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Röjningsberget
\ricl skog-ssliötscl erligt trakthvggcsplirrcipert
skall cler fiarrtida procluktionsskogen Ibt-u:rs
ri,ligr i l,r.tarrJr r. lir. Derra .k, r rln"nl,;t-
rririgar. som är' r'iktiga åtgär-der'liir skogcns
lramticla r':ir cleplocluktion. Lippllixlurcle lallar
och granar- korrktLLr'et ar ured lltt_andr_l orn Lrl-

lrulrrer och ciär-till mecl uppr'äxancle liilträcl.
trurr en eller llcr-a rcglerande ritgårclet-lian
tr-:ingseln bli för'stor-och l'el iudi\ider ta herra-
r':ilclct. \'Iirl riijer clir'ltir- i urgskogen al
samna rnlecLrtirtg sorrl man qalit_ar och t ens:rr
ogliis i sina tr-lidgi'rlclssiinpiar'. Nleu ticlctt
rricllar såcld och skiircl ril liirrg i skogen och
beslirct för r'öjuingen åtelbctalas först ricl
fi:rnticia skör-clctillfiillen. Dårigcnom blir vitl
naktlrvggeshrLrk rirjrrirrgeu en skogsskirtscl
åtg:ilcl var-s gcuonrföt-ancle kanskc rrer' än

anclrir skall pr-:ig^las av ornlanke onr u:istkorn
rlanclc gcner^ationer skogsbrukar c. R<iljrringen
blir något lu crr rttotal- och s:rmlctsfr:igir.

S.jå1r'a bestandsarläggnirgeu ril en uppenbar-
och oLurciriklig löljcl av att clcn gamlu skoglen
:it'erkadcs. Kostraclcrr kan bätas av de in
korrrsler- skörderl inbt-ingaclc. \Icrr när' rirj-
ningsbcholct lLpplr':ide. efiel ett ellcr- anrrat
:irtionclc lirns karrske irrga pene:rl alsatta 1ör-

ritglilclen. Det kan clii lar-a lrcstancle att
"glörnrr:r bolt den.

ll, r ,,rrrl.rttrrrrle l,c'tilrlrinlrqqtrilr'{, 'r I

Nolr-lzrncl fr-.o.nr. 50-talet fick sorn oundlikligt
resultat ctt rnctl lidel lir\ilar-lirl ökancle röj
rrilgsbehor'. l-lncler-r-esans gzing iisacie clet sie

kanske iute ()\'änlal -:1tt skogsbr_ukcts uror':tl
kom att stiillas pli plor'. Illedningslis inlaun
sig en viss str-ntsmcntalitct. \larr lille helst intc
irrsc ellel lencler:rclc att undcrskattu cle slota
rirjn ingsbc holeu. Det rlu fiestirncle att r':intzr

rned litgär'clen. som clcssvlir-r-c tlli blel allt kost-
salrlnarc att ulfi:ira. Inlilr |isken att liir\'ildacle
oriljda rrngskogar skullc r'åxlt viciar e till stor-t
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tir'fling iirr'\'iirdel al skogens fiamtida vit kes-

arLasnrin-.., iDurep sarlhiillct nrecl lagstiftnirlg
oclr ekonorliskt stö(l lör r'a!lrirrg (se liclnt-c
liapitel 23). I l!)79 iils skogsr'år-tlslirg inlör-dcs
r-iljn ingsplik t, en enligt tttiu asikt m-r'ckct klok
:itgrild. 1\' dctta skeclde i cD tid n:ir .lc vcr klj!,t
stora beholen bör'jacle upptllidil. sanrticliqt
sorn klllilicelad mauuell arbetsliritfi blel ctt
allt clvrarc brist\ara i \ot-rlirnd. Och clcu kosl-
naclskriir-irnde r'ö.jrringen lisaclc sig lara svlit-

att rncl<artiser'a scclatt viil clen tlo tot rnart r tella
r-i!uin gens mii:jlighcl er utnvtEaL'i t ill firllo.

t clct följande skall jag skildr-a hLu riijnine'
,'1111 .l I r,,dr k"r,'1r. ,', lr nlll[.r rllllrP ilr,,lrl
\( \:. .l-,,r\l, rl ," lr lrrr \r tilf i.t 1, r', -

firrcle clen rrraxlosilnma kliittringen uppfiir
clctvi (ltipter ttll ijninllsb.t !1.1. Eftersorn clct ri-1a

shogsbnthr! bör-jaclc plaktiscr-as t erl:rtir'l satl
tidigr i Noulancl rigclc crr Jiknandc tttrecklins
rturr irorn clct ix r iga stot-sliogsbruket. Liksotrt
i ticligalc avsnitt har dårför'rniu skilcLling :ilcrt
h:ir kar-lktär'en al cll 'case stud\'". sorr kalt
\.al it e! mcr allllrälrl iDtfcsse.

Vicl sicLan om clikniugarna hörtlc siikcrt cle

galhilgal och rö-jningat soln lörctogs På
Kramfors '\B:s rrtzukel till clc ale:rltllissigt
rlest onrfallirnde skogsskötscliitgzir cle r i mo
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dern berniirkelsc sour intill'10-talet lirrckorn i
NoIr-1aDcl. RcclaI at l9l'1 stlrtlde bolaget
rLn(ler lcclning al clen clii nviiusliillde Eric
I{onse en scr-ic' g:illrings- och r-iijringsfirr-si)k
sonl korr att uppnlrirksamrnas iuotn biicle
iirlskninger, skogsskiitscltrtbilchrinqcu oclt
l,l.'rrd 'l ,,g.1'r.'\-1. l,r,.lriL, t rtrrd, r i .rnrt ., t

l-cster :1\' seklct. OlrliBlr ät clc cxktusiouet'
sorll ur(le. iir-t'ns lopp !tiilldes lill lionges 1ör

cler tidcn uuika pro\1tor- nrccl 'bolsjclik
ualhilg' och 'sta\ askogs.iijn irr g" pri BosLrnclet-s

skog- n:ir-a Hotirtg. Dctta \'aI clr försiiks'cl-k
s:Lrrrhel sorrr clliH.'l Ronge tatit tlitinhontlig,
lit,r'tt otn lotsantnta ut \!ni.n.llL i)ttt)[h l)li!] \n-
ltLnkt shul.lr lrttnna lihnrL; ri.l tll. ; t.t iitl ranlig
gntd ot,i;sl Jtntltnd. 4it) s.tnt1ngrn.2fi

I-rnder- 1920- och ilO talcrr galh:rcles ör'cr
70 0(X) hcktal p:i Klamlbr-sbolagels lrarkcr.
Vid siclirn al galh irgiurril. som llirlrracle gagn
\irke i utl)\re, r'irjdcs ocksir a\serärd21 lrcaler.
Den aktuclla riljning-en bcskt-irs nr Rongc sottt
gcuornhLlH..ö..nirsirr i rrlg|e ellcr- lilcl|c bestäud,
so[r hairrrltlirls i sir ut|ccklirtg Pi gl-utl('l ir\ be

slrindcts tritlict och cl:ir utfiLllet ej lirnrracle
gagrrvirke. \{alsiittriirrgen lar att rö.jl lili 2,3

nreter-s lorJralcl clir rlcdclltöjrlerr var-lila Lill

fcm rreler'. \'id lrirgle nredelhöjd ökades liir
bancleL. Inglcpper sleclclc olta i oskirtt,
rnvckct starnr_ik stligllcrlld gr!11lskoe. l)e1lna
lr:ide uppkorrnrit elier- skogsbr'äldel pzi 1800-



tzrlct, säkcrt i kornbinaljon mecl goda gran-
fiirår.. Sådan stavagran fitnl! på avse\'ailda vtor'
frrrriför allt i Nlellannolr'1:rnd. Dct r-iirclc si13

oftzr om skog pli firjorrlsrika kalla nrarker'. ett
iiir-hållanclc son l{orge tidigt rrpprnär-ksarn-
made och unclcr-siiktc gcrrorn sira kl;rssiska

.rrÄ-. tjile o, h nrar(r' ml', l . r l r r r l l r li t r r i r g. r l

rnder ir_ef

I och rnecl tl akthvggesbrrrkets ini'ör-ancle
fi-.o.rl 40 talct koln fliiglrr onr clen ticliga be-
stånds\'ården iitcr i blickpunktcn. N{cl lu
gällcle det inte oskött, naturför-vngr-zrd skog
utrr f|amfai. alll behandlingen a! uppr':ixancle,
nvliscn anlagcla likildliga kulturbcstiirtci och
självsriclcler'. Stilbiiclale bler, inte minst .foel
\{rctlinds r-öjrringal i 1rrrrs pii M2(l oclr 3(lLalel
iistaclkornna tita sjlilrliir-rrigrirrgar pi rucr'
ellel nrincile ttll1a tallmarkel-. I clesszr råddc
konkurlers ili Lriven orr clen tillgängliga nå-
lirrgcrr.

\\irctlincls rcccpt YaI att på ett ticligt stirditrrrr
allägsna fir-r'äxandc "riu-gt,vpcr'' si)ln allnlls
kuncle ta kommanclot och brccla trt sig pzi bc
kostrraci ar krirliLirtivt bål e l.äd. (;eronl
"toppnirrg" av lu(h'a f<ilr'äxancle indivicler
skulle ett så jämnhög*t kr-ontrk som möjligt
åsl:rdkornrras. När'tr-årlen blivit ctt par metc.'r-

hirga skLrllc ural ?iter rcij:r. I brrrksskogarna
lingre sö.lel-ut var ungskogsröjniri1l^ scdan
länse ell clel ar- slogsskiir sel n. Här kunde krrn-
skap h:imtas vacl grillcr r-irjnirrgsprincipcrrra pri
cle fi iska, ofia mer lövbelrängda markcrna.

Pzl iriLiativ rl Lals Tir'€n virl Statens skogs-
frrrskningsiustitut igårrgsattcs vicl 5{l tirlets in-
gång nnclersökningar mccl avsikt utt fii ett
grepp on utvecklingcn i norrliindskzr skogs
kLrllrLrer, anlagda med litt skilcla Iörband.2l8
Sveu Oiof Audelsson ricl Avdelningen liir
skogsprocluktion kom att stå för dcssir studicr-.
FIans p r-oclukt io nstabeller- lirr nor-r-länclska tall
plautcr-irrgir- fick stor belr'clelse li'r' praktiska
ställningstaganclcn till b1.a. fi-irgarr onr liirnp
liga stamanlal i lörynglingar-na.23!r \tid siclan
av själla skogsanl:iggningerr aktualiselacles
hårigenorn också betldelsen av ungskogsrirj
ningen, t.ex. 1ämpliga starrrarrtal och iilgiir-
dens utlörande i övr-ig-t. För-iindarnålet rnlade
irstitutel Lrnrler i(ltalet en serie röjningsl'ör
sök. Hzir studcradcs bl.ir. de prakliska konse-

klenser-na ar, röjrriugsingrcpp, t.cx. riskeu för'
rniirgborreslador- c'ller sniibrol l efier ri;j ning i
ung-skog ar olika tiitlrct.2l0

I kombinatiorr mcd dc cr-f:ucnhctcl- soDr

r'åxte fiarr i det plaktiska:rlbetet gav dc lctcrl
skapliga stnclierna unclel l!)5(l och {llltalen
rrr g.rrr.L.' .,,1i,1 qrrrrrrl [,'r utl"rrr'rinqer Jr
hiltiustltrktiorer fijl rirjrring. Sriclala siig clrgens
ljus på olilia hrill inom skogsbmket och korrr
.rr,r'r att lilr Lt.rr I r',rrr.lnq:ra|rl..rrrri.rritre"t
bcsklcvs srftet rned åLgiir cleu alllsed:rn 50-
t?rlct, och er)dast rrecl smi linclr-ingar, sorr föl-
.jel- (liltinstr-uktioncn liån iir 1!)82):

Slfict nccl riijrliDgcn lir':

:rrl irverl(lra heh i)rr).Lrkli()lrer lill
blilancle laasnvil kestriicl.

- utt rcglcra tr liclsla-_sbl:urdninecn.

,11I lör'b:ilrra bcslir.lels L\ali1et.

rrr nrinsl:r risl.rnir för snilbroll.

Cienorn rirjnirrgerr:

- nrirrskes korrkrrrlcnscn om stl'rncl()rtcns

rillvi\1rr'\ll rs(-r:

- lrirjs rrrar kt crrrper atLu er,
- ökal Irrar_krrär'inesLrrbudct.

Sonr en lirljd el ett iör-:indrat skogsLillstånd
kom ockslir r-öjnirrgcns irr-il<tning i liss rrr'rn att
lirräntl-:rs undc'r-iilcns Lrpp. M,l(l och 50-talens
vcrksarrrhet liiultlc intc rriirrst till att srurcril
mer- ellcr mindr-c lildmrna mgle och mcclcl
åldels skogsbt'stirnc1. sonr rrppstritt pa gr-uncl av

tidigare skog!bnrksl>r'axis. l-iucler perioclen
1945 49 r'ojdes irron bollget totalt rrroclesll
15 281 hcktar. Statistikcu innchillcr irrtc
någori uppclchring pa olika r-öjningslbrmcr-.
lincler firljanclc airtion.len sklllle verks:1m-
hctcrr cxpartlela klaftigt. \Iarr skilcle tlå pri
plantr-irjrriug, urrgskogsr-öjning- och r-öjnirrg i
gallrirgsskog. ()mlatniin--en på 195(l och 6(l
talcrr fr:rnrgar' :rr ne(l:1nsläende tabell:

00-talet
Hektar nt)i.

PlirDll a)iri. q

L ngskos-sr.ojninil
a;allrxrgsröjning

t:i 3;3 t0
l;ti .ltil; :-r2

l9 t81
113 9rl:)
:.1 t 6t

1;
(i:
2t

It:(it0 I :ll 193I0t) I0{)

2 3!)
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\rid sidarr irl dess:r r-öjliogat-\:aI det också \'ik-

tigt ltl .eglera för'ekomstcn ar lör'sl! På llvggen
och i urrgslogar I clet tidiga skedel anvlirrdes

kemiska rrieclel för att rninska lörJiilekomstell.
I mårga lall r-öjcles dock lör'et i sanrbirnd med

anrrau röjtring eller hlggcslensning. Fr-ån och
rned 1980-talet, dri kenriska meclel intc liingre
hrnclc artr'ånclas, gjor-des fcnr till rio:ir efter
bcstänrlsanlliggningcn orn nöclr'iitrdipJt en sc

parat rnanuell lör'saner-ing.

Plantröj n inee n
Beho\,et av plantrirjning uPPstod näI- sådder'

och för-r'trgringar trndcr fr'ölr'äd fi-.o.nr. 40

talet börjac'le komrna ör'er nligra decirtrc'ters
höjcl. I 1åla själrförlngringal skullc åtgärclen
sätns il rjd högst nåeou nlelers mcdelhöicl.
Frr riLrig r''aretrhcl \.rr lr.inrl:{err ,,rr \rr(,-
sklttet är cn dödlig firt-a för tallplantor sorl
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lzixer i "såclclrupigar" ellcr i tått 1örbancl på lätt
för'r'ngracl tallmalk. I Iär' kr-är's clårför' cu ticlig

cukelstrillrrirtg eller- plarrtliijning.,\r säkerhcts
skril bör åtgzirclen föt-ctas före den I rusrrsti.
Da I'lrr rle,r\:kll' r.' l,lntrtonlr rör. rirrtr ttt' itt-

trädc htLnnit bli otjrinliga 1ör slanrpen. .L.tter'

sorn skogssåddctr a\1og i omf:tttrlirlg 1l-.() ll).
60-talets borjirn. och sediln sllart tLPPhördc,
konr plantlirjningens saga aLt \ il.a så gott som
all en biL in pii 7O-tirlet. Vad bctråf1ar s:jälrföt-

vngringarrra på friska rrarker lär-de li oss att

clcn mest lrgelägna åtgår'clen vanligen intc
!ar-rågon ticlig plantrirjning utan en \'icl r-ått

tidpunkt insatt lör'sar.rerinpJ lirlicl ar uneskogs
röjrrilg. \'i lar inle ensallrrla om att Plant-
r öjninge n ned tiden så gott sotn Lrpphöt-de.

Hela skogsbruket rtpplclcle cletsanima solr eIl
fö!cl a| den nrr inriktningcrr rnot Planter-ing.

Ungskogsröjninsen
tlngskogsr-ö.jringen pii 50 talet iöretogs på a*
scr'ått störrc ar_ealer litt vad sorr skogsocllars

och sj:ihförvnglats i lidigare skecien Upp-
komsthiskliken i clcn ticlens beståtrd som bc
farrn sis i ett för- ungskogsröining läIrPli5il Llt-

vecklinpisstacliurn krncle cl:irför rara mvckel

l\ofessor Siten ()ktf t\nler.ssan ttid Ltsi)k lri nnrorta

Planl.o lg ,Sl( sjh,iigrn, Lllister onL Lid?11, I981



Ltt tallbestå.nd. (lia'alil u.l.

ldnl ung*ogtrö1ning.

varierande. Ingreppet avsåg då son nu att av-

lågsna alla lör. och barrträd son.r inte borde
ingå i clct framtida beståndet. Liimplig för röj-
ning angavs i 5O-talets anvisningar vara l?Lqr.l
ot:h äld.re un,gshog rtär trtidens ruedelhöjd dterstiger

I lz. Det aktuella åldersiDtervallet angavs till
hela 10 50 år Det är först på 60-talet son.r ung-
skogen till huvudsaklig del var resrrltater av

dct nya trakthyggesbruket. Nu var den mer lik-
artad och skulle er-rligt de senare instruktion-
erna företas i två till trc meter höga och 10-20
år gamla skogskulturer Eller också skulle det
räja. i nigut åldle {ählörrrrqringar i r.rmma

unecklingsstadium.
Sven-Olof Anderssons produktionsstudicr

på 50-talet i norrländska tallplanteringar llck
stor betydelse 1ör rekommenderade röjnings-
törband.211 I bohgets första instmktion pir 50-

Lllet anga\''s högrc stamantal per hektar för
tall än för gran. Snart beslöts att inte sär:skilja

trädslagen. I stållet pjorde vi undcr en period
på 1960- och 70-talcn en distirktion mellirn in
riktningcn vid skogsbruk med respektive utan
gallring. I det förrzr fallet skulle betydligt fler
stammar liimnas.242 Men de praktiska erlaren-
heterna visadc snart att det inte !änade något
till att "f-lnlira" alltför mycket. Verkligheten
gav inte utrymme för dctta. Från och med 80

talet, då de verkligt stora ur.tgskogsarealema
röjdes, tillåmpadcs följandc förbandsbeståm-
melser:

Ständortsindex
H100. Tall och gmn

Kvar siällda stammar,/lra
Brrr rr lr löv

21+
22
20
IB
r6
l.l

I01)

!)0{)

700
550
400
250

Björk i rena beståncl skulle röjas till max.
I 300 stammar pel hektar oavsett markcns
bördighet. Detlir intr-cssant notera att redan
Ronge i sitt "lamlande cftcr-sanningen" pä 20-
talet hade hamnat på precis szrmmir nivå vad
avser förbandet vid sina röjningar-i uranskog:
ca I 900 stammar per l.rektar

För att lindra velkningar-na :n' det mins-
kade behor-r .rr. hct\krntr i.k,'g|n irrgr.p
statsmakterna med olika sysselsåttning-spaket i
skogsbygderna (jfr kapitel 23). Inte minst in-
gick ungskogsröjniltg i dessa. De s.k. bered-
skaps:rrbetena påbörjades år 1958 och fbrt-
gick ånda till slutet av 80-talet. Verksamhets-
formen delfinansieracle skogliga zitgärder
genom bidrag fråu Arbetsmarknadsstvrelsen

211



(ANIS) och lälsarbetsnämndcnra. Uncler 60-

lalet svsselsattcs Iiarnför allt friställda skogs-

ubetare. N4en bcrcdskapsverksamheten kom
ävcn rtt ornlatta betvclligt fler kategorier
ar-bets1ösa.

Det statliga stödet till bl.a. skog-svår-dsåtgiir-

rler i \nrrl:rrrd lr,,l- t\i\el\rtan lrangd pLJ(i

tiva eflektcr. Dctta gällde inle nrinst under
dcn för artetskraften svåra perioden då s,vssel-

sättningerr börjrde trvta i skogcn på glurrd av

mekanisclingcrr. NIcn clet var inte alltid som
verksarlheten bedrcls på avsett vis.-fag erinrzrr
rurig en Lrpprör-rl, mcn sarnticligt skrattande
Håkan Srvrn ziterkolnnren från cn inspektiol
irv ctt bel edskapslag-. Dcttir skedde Lillsammans
mcd dc i sarnmanhanget högsta tiinkbara polen-
taterna, nämligcn lärrcts lanclslrövding, en blrå
clirektijr liån fu-betsmarknadsstyrelsen, chelen
li'r L.irr..rr lrrt.närrrrr,lctt s:rmt l.insjågrnast.rre r.

E1tcr cu )ång fot:narsch i det kylslagrtr höst-

'lrrrrLlcr t i I 1.. 
' 
n r r r r. 

' 
r ' . rrred err Ilpp\\rinq\rn,rrr

fllin Skogsvårdsstyr clsen, vilken ledde dern till
r'öjningstr-aktcn, sirkte nan länge lokaliscra
.rrl', r.l.lgs1. \l,rrr 1i, L L,,r\ L,rlr r\;r'. q,enom

clct shbcrnliugda området, men inga knlltt-
r:rrrde rn.ror'.rig.rl l,trr,le'. inge tÄidre r\lrl, \
till. Till slut kinrlc rnan röklukt och hittade ett
stor-t rrililå11ålt. Dir-inne hördes glada röster
och skratl- \{an l<lev in i vårmen. Undcr cn
sLirrpL lt'sande pr-inruslarnpa siltt hela skaran
tinallirnaclc röjar c inklusive lijr-manncn oclt
spelade kort.

Gallringsröjningen
Traditioncn att rö.ja i gallringsskog gick till
b:,ika till 1920- och 30 taler. Man skulle enligt
ii0 talsirrslrrrktionen ri\.ja då hehowl ansas ltri,ktg-
ligt, t.ex. då nlckel tlil undt:näxt bedöms lara pra

r l.t tkl.io n.s lt ii n na n d t P å (;u erb..t I å n d.t. S ti r*i Lt gå L

Lo tktta kal.la rnn.t*t'r. Yira analyser pir 6(Italet
zrv dcn dår'uraucle nedelälders skogcn visade

att det for-tlar-andc \:?1r'gott om bestiind bc
mängclzr nrecl ell 1ät lrndcr-vcgctution av barr
och lil,'. (lcrrorrr flitigt gall-ande var öveL-

bcstånclct av ca3-nvirkesträd dairtill ofta alltför
g..lest. Smiitr,i(len Lrurcle dirför svart för er av-

sevär'd dcl a! bcstl'ilrdels lotala tillväxt, men
dcrr avs.1l1es pi stamurnr av vilka hlnudPzrrtcn
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aldrie skulle uä gagnvirkesdimensior)er.
Under 1!160- och cn bit iu pii 70-talet lirr-
ccrzrdes därför eallrinesrcijningar i såclana
bestånd urcd avsikten .ttl flylta ör'er rinder-
rårtens rillrixt rrll d- g'örre tråder'. \rq:itrlr n.
lönsamhet kundc bcr-äknars gcuorn att upp-
skatta de ,??,])llrga /i lena småbtidens santmonlagda
andel a.t rl.en k .nla gt un (l\tttn. 2'13 Å-cn 1968-72
behandladcs samrnanl:rgt drygt 30 000 hcktar.
Ett par år-senare r.rpphörde denna fbrm av be
ståudsvårdande r-öjning i bolagcts skogsbruk,
sannolikt för alltid.

Lövet i ungskogen
De ridiga instnrktioncrnn audas en viss ambi-
vzrlcns når det gäller den lämpliga lirvinbliurd-
ningcn cftcr rtljning. l,{an säeer i 1961 års in
stnrktion att hiö*inblandning bör tfterstriira..s på
al.kt uarher. Dot:h .får ltrirtid aklrig en björh hur-
liinnas lri behrtstnad at clt utu.hlingsbdrt bat
trad. \ rd.rre lriir. rid rrnq'Loq:röjtrinq,rtr .r.1'

,,, lr ljörl rrlla.t l.rr klarlånrrtr. i .töttr
luckor-. Dc skall dri ha en avsevårt lägre hiijd
ån birrrträdsplantorna. Unclirntag utgiir firt-
tiga striik dår björk skall lämnas även där dert
år lika hög cllcl högr e rin granför,vneringen. I
plantr-iijningar skall lövinblirndning totalröjas
rnr:kaniskl eller kemiskr. Rönn. enbuskar oclr
sälgartcr lzimrras oriir-cla (r'iln'ård), ou clc cj

Iölekornmer så rikligt, att dc påvcrkar gagn-
virkcsproduktionen.

Under resans gång började man clock alit
rner uppskatta lör,tr-lid som irrblanduitrg i den
frirmtida bar-rskog-cn. NIan hade också lärt sig

ta \rilp av liivet som 1'r'ostdämpandc "trlrle-
tr-rid" dcls i telr'ängens lågpartier-, dels ocksri -
mer allmänt på firktigir marker där grarrcrt

trirs bla under och tillsarrrurans med björk. I
instruktionen ltir ungskogsröjning frär'r år
1982 sägs att kleD under'r,äxt a'' hart inte shall

grLrtzs på. bckostrrad av viil tLtvecklad lör'för-

yngringi. I sådana fall skzrll n.ran bygga på lör'et.
lnställningcn val allLså ganska annorlunda årt

20 år tidigarc. Dct skall dock pzipeLas att röj
ningsobjcktcn till sin uppkomsthistoria odr
därrned till sin karaktär under tiden haclc firr-
åDd.ats rått nr,vckct i skötsellrässigt positi!
r-iktrring.



TrrrLs r,:ir:r peclagogiskt utlormadc, illrrstrc
r-aclc r-iijnirrgsirrstlirkliorer r':rr cletta tled 1ör.
inblandning e.j alltid dct laittastc för fältper^sr->

l)alen all la liil sir t hjårta. En orsak r ar sannolikt
skogsbnrkcts ltivbekärnpning- med kemiska
mcclcl. sorrr-jtr s)'ftadc till en totalsaneling där
åtgir-den sattcs irr. Scxnligir hade s\å.1 att se

annor-lunda pii uppgillcn i deL uraluellir arbe-
lct. Ordenr atl "allt löv skall bort" var alltfirr
Iätt at ge oclr art fiilj:1. Resultatet kunde bli
nog sii uppsccrrclcr'äckartle och ueclslåencle.
På några tiurmar kunclc ambitiösa mert fcl
instrrreracle r-iijar-e iirr-r'antlla limnct till cn
vackcl lörrik barrblarclskog till ett glest och
lLrckigt tallbeståncl. Vi slet gcnom årcn hzir-t

mccl uppgilier irtt ö\'ellilg 1å såväi arbets-
led:rlc som röjarc att iusc ltt rivcn lör,tolerc
lades i r,år-a ungskogar-. Säkcrt är-att sä-sliilt
Lurcler 1950- och 6(ltalen en hel del björk i
orrödrrr ri!clcs bolt till förf:ing.. 1ör produktion
och n:rturli'rrcl. Pli clet skrra lrela blel dock
r-csultatcn acccptabla.

Rojningstekniken
Fr-arn till på 50-talet r,ar-röjnings:rrbctct i ung
skogen rn:rnuelll och utfiirrles med rirjknivar
(t.cx. Harnrrrcrclirls lien ellel Iilalis r'ö-jkrol).

N,Ierr under år tionrlels senale del kom arbete
med motorröjnirrgssirgar- till ökad anr'årtdling.

Den för'sta konstnrktionen, Brush \lastcr,
r':rr arrierikarsk, tutrg och kltunpig. Svenska till-
lerkar-c ar, nrcr srnidiga shgaq som Tand-sb,vns

N,Iekaniska \rcrkstad, bclägcn södcr orr (lster
suncl, tog d:illiir snabbt ör,er- marknadcn.
Snart hade de llesta svenska molorsågstilher
karc, sorrt Jorrselecl, Husqvitlrtit och Partner'
även motorrirjnirrgsszigar på sina prograrn.
S:igarna kom fi.o.m. ti0-talel alt bli de bestå
eude or:h allenarådande r'ö-jlingsreclsLapen
scklct ut.

Från och rned S0-talets mitt gior-des dock
ganska ornlnttlLlcle försök mcd att ytterligrre
rrekanisera iit3..iirdcn. Skogsbrlket sökte intc
rninst utviigu för' a11 komrna tilhaitta tned det
rikliga lör'uppslirget i fön'rrgr-ingarna, en kou-
sekvens ar, besprutningsf'örburlet år 1982. Ett
sarrarbersprojekt staltade år l9E6 mecl del-
tilgande a\. I)omånverkeL, N{oI)o, SCA, Svdved
och Söchl skogsrigarrra och firransielat rnetl
mcdcl frårr Skogsbrukcts lbrskningsforr d.
Efiersom de då vanliga skogsmaskinelna (en-
gr eppsskörd:rln a) rnecl få unclarrtzrg hacle vil
l:ig lrigiingshöjd fiir-zrtt kunna ar-bcta innc i
plantskog lick clc anpassas till hirgre 1ii-
gåencle- Dessrrtorrr lrt'ggcles mo1 slrllet a\, 8(l

Ill11!t)atinrtr Nil.\ |i^lu\l iIi lalii?t\t nt 2 1971 liin llo|lotinlrstifi(ltn Shag.\.trL(ttn.
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talet en protoq?maskin, "Hulda", av Huldtins
i Malå avsedd enbart för röjning. Alla maski-
ner hade kranburna röjaggregat.

.Jämförande studier och praktiska försök,
som bolaget utförde med tre till röjningsmaski-
ner ombyggda skördare: FMG 450 (Lillebror),
Valmet 901 och Skogsjan 487 (Spindeln), var

mycket lovande vad avser sår'äl produktion
som kostnader och biologiskt resultat. Utveck-
lingen avstannade dock undcr 90 talet. Detta
kan ses som beklagligt, ry senare uppfölj-
ningar visade att skogsbruket inte lånqre ar-
satte tillräckliga resurser för röjningsåtgärder.

En bild av framtidsskogen
Röjningsinstruktioner är en sak, men hur såg

då verkligheten ut? Diskussionens vågor gick
höga under 1970- och B0-talen om hur skogs-
bruket egentligen lyckades med uppgiften att
åter skogkläda de upptagna hyggesytorna.
Skogsvårdsorpianisationen 1ät sina konsulenter
genomföra uppmåtningar på utlottade för-
yngringsobjekt och tyckte sig konstatera att
framgångarna inte var så lysande. Man fann
att det bl-ast i alla mome nt i skogsocllingsarbe-
tet. Detta kunde förklaras med för få utsatta
plantoq bristande markbehandling, under-
måliga plantor och bristande tillsyn.

Vid själr4öryngring lämnades för få Irö-
träd.244 Detta bekymrade inte minst det ide-
ella naturvärnet som länse anklagat oss för atl
skapa tröstlösa monokulturer av tall och gran,
men nu också fick anledning ifrågasätta hela
skogsbruksprincipen. Kritiken framfördes i de
flesta tillgängliga media.

Bilden stämde rått dziligt med vår egen. Vi
beslöt till slut att försöka ge en objektiv bild av
rillstånder i råra n1röjda ung.logar. varav vi

hade stora arealer Det rörde sig vid den tiden
om bestånd som anlagts på 50- och början av
60 talet, alltså en period då ca hälften a\r area
len kultiverades och resten självföryngrades.
År 1982 lottade vi ut 50 objekt ur våra registeq
spridda över hela innehavet. I varje bestånd
lades 25 prorl'tor ut där skogen ingående be-

I de fall dår tall, gran respektive björk före-
kom med minst 70 procent a\r stamantalet
hänfördcs pro\ytorna vid bearbetningen.i kate
gorierna lrrllrAos granshog och biörhskog. Ovrrga
pro\Ttor hånfördes till kategorin blantlshog. Pä

så sätt fick man en uppfattning om fördel-
ningen på ollka ungshagst\peL

Resultatet åskådliggörs i llgur 19:1. Mate-
rialet är uppdelat på en nordlig grupp ung

AC + BD län Ania objekt: 21 st

Anla provytor å 100 m2:535 sl

lnventerad areå:751 ha

Y + Zlän Antal objekti 39 st

Antal prov\,,tor ä 100 m2: 972 st

lnventerad areal: 1 266 ha

Lövskog,
9.Ä

Blandskog,
46"/"

Granskog,

Tallskog,

Lövskog,
5v.

Blandskog,
45"/.

Granskog,
't7./.

Ta lskog,

Gran Löv

ru
l'igur 19:1. Rrsultat Jrån en år 1982 gnonlaird stich
prov.\inilenlering a n)röjda ungshogax De oliln ;frirgarl,e

fiilten år proportianeLla mot mealens fi.irdelning på ung
.thogttjpet oth inom d,?ssa 1)isas hurudtLammarnas .för-
de lning p å. h'iitk l,ug.
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skogar', däI mar kernn ril rrtilgr-a oclr d:ir d:ilfirr'
tallcn ofta rlonrittclat srlrrt erl sldlillal c .lä1'

skogcn i högre g..t-:rcl r'åxet-pii fiisl:rle ur:it-ker'

dair F-.anen komtttct tttcl till sin r:Ltt. Pii hlilf
tcn a\ irrae'alclr beslocl rtrtgslogt'tt slivlil i Ilorl-
sonr i söclet-nl tr':idslagcrr j nrer ellcr-rniltcltc
.irrrrr l,l:'rrdrrit -. Lrllrrrr't.l ,,p r:ir, l,' .r'

tr-ccljcclcl zu markelna i sirclcr or:h Pa'+:l Pro-
ceDl i norr, en natrtt-lig skillnacl. Ilerl gI-anrtrig

skog fiilckorr rnest i NTellannol-t-lattcl. \letl
sår'lil i södcr- s(ntl i ltoll uPplräddc gr iulerl
lrcst i en mct.jiirrtD ltlattcbirrg mecl tall och
liirtlrid. llcn lö\'unia-skog f :ruus bat a i begliitr
sircl olrrlzrttuins - r'ilkct var' nillllrligt lnerl li;\'
tr'äcl fiirrns .lesto rncr soll1 ilrslag ialla urrg-

skoestt pcr.
,itcrst,rcl Iiiiglt,r om stalllLålheleIl i (:less:1

ungskogar'. l)curu lrpprnättcs t trtiltrr:issigt cflcr
slLrtfi.,r-cl r'öjring och lirlcles iu i vrilt bestincls
|egistcr'. I tabell l{l:1 \isus resultatct för :lrcll
1-98-1-117. Dct r ör sig otr rredeltal liil ca I 5(X)

bcsuincl. I nitlen 41, bonitclsintervzrllct hade

röj.u ri1 soll liarugit istaclkorlrlrit nugskoi.:rir'

mcd an\isl11 stamantzr). På cLe slagastc rnill kel_lla

ri iör-ballrlel liitrrc lilr r ekolrlrcn (ler':11 . Pii
c1c bördigastc gles:rle. Or-sakert Latt sirkas i I irj-
rritru., ,1,i. k re tr. I.rr.r'l.rr l,'1, ri'jrrirrlrr'.

L)ct lrrest sanrrolikt ät att cic't 1r-oligcli i

rlirrga fall iutc lanns llct- tr':id alt 1:irlna pli cle

bättlc boniteter-rlt. l.rl ltnnitll åt sr':it ighctctt
fiir liijar-na att ilnpassit sitt \lam\'!rl tillriicklig-t
nogg.ant alltcficr nr:rl kerDlls \arieralldc llör-
dig-hctsftilhallanclcn. Nl:ru dlar sig clirlör
"lnot mitten".

Tabel 19:1. Uppmätt s(åmantal i n]rijjda ungskoga i
rclation till efletsträvat fitrband cnligl fiiltinslruktionen
(=100). Bestånden! sämma lagt t;2 660 hektan är gruPPe-

r'.ie över åsatt H1o0-bolitct.

lta)j

r ir rg-s

Srrin.l0r r\ir(le\. Hl00 '
Slrtrnxnrirl per h.llrr enligl irslnrkiorl

ir ll ll)0 11, lLrrr) ls li')r '.10 l;1rr l! 110n lr 'lLi)Lr

Tr'äclsl:rgssnrr nrirtrsrittr in Be ll och dess laria-
tiol liknaalc galska mvclict (lel soln clr rlatLll'

lig brircal skog br)r innehall:i. NIcd stol sarrrro-

liLhet iista(lkom clct örtig-a stor-skogsbrtrkct
urrgskoqal a\ rurgcl:ir likrrancle slag. Tr 1ä1t

ir istIL rktioncrr r a !ar glilrskll liL:r. \'i 1örLrrs:rg

c1ock, pri basis rn slttrlict- in 3(ltalcts yttgle
plantskogat-, att tallinsliigct skullc i'rka i trlg-
skogen li:Lrniilet-. Dcn skulle ocksi lcrflsiltll att
rrlr-l :rll,r \:r'r\k., rr\i l' t l,;\lr.r'L r )\1 .irrr, lr

liiirr hrg-ge sbr-rinnilg ti11 trtaskinell mar k-

ber-ccluing snnrt iikar(le anclcl Plantclilrg
sörjdc firr' (letle. I)c ilr-ctler s()n bcskog:rries
rucd contortatall resultc[i(ic i:ivel\'is i be-

sranclsbilclel al i viss tnått nt' kat-aktrit-.

Klättrinsen uppför
röjningsberget
I bör-jan ar' 70-talet birrjaclc vi trppleva röj-
niugsbehovct pii el1 llll sätt. lntjll cless hnclc

,l, r \,rr I d, l,r,,\\l-\r\:r lt 'li,trrrrirrg,rr' .r,trr
lör-etogs lid skogstaxct irr 3.':rt na på vilkl erl skrr
clel :rl clcu irr cr siktliga skogsviu clspl:incrirtgcrl
nl ., ra'ler l tr'r{r rler .{ lr.r.l, l.t\e ilrrlt lr

(1966 70) krtndc bcltolct lr rtugsliogslojniug
liil clc nlirn:rste llm iit-cr bellikrras till'l li0
bcltar-pcr-iir. f)etra var i tririi tlecl rle alcaler'
sorrr r'öjcles.

Nlc'n rrtL bler liir-t nva och cletelictaclc be-

strirrclslegister- llir digt (reslrltatct ar plojektct
Skog*lig arrlrs. (jii kapitcl ll). Här fianrtliclcle
bilclc-n av el1 \'äsclltliet stiir le behor. Erl1i...t

clcl 1ör'sta g-cnorrgången ar-1972 bor'.le istrillet
71(10 hektal pcr iil r-iljas, cl.r'.s. 80 pt-occrtt
nrcr-. Oclr fiit clcn korrnrlnrle li'tnlit-sper iodett
teqi\rcr.r'le. I' lr,'r, r rrll IO trrrr lrcl l:rr l,-r ,rr.

en irkniug rrr:cl l6i) ploccrrtl
l\Icr dett:i lar blta en bcgltrlurcle iusikt

om ctt liil]Blxrigt fi)rctag solD !i skrtlle kotllnra
arr kallii "kliiltrirgcn uppfor .öjningsbclgcl .

\'ägen skullc beleclsagas at'ntlckcrt vaucla oclr
iliigasäL t an dt:n. TicligSr'e hacle r'öjrringsar-bc

tet - r'id siclar av clet sour titfilcles lrcd viss:1

statsbirl ag unl\tljats lor att rtjailnlla svssel

\. rr' r{, tl | \\,rLi rr. \:ir .'rr, r\rritrl.rtrr.r :rr

l"r'j,rrrlrrrr.L,il r.rt 1..:r rtrli",l-. rr, t I;;:rrirq.
nlir k()njunlituren srångdc miusklrcle i stlillet
aktivitetel. Detta rar i lrll:r lall teoricrr. Ver-klig

2.15
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Der bilrl sorl pi detta siilt tcclinadcs i1\'ii-alll
tidsskogen sotrr .len rnlrdes lr:i I950 och ti1)-

laleD fiilrncclladc e11 rätt posilivt btrdsklLp.



lieten hadc ocksii ancba inslas, vilket vi bru
krde påpeka. När-det var- lågkonjunklur fanns
dct bar-a begr'åusirde anslag till rcijning att till-
gå, när-clet var brr ticlel fanns clet pengar mcn
brist på arbetskraft Iör iitgairden. \'i Lan knap-
pil!t ha varit ensamma om tlenna sitLntion. T\'år'
1979 beräknade lnstitutioncrr för skogsLaxe-
rirrg, i cl utlednine beställd zrv Skogsstyt elsen,
att i hela landct firrrus ett efierslåpandc rirj
rringsbeholpå storlcksoldrringen 1.3 miljoner'
hcktar^1245

Dct crrir hircle där lilr lett till clct lnclra. bola
gets r-irjningsvcrkslrrrrhet cLogs nrecl el'ter-slzip

ningirr. Derta började bli all ncr uppeubalt.
Och san-rticligt r,rilltle rrngsko{arna, anlagda pii
I-r(l talet, in i riijningsrnogcn iilder-! Dessa

fanrls dokurnenteracle i r'år- skog-svårdsr-tttiD

som just höll på rtt fairdigslällas. T\' här var rllii
r'år:L l5 000 h,rggcsttor och p)lnLskogar i för-
y]rgr ingsfasen beskrir,Da och ko()r'(lin ill srll111-

\r llTl irrrrde datlöt lur lurrra g,llrgr'r e

\'crklilihetstrogen simulering av aktuellt och
l'ramtida röjningsbeirov tas li-am. llcsultatct
var clrockerande. L)cn r,isacle en elier-släpnine
pir ca 45 000 hektar ungskogsröjningl Och ont
clenna skullc kurnl klaras av otneclclbart. r,il
ket gi\,et\is var otairrkLrart, sktrlJe röjningsbeho-
vet åndå rnycket snart pcnc'llir rnellan L4 000
o' lr 20 0U0 lr-l t.rr per a' | \ i rrr rrtt upp' i ( rr

r'öjningsbehov som var flla tili Iin gåneer
sti;r-rc iin tidigare program. \ricl siclan om
eltersläpningen I

Detta r,ar svildlandc och ofoillrde siflior.
Dct som ditlills utfrir rs i lbr-m ar, ungskogsr irj-
ninS; r'rr srniisaker jämfiirt mcd clct sorn tru
:rrlrrilnd(.I n,l, r d, rr L,' r rrr.rrrile ri,,,rr.pcrio

dcrr skulle ca 200 000 hektar skog pzrssela

g-enom r-öjnirrgsstacliet och cliriliån lotsas in i
ploduktions{ascn. Dct lar r,iktigt att ge dess:1

skogiu eD b.a sammansättning inlör nästa
skedc då clc sktLlle svall fijr el or-clentlig vil-lics
pr-oduktion. Del1r1 \'ar' :rll:r ense om. NIeu
rrånga rrggadc iirrclzi irrför uprpgifien som
innebar en or-clcrrtlig kosmadsirknirtg. Ocir
dzir-till viintade den intriLata uppgiften ltt
mobiliscr-a till ickligt rued albetskrafi. Tr-ots

all nu \,arje riijningsmogct bcstlincl krrlcle
plickls in på kar-tan iliågasattes cl:ir-för- fort-
l;rrrrrd- l'-lr,,rer 1'.r ,rlla rrir.rer irrorrr r':rt ,,tq,r

nisation. .\siktcr-na briit siLt ordcrrtligt. \risser-
ligcrr ökade rö.jningen i omfattning uncler 70

lalets senarc clcl. rrrcrr intc i en takt sii all efler-
.l.iprrirrg.rr rrrirr.krde,jlr llqllr l1r:']'. Ar 1980

hadc cleL clå kiincla l)ehovel av trng-skogsröj
ning ökat till 80 000 hcktar Diirtjll kom rnanrrell
lörrirjning. \'i skirt r'öjning-sbcrgct fraurför ossl

lrer qillde dir li;! :rr li1 ,rll.i iorq.rrri.,r'iorr-rr
att idse allvaret i sitrrationen. Fortsattc cftcr
sliiprringen :itl öka skulle \,i n ingas släppa ig^c

nom or-öjda ungskogzrr mcd cle problern sortt
cletll skllle rncclfirra lirr skogcns frarrrticll
\'iir-dc. N,Icn cleL gållcle iill vara pedagogisk. \'i
måstc i första harcl fii lörvalhrir-rgr.nas perso-
nal med på notcrna. L,\'cntuclia tr,illzrre skulle
stlillas iiga rnot öga med lerkligheten.

Lösningcn blev rtt cug:rgelir rlla skogs-
viirc'lsansvrligia på iörlaltningarna i en jaittclik
r-ii jningsirrr,e ri tcri n g fråu )Lrfien. V:rr och en
skulle personligerr vara rned om att bedijm:r
liijningsbeholet li-irn hclikoptcr firr att pri s:i

siitt so.1e..1 in beslånden i behovskirtegorier .

Llppdraget grillcle alla rurgsLogsbestiincl drir

Figur [9:2. Lltgthags
ri,tltn! in,n SCA åtvn
/ L)i0-81).



l)tlli". Ljtdn SlllaL'l )i;l.lr\ )21 (.)0() hlthko ttns\Lo&r ntrtttt.u'llt.

r-irjning för'eslagiLs i skogsriir-dsmtincn siurlt
dårtill alla iilclr-c besti'incl ttpp till'10 lir-s rilclct-.

Den åtgärcl skullc iiircslis som nrecr el'l'cllivr
lcclclc till ctt ircceplabelT tillst:incl, rr:irnligen
genom: kemisli lirvs:Lreling, rranrrell r-iijnirrg,
ingcn i'rtgi'ircl, eller gallring. f)csstrtorn sLrtlle
liimpligt irrtal firr åtgär'clen löresliis. Lhrcler
rjonlrnaren l9T8 gjolde vi inlenteringrt- pli

1r..,,,. Å, 
"r 

clår'pli genomlirlcLes projektet.
HclikoptelinveIter-ingcn re'rsatle ltrften.

Der åtg:irclsbclrov sorn liamträdclc litcrspcglacle
ganska prccis dct son fijrtttsågs i liir-t skogs-
riilclsregister. Llctta lar iute så konstigt, för
fältper-sonalen hacle .sjäh'a varit unsvirriga fi'rt'
:rtt ge lcgistr-ct cless innehåll. \'1cn hut sottr

hclst. hliclaneltel cl-og tlla åt srnma håll. l{iij
ningsbcrget skulle bescgras! [iertorn poliliska
beslut val dcn kcrttiska lör'sanet-iugcu fi-årt lir

1982 i plaktiken inte Ling-re ittl likna med.
Delta betr.1clc ntt ll]r,iluell rrngsktigsr'öjnilg
under- 80tale1 blel clen till urellen största
lcrksanhctcll irrorn bolagcts skogrrår'cl. Sottt
exenrpel åtgick zir- l9E7 ca '12 000 clagsvcrkr-:rr i

r-irjrrirrgsalbetet. Dcssa l[olsvarade'12 pr-occnt

irv alia skt-,gsr,iirdsarbctcrl (lc1la lir: Lhclel de
nio:ilen l9lJl-89 beh:urcllaclcs nrcr iir lJO 00()

hcktirr-per-år. Topp:ir-et lal 11182 cLa ca'10 000
lrektal rirjclcs.

,\tt rnobiliser-a tillräckligt mccl zu-betsklalt
rill det kraltigt exptr r(ler-an (le r.iijningsar-bctct
stö1le givet\'is Jrii stora prriblcrrr. Dcut rlelacle !i
lircd hela slorskogsinket. L)cn olclir.u ie lestrr-
sen \tr hclt otillr'åcllig. \ri fick priila rla lirs
nirlgnr, cngagcfa Lvirrrtor och slolttrtgclot]rat_.
\rår- nvtillträclcle skog-sclir-cktiir', Sreu Lrrbet Lsi:u,

.,'rrr r.rrit nr.,rl, r l,:,\r,rr " r Lrrri. rirrq,rrrr.r
irrorrr ltvlerknings- och transpolial_l)ctc1. Llpp-
''r,IILi,l, L,ss rrlt i'r.'\.r rrc,I -1111-1'1s1 ,'1r't.

\''icl siclan av lllarkllcl c(llr irlg och endla
maskintjånsterlar cletta en nl icli'i skogsrår'cLs-

ar-betet. Nlcn clenlil shrlle Llilrrl oss r.u knipalr.
Snirn h:rclc li r'öjnirrgskorrlr irLt rrecl biitlc
stor-a och sur.i för-etag som kundc, cllcr-inspi-
r elacles att crbjucll r'öjlirtgstjiinster'. En kotisc
kvcns blev iite o\'rintat art pr'oduktiorrcu pet'
insatt clagsver ke irkide kr-aliigt. Flcra ar för'e-

tagen haclc mxit tLpp lorl s\anpal ut.jordctr
ute i skogsblgdcl-na. f)e son ör'er'lercle bteci
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dade mecl tiden sin vcr-ksarlhct mccl skogs
odling och annat. I dag vilar hur.uddclcn zn

\f \:..loq.ra.,l.rerl.rnrlret på er rtrelte n Ärs-

ljiinster
I st,,r t ., tt hrirrrtarl, ' , ir, r.l,ip|rgarrra ir

uncler- 80 talet. Vi kunclc andas ut. N'Ien p:i
vissa håll kvzrr-stod problcmcn iinuu nigra ir.
Sedarr urikh^acles behovet.iitt a\,se\'år.l. Orsakelr
var att:rllt stön-c,vtor av contortatall nådde lcj-
ningsstadiet i stället 1'ör tall och granskog.
Dettir skedde visserligen lidigare på B..r-ur1d a\,

contortals srrlbba r'åxt. rnen åtgärdsbehovet
r,ar ben'clligt mincl-e. Ofta kundc man irvstå

från att röja beLydande cLelar av bestånden.
(lontor-tan klarar sig bättre i konkurrcnsen
med 1.ex. liirtråclen.

Undcr perioden l98il)-89 rö.jdes sam-
manlagt ca 325 000 hcktar- urrgskogar På 40 är

- lio.m. 5(ltalet - hadc därrncd ca 570 000
heklal urgskog röjls. Detta motsvarande 3l
J)r'ocent av bolagets totala skogsareal vid perio-
clcns slut. Till dctta skall låggas den röjning
som uncler lesans gång- de i SCIA inlcmmzrdc
skogbolirgen åsladkornmit. Den röjda skoucn
borcle vid 80 talcts slut huvudsakligen åter-
flnnas i ålder-sklasserna 20 70 år. Bcstånd av
denna rilder täckte dii 29 procent av skogs-
ar.ealen. Slutsatsen kan clärför dras att fro.rD.
tr akthyggesbrukets inlörande i princip all n-r.

anlagcl skog pa bolagets markcr so[I itvsett
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\.ar tidigt bli\,il clan:rd genom en skogs-
r'årdanclc röjrriug. Ett bra bct1g. Dcssutorn
hade minst B0 000 hektar av clen något äldre
.Log.rr lreh,rrlilrt. rrrerl g.r11r irrg.r r'1nirrq.

KlåtLlingel uppför rtrjnirrgsbcrget gav
många viirtleftrlla elfitrerrheter. Vi finl att
hclikopterrr val clt rnlckct vrir-dcfullt l!ri$
merlel 1'ör att lokalisela och 1å en realistisk
biIcl av röjningsbelrovet iil ii ån :ir Skogsr:ircls-
r-utincn ari\,isade dc aktuclla platscrna, hcli
kopter-besiktnini4cn behor,en i detalj. \,Iecl r-ätt
uppläegnine irkacle plan eli n gskapac ite ten
oflrntligt, liksorn plecisiorrcrr. Fr-ån luftcrr fick
man god ör,ersikt över larje objekt och kunde
bl.a. "plarera bor-1" clelar av ungskogen sorn
intc bchil'clc bcliandlas. Dctta sparadc in stor-a

belopp. NIan kuncle också "sätta bort" röj
'rrr Bs,,h.Lrrrr rrir' rrrarr rr. 'l- eTlrrP e||,,'e l

rned onbold. Avsr,niugeu eftcr utföl l arbete
bler, också snabb och cffcktir'.

f)et risadc sig riktigt zrtt ltirsoka kl:rra av röj
ningsbehoven i takt mecl att cle upplrädde. En
konjunkturar Jrassacl verksarrhet leder' lätt till
eftcrsläprringar. I cftcrszrtta riijningar ökar'
a.betsdl)ghelen snabbt, liksorrr kostnaderna.
För att trndvika sådana problern var^\'år skogs-
vårdsmtin cn pålitlig garant för att p.iurin-
nelser kom i Lid oclr att ingenting glömdes
bort.


