ning. L)ct hiirrcle då och då atl r':ira kritiker'
hlde rätt. Om inte, giillcle clet a1t fiit-slara oclr
lörklare skiilen till vår- ver-ksarihet. I .lessa

samrranharrg giller l\'\'årr inte sällan il\iorlet.
atl ollr en osann cller lveksaur ll\potcs filt-
fiiktas Lilh åckligt ofta blir den lill slur cD eta



blcrad sarrliug. Att erfara detta var alltid be-
kymmersant. Vilsckommen inbil)ning hacle

se€irat öYer Iörnufiet.
Nlirr skildring är i vissa delar knuten till

SCA:s skogsbnrk, lanclets till skogsitrnehavet
störst?r näst cftcr statens. Denna anknytning
ger mig möjlighet att "inifrån" beskrila
tänkandet, skecnclct, sammarrhangen, proble-
rurcn och det sätL På vilka de löstes. Någon kan
krnskc tycka att framsdllningen överbetonar
mitt Iöretags roll i sammarrhanget, ty det vaf
naturligt'is skogsbrukets gcmensarnma an
strångningar som 1örde förändringsproccsscn
framåt.

Ilom storskogsbruket bildad_e vi tidigt en
informell samarbetsgmpp, ()OR-gruppen,2
bestående av skogsr'årdschcfcrrrir i cle störle
skogsbolagen r,id denna ticl samt i Domän
lerket. Där bakonr fanns otaliga medarbetare,
alla kategoder, son dllsarnmans nred oss drog
sitr str-zi till stacken. Jag rror^ dock att min skild-
r-ing stzir-på cn riitt gencrcll gruud. Den bör ge
pr-ov på hur de tänkte och handlade som phne
racle och utvecklacle sko.esskötseln på hålIien
ar, Svcrigcs totala skogsmark i en ornvälvande
tid.

Framställningen börjar mecl en beskrivning
av utgår'resläget på 19,10 talet mcd clcss otill
fredsställande skogstillstånd. -fire skil<lrar -
n-recl SCA som exernpel hur rnan jnom Iöre-
tag mecl egen virkcsförbrukning och rny'.cket

eeen skog tänktc och handlacle för att klara
virkesförsör-jningen på kort och lång sikt. I ctt
antal kapitel beskrivs sedan rätt ingåencle hur
en skogsskötse) ned n,v inriktning växte fiam,
ofta utvecklzrcl gcnom ett intimt samar-bete
lnellan den produkrionsinriktade skogsforsk-
ningen och det praktiska skogsbluket. Resul-
tatct blev nrcd tiden ett starkt förändrat skogs-
tillstånd. Paralleilt uppstod också med ticlen
en föriinch-rd natursrvrr och uppfatining om
skogsbrukets roll i samhället. -fag bchandlar
irrnehållet i denna process. IIela håndelse-
kedjan - som sLräcker sig över ett hah't sekel -
kallarjag lärlzrägziz. IGpitlcn är utfor-madc så

att dessa - om så önskas - kan läsas fristiiendc
.rf den .^m ererrruellt eril.rsr har irrtresse ar

nägon speciell fiäga.

]avea, Spanicn i oktober 2002

Stig Hagner
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