
KAPtr'l t. /

Skogen byter skepnad
Jag br-ukzrde ta till enkel pedagogik när jae be-
skrev den strategi vi följdc fiir att locka fram
den slun.rrande kral'ten i bolagets från biirjan
raitt orkeslösa slog. Det vit'r om nannen som
levde på kapihl placcrat ibank. Han kunde
r.ålja olika räg-ar att utnyLtja sin tillgång.

1. Han tårde på krpitalct och förbnrkade
detta mer^ eller mincL-e bekymmetslöst.

2. [Ian ]evde på prccis den avkastning kontot
gav honom och var nöjd rned det.

3. Han lcvde snålt tills vidare. Han spar-ade
litet av avkastuingcn valc år så att kapi
talet ökade. Rcsultat: N{ed ökande kapital
rjkadc ocksä avkastrringen. Denna kunde
han med tiden ullr) tqa fa)r att öka sin
standard.

4. IJarr placcrade om kapitirlet till konton
nred bättre avk:rstning. l{esultat: I{an
kuude omcdelbart öta sin star)dar-d.

Under eånsna tider följdc Nor.landsskogs
bruket - av nöd cller kanske omedvetet
tl,rulegi 1. Som konsekvens minskade skogs-
k:lpitalet. Strat?gi 2 r'ar och iir derr som sam-
trållct r,ia sin skogslagsti{ining acceprer-ar- att
skogsäsarra foljer. Sntttegi 3 löljer vissa skogs
åeare antir.rgen ar' liknöjdhet, försiktighct,
lllcdvctcn sparnil eller al oktrnnighet.

Elier- uppvaknandct p:i 40-talet - inuan
\,ilket jstort sctt hela det norrlåndska skogs
bruket hade löljt strategi 1 - r,äxlacle SCA:s
skogsbruk över till stratesi :1. Av försiktighcr
och spar-samhet låg virkcsuttagcn läere ån till-
r'äxten- Solr resultat skedde en viss förlåds
uppbvgguacl mcd ökande tillväxt som följd.
\[rrr srrar t irl ikrrd.. ar5r år:.lrirqlt nr pd .rl

väcka skogcns slumrande tillväxtpotential till
lir'. \ri r'äxlade under 1960- och 70-ralen i e*rp
per över till stratcsi 4. I tirkt rncd zrtt tilh'äxten
upperaderades genom närinsstillförsel, och
genom att dcn svagräxande skogcn b,yttes ut
lnot r.italarc, ökade vi virkesuttlrgcn utan att
ävcntyra uthålligheten. Vi kunde t.o.Dl. sruD
tidigt öka r,irkeskapitalct (se kapitel 10).

)a, tl, ta,

Niir skossr'årdsar-betet skör farr på 50-ralet fick
det genast er offerrsiv inriktning. Man införde
i ptincip förbud att tills vidare ar.rcrka sluten
åldre skog på bolaees marker-. Det genorn,
snittliga lirkesutfallet i sluta\'\'er-kningarua,
som alllsä sä gott som uteslLrlaDc'lc var av sane-
r^ingskaraktiir-, liom dårvid att lissa vid ca 40
m3sk per hektirr. ,{v clen torala virkcsskörden
korn omkrins 80 procent från callrinsal i
ruteclclåldcrs skoc. flnder 50 telets senare del
hade bestockningen vid slutavver^knir.rg ökat
till ca 65 r'n3sk, intc heller detta Dågot arr
skrl'ta lned.

Målsättninge n 1ör 70-taicrs sluranelk-
ningar-pir basis av tax III låg vid drr,'qt ll2 m3sk.
\ven,letta r;r I'ala, tr lrapp 1,å r,.igen mur , rr
tilllieclsställancie skogstillstånd. Dct gällde
diirför att fortsätta dimensionera awerknings-
och skoesr'årdsprogrrmmen för att åstad
komma en lealistisk ar.r'ägning rrrellan virkcs-
skördens stor-lek oclr sammansättning i det
korta perspektivet srmt en med tiden ökandc
virkcstillsåns.

Dc str-ategier sorr utvccklineen under 11,ra

årtionden korrr:rtt inncbära kan i korthet be
skrivas sorn följcr:
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1 95(!talct: Å r'ecLling a\"'sk1-åPskogalrla".
l,'r,erirrq,rr gallritrq.' rr.r. ()ktritrt.'r
lrjör'karr'crkrrirr gar-na. Ok?r(l anlaig!1ri1rir

al uy21 rLngsliogal och \,år-d av belintlilra

3..enorn r.ojnirru. C)kad PlantP.odtlktion.
19(10-talet: Nllirrskning.. al gallriugar-tra. hrrikt-

ning a\' \'irkesuttagen niol gles älclre skog
son clliligt utn,vtElr \'äxtplatsens procluk
rionspotenlial. Spar-a:ilch-c skog Dled bl-n

tilhäxt. Oklt lill\'åxtcn i biittre och r'äl-

hel:i-trrr \k,r!- tr rr,,rrreödrlirrg. l,k:r \k,,g*
ocilingcn.

M70 talet: Fortsatt rJrålsåttlliDg all 1örbaittra
,len rrr.rrratrd' \lr,,ferc {.rrtllt irt,':ilrnit c.

Inriktnirrg av lit kcsf?irrgslen rllot slrtF
a\'\'erknins i gles skog. Ingen g..alh-ing i
onödan. Fortsirtt giiclsiing. Stot-a för-urg-
rinllsyLor' som pJanteras urctl corrtor|rt:rll
och genetiskt lirr-båttrat skogsocllings
rnalerial. PlaDlering'. med täckr-otsplalltor'
Sjrihfiirvng..ring end:rst pri sårskilt liirrrpade
rnalkcr-. (Jkad rrngskogsr-öinirr g.

1980 talet: !'ort5ir1t iniktDillg mot irtt för-
bzittr^a skogcns bestockrrirtg, men sltttet på

skeclet klr skönjas. Föt ber-edelser liir att
bör-ja gallra i ktrltnr-bcståld samt för kon-
se.rerinllshugg[ing i iildrc skog. Föri'ug
rirrgsprog..r:urr trh skogsgirdslitlg rnerL

olur.irll :rl irrrilrrrirrq. Sr,, r ri,jrrilr-*
Progr'arr.
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I kl dd1 fiisln lapri)lg'n ;

-irltl t1) l910 t.tlt1 iti.\a(l?

.:ig tn txdjuhl ar SO:\:t

skLtgat hålkr tn rdln Pri
ninrlr tin 10 :kagsku|il
uttll fn lkh!.Lt: t)hlr ul h?

tkitnl.sriltlcr lÅ iito ll)0 rir
t'tt t(;ull4l I dttnni?t\

Det kan irrvlirrclas att ctt skogsbmk mcd .lessa

r-csLr.iktioncr- pri !irkcsuttagetls iuriklrliug
m,iste Iara ko L.oversiellt i det Lorvr pcrspek-
tilct. Äldre skog i clåiigt skick ger rrinclre a\-
\:erkniDgsneIto iirr 1ör-sLklassig skog. Skogs-

cxlling på stora lö11ugr-ir rgsrl or s:inlL skogs

gödsling är koslladskr:ilancle. Nleu sotrt rnot-
vikt hacle li.kcsuttagel pi eg-cu skog kltutlaL
ijkas alscr'är t Llt:rn att riventJrn clct liingsiktiglt
uyttian.lct. \'lil industri tillJirrcles nre'r lir-kc
sorr irte belastades med några köpkostuacler'.
Och det rirlde sig.. om stor-a klantitcter. Nletl

kurrclc också se saken så att ilr(luslrill llck elt
rlar-g-ir r rl t illskott lccLr'år':rt-l att be:lr'beta oclr

delta var_ cxlr'a lönsamt.
År' 1985 konstatct-adc vi t.ex. att erlbart

sliogsgödslingcn rtndel Clc uångna 15 år-en

sumlnantaget tillfijlt råra illdustder - liksorll irt-
landssåglerk till vilka vi ler,crcrade sågtiurmet-

- ca trii niiljoler ml] sligtirrrmer- cich ttc rliliotlcr
n13 rnassalccl exl1a. Kllilllilelen lrotslar:lclc
loh,rrrniissigt ctl års förirrukning vid bolagets

dår'arandc fabt-ikcr.
Elfarenhctetr :rvslitjadc också att li vanlig-cri

nndcrskattadc cffe kte m:i zrv för-b:ittlings-
rrbetet. Tillr'åxten ökrde urcr är) ber'äkrat
och cliLrrned öl<:rde ocksir dct stileuclc rirkes-
laP.r;1, r. D, r.:r rrri'jlr1]j,'rd,- .rtr ri trr,,, "irt
hirjcte libbarr lacl giillcr avverkuiugsnir'ån. Till-
trorr lill inriktnlngen irkacle. \ri i:ircle oss att

;
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litt lail x)tLugt h\tnltt 1 g
rtiir en i ohrt på 50 shags

LLtbtk ict.1 po h?klai långl
innl)t dl ii) ukllrlll 1?d tn

föt\tu gaLhlng. D gn\ fft)
tl tLkl i0n\slfilat- i n arr.t

,\t,rrigt htt en lilhixt 0(lr

\lå. trl/ 1)ol\1n .flrt'rnn !å
4(ltah.l 1ntu k11nde d)t;nu

boteirl skog besittel en oanad \'ii\tkralft n:ir
man \'ail fiitt igiing livsprocesserna. I en bruliad
vitiil norrlärrdsk skog består't.ex. elrer-20 år-
.10-li0 proccnt iil den stliel.le virkeslolymelt
a\'\'ed soln cj cristcraclc i uti;ålgs1äget. Efter
rrl\':irder-inil..en ar \'år sjaittc skogstaxering år'

1985 korstaterade vi 1öljande:

Yilkcsförr:rclcr ir'år'skog- har ökat liårr
ti7,3 rn:rsk |e| lr,:Lr:rr ir' 1917 ltax I) Iill
90,9 rrilsk per hektirr:ir'1984, rl.r'.s. mccl

.l' ..U, r:. 1': r .1, rr ..rrnri'liqr -'rrrr:irir.
skrjsar rrrrder cless:r 37 ir'skördat ör'cl 100

miljoncl mrlsk lilke . Klanliteterr rrots\'lrr i1r_

c| r'gt 70 rr:rsk pcl hcktel rrtslagcn på SCiArs

hcla sk()!r\ lir.
Yi her alltså seclarr l94Otrlel \olun

m:issigt ascrket mc'r:irr hela clet.irler
firrr:icl sorr cl:i lanns 1S(iA:s skog. Tlots
,lr ttr rrr lLrc I '' rrl r \rk, r \.r I

skogar :in i utgårrgslrigetl

H us h ri l.ln i n. gs n o d e llerL
Humduppgiftcrr för rnoclellen lal att beskri\a
eflekterna pii vir-kcsuttlgcts slorlek Lolt- och
lingsiktigt når rnan tillänrprdc olika inrikt-
ning och ambitionsnir':i i skogsbr-ulet.,\tnbi-
tioDsgr^rden cle{inieraclcs mc.l clcn högsta till-
låtna marginalkostnldcrr i fr-rrrn irl skogs\'årds-
åLgircler (se kapitel 5).

Av sirntLlelingarna unclcr 70 talct liircle vi

oss mlckct. Gir,ctvis krrnde inte sållan de fiam

lliknlde lesLrltaten lönrtses iglola dr-:rg. Nlcrr
gcnoni att vuliela för utsiitllirrgalr ir kLtncie
lnan g..öra krins)ighetsanall'scr- nred hänsvn lill
bendclscn al olika inslag i skogsskötschr. \ri
iick t.ex. bekräi'tat att galll-ing intc lar nliqon
angeläeen lbr-m al lirkesuttag 1ör- stundcn (sc

ri(larc krpitcl 8). I eLL fall flck urodellen söka
sig l'r-anr till hiig^sta uthiilliga uttag^snir'.i tLrrrler'

flitt kombinelande av gallr'ing- o.h shrta\aclli
rrirrg. I etL annar f:1ll fick rnetl slurrnzr målsätt-
ning ingeu gallr-iie ske trtirn :rllt rilke skrtlle
tas ul i fbrm al shit: aer-kning.

Firr- cle rrär'maste iirlioldenir \ iilcle modellen
ett program dlir sex procent ii\'\'irlict togs ut
gerorr gallr'ing. l)en rrthålliga nivån lag n'ii pr-o

ccnt ö\'er det radikala slrrlh LrBgr i]l gsp rog ram-
met. Att galh:r Dler-ga! alltsli-jnst ingzr l'or clelar-

med häns\n till vir-kcsskiir-clcn, bara liiigr t:

kostnader. f)är-emot lar clet mrcket angel:igct
att fintsårla arlågsna äldre glesa och slag
räxarrtlc beståIcl, jrte rnilsL pli båLue rrar-k.
I)essa skulie cr-szittas rlccl snabb\iix?rn(le
ktrllrLlskog.

-Ltt pr-oblcrn ral blister på skog i :llclt at som
skulle komma att lar-a lrogna lör- sl<örcl en bit
ir pii 2000-talet. Detta laclc' sorclin pii arrcrk
ningsrrir.jlighctclll i clct kolta pcrspellivet.
Krrnde man undlika denne fi-anrticla blist-
situation \,11r nrvcket \1ruret. .i.r 19?l lar vi
red(i ltir ctt harrcllirrgspr-oglurri för oclling av
(onlorlatall.7l H:ir lirr-eslogs - rDccl nlli]srill-
ningen att för'hind.a en sådan lirkcsbr-ist ctt
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etrlll)\is irfi)rallr(le ii\' .let snabb\räxandc trai(l
sliig( t s()nl iuslau i r':ir t skogsbruk. Under arelr
l!)71-3!l sLrrlle vi plantcr-a 220000 ltektal
'lirtalir|errlerr k()Dl irtl sl;irrma rätt \'ril mcd \'ad
!()lr Lrl)lillid(lcs. Förrlelarna betrillande
slioqshushlillriinscn bekliiliacles av Huslråll-
nirrgsrrtlrt1i l1cu. L)cu coutorlll solr planleaa-
des undcr'.ic n:irmastc 20 zirer lrule bist
elleLt pli il\ ve.kn lngspo tcn tialcn rcdan Du.
Llrtlcr crr tioirrspcriocl lrorde ciär'ltir- I,10 000
hckLal plantcr-as.

Som r-cslrltat a\ \'ttclligirrc llualvsef ullder
iiler l!)72-7ll beslöt skogsavdclningcus lccl
rring att gii irr fiir etL rinnrt mel ollensirt skogs-
nirclsplogr-nrr. Avvcr-krringsrrbctct sktrlle
DiistaD hell korr(entrer?s till slutarlel-kninö-
rnccl siktct lrot i 1örsta lrlrcl skog som clå1igt
r.rtnrltjrclc Drarkcn. \'i inlirr-dc cliir-tör stlrrnccl
lct T\T) (se recl:rn) 1ör-att langor-cln:r skogs
best:irrder nred hinsrrr lill hlr. \'ål dc r'åxte i

firr hiillarclc till potcrrlirlen. Sarrtidigt hade
vicl dcnru ticl vlir-a lioplant:rgel rred svensk
tall bi;r-jat procluccr-a stör'lc rniir)gdef flii lorn
nrr lrrrzirrrles i plantskololna. Dcssa Iömtsligs
gc' ripJrlror lill rrer slilbb\-åxancle näcl. \relk-
samhctcrl rrrctl sj rilr firr urglirtg sktLlle nu i

plincip begr-änsas till clc tor-r-n och \,iita mar
keln:r. Firl irlligt skrrllc'alla hvggcn pliurtcras.

Bcraiklliugurlla nlccl IlLrshålllingsrnoclellen
\isa.le alr ri nre.l desse n1a offcnsir,a inslag i
skogsskirtsclrr orlcclelban kLrrcle öka uttaget irr
b()llgcts sk()grlr rncd c! t()h proccnt rLtan att
å\enl\'rir .len langsiktiga tillgiiDgcn pzi |ir-ke.
Nu hacle ri, irklrrsire clel reclan inlörda giids-
lillgsprogl anrnlc t, irroDr IopPet ar sju år'ökat
lir-kesllirclet h-:in bolascts skogiu rned dlygt 20

Procellt.

Tillu rixLd iJ fh e nsen,' l 11 )
Sirnrrlcr-ingar-na rnccl Htrshirllrtingsrnoclellen
visaclc llltsii irle ö\'erraskande clet r-iktiga i
dcn polio bctr-rillirrde filretagets skogshtrs-
lrållning sorn knzisattcs r-cclarr i början ar'50-
talct. f)et fanus arlleclnin3.. att lortsätta a\L

liigsna g-ammal skos sorn dåligt utnvtlade
stiinclortcn och sirrnticligt spara den skog som
vzrr- bättrc i clctta arsccuelc. Nletr når ar. erk-
ningsar-betet lrekaniseraclcs uppstod uppeD-
h.ul l,rrlrrrr.er. I)e lr,rrr lräriatr ritt ut\ml,
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Iigr an elkningsslsternelr kliilde slor?r lirkes-
rnängder iirr-att visa löns!mhct.

Det låg nåra till hancls fiil r'åra skog-sIiir-r'alt
ningal att stlr ir \.ir kesuttagerr lllol den rnesl
lir-kesrika skogcn i clct r,rillorliga slftct att ledo-
risa bra ckoDomiskt rcsultat. \'lcn cn såtlan il
riktning konr rtt ligg..a på l<ollisionskur-s rrccl
de rivelgripande hLrshållningsmålen. Sorr
rnotYikt behö\,(les clår för ett instrrrment. nred
vilkct li ktrndc prioritcrzr valct al shrta\1elk-
ningsbestiind drir- hushlillnings:rspcktcn stod i
ceulr'LLrr. Innebirr-clen iel.t saclanl inclex skulle
vlra l,itt rlt 1örsl:i oct tn hiinsvrr till.

Tillgångcn till clct n,va bcstrinclsr-cgistr-ct
Skoglig anal1s ii.o.nr. börjirn ar 70-talet löclde
tankar- p:i ctt firr lincianrålct an\'ainclllal t st\r
instraurnent. Registrets tr':iddata Lrrncle anllinclas
till ilrt härle(la clen aktrrellu iöpirncle tillräxten
i r-cspclitir,c bcstårrcl. BcträIhrndc nvanlagcl skog
hadc vi skallat oss uppluttning orl dcn ar kast
rringsnir'å sorn kunde uppnås i olika 1a11 (sc

liriale kapitel {)). Denna krrncle t.ex. beskr-ilas
soDr den lör-\'åDta.le ideilltill\'åxlen i clet n|a be-
stzinclct. Lir- hushiillrringssvnpunkt borle clet
vara mcst cllcktilt att lirr-l:igga ancr-kningcn
till s:iclan mos-en skog d;ir den ?1kluella rill-
vlixtcn va| som rllest trrrclcrliigscrr dell \orlr erl
nvarilagcl skog skulle krirnrria att plcstcr a.

Reslrllalel ar, clessa lankal blel r-äkne
pl-ogr-alJl. tlia3;r-arn sarrrt tabelller k. hriräende
lariabler \'år:
1. Dcn fiiilr'ärltade rredelrill\'äxlei på en |iss

stiirrclr t trlclel korlrn:ride olnloppsti(l för
ctt nr nnlag-t skcig-sl)cst:ind rttcd nor-rualfr ir

a\- slellsk tall cller gl-an.
2. Den aktrrella lijpande tillvåxten idet befint-

liga slr L tns e rkn in gu i ogr a bestårldet. Denne
liär-leclcles ur rqrpeiftelrra orn bestiindels
ålder- och lir-kcslirr-r-ådct per- hcktirr'.

3. Skillnaden (l) minrs (2) utgiolde Till
r'äxtcliffcrcrsert. TVD. Derr kurrrle rala
sår'il positil som ncgati\'. Bcstiind sorn för
t LllilleL rarre hittte irr r"'l:.llr .err:l|i i

genomsnitt ktnrcle upprrås (rregirtii T\T))
lrade en 1åg prioritet för a\\'erkning..Ju
szirnrc clc llixte pri grurtd ar, glesltet och
andra neg:rtiva bcstiindscgcnskapcr (posi-
Liv T\rD), desto stiir-re v:rr vinstcn mcd att
fri dett ornförda till nv skog.



Nu kunde pott:ntiella slutar,verkningsbestår'rd
ransordnas nrecl hänsyn till T\lD inom olika
aktuelJn planerinrsområden. Det för-tjånar på-
pckas att rangorclningen av slutar,r'erk-
ningsbeståndcn mcd hrinsyn till tillväxtdife-
rensen omöjligt kuDdc vara det enda krite-
rium som lällde avgörandct i planeringsprcr
cessen. Här måste hinsyn tas till många andra
viktiga förhållantlen, såsom konjunkturens
r'äxiingar och ilär-mecl bebov av olika sorti-
rrent, åtkomstcD mcd hänsyn till årstidcn, till
gänglig arverkningsutrustning o.s.r''. Men in-
slirget av TVD-hånsyn i ar,nrerkningsplane-
ringcn kundc följas upp och var en bra ut-
gångsprurkt fijr konkreta diskussioner om hur
htrshållningskraveu tillgodosågs i det prak-
tiska arbetet. Uppenbara arstcg kunde korri-
ge fas.

TVD tånkandet var lått att saluföra inom
orgarrisatioucrr. Dct va| ett pedagogiskt läta
förståcligt och förnuftigt uttr-yck för omsorg
om framtidcn som clc flcsta kundc acccptcra.

(lenon TVD-styrningen fortsatte en förhål-
lirr-rdevis stor del av vilkesfärgsten att 1örläggas
till skog mcd lågt förråd. Dctta leddc till en
rått omfattande slutawerkning under 1970-
oclr 8o-talen. Inriktningen förstårktes av att vi
intc galhade nänrnviirt. Arligen slutalverka-
des 1,2-1,,'r procent av skogsmarksarealen
uncler denna pe|iocl. Det bler, extra viktigt för
oss att nrotivera principerna för r'år skogshus-
hållnins. Detta behövdes inte minst där{ör att
tLppfättningar orn att den svenska skogen
övcran'crk:rdcs ofta framfördes i den all
männa debatten vid dcnna tid.

\ri hade rått liekventa kontakter med sår''äl

de berörda skogsvårdsstyrelserna som Skogs-
so'relsen. Der.r l juli 1975 införde Skogsstyrel-
sen i sina allminna regler till skogsvårdslagen
änclringar beträffande lågsta beståndsålder
vid slutar'verkning. Dessa kom i konflikt rned
vår prioritcringsmetod där slutåldern hade
mindle betydelse ån beståndets kondition.
Som konsekvens inlrjöds samma år de f'ra
nordliga lånens lånsjågmästare med meclarbe-
tare till en exkursion i norra Jämtland. Här
risade ri erempel pd rr T \rD s,,m .nlin.lru
lnent var hushållningsmåssigt bättre än lagens
mcr trubbiga anvisniugar. Det var heller inte

s\'årt att överq'ga deltagarna om att så var fal
let, varför li flck ett tyst medgivande om att
for-tsätta använda \,årt uNalssystcm.

Lrformationen riktades också till den på
gående skogsutredninsen som lörberedde
1979 års skogsvårdslag. Hår fick vi draghjålp
av de konsekvensru.ralyser som Skogslrög-
skolan genomförcle uit utrcdr.ringen. Liksom
hos oss visade de att - mot bakgmnden al tids-
skedets skogstillstår'rd - clet var hushållnings-
rnässigt fördclaktigt att orrföra stora arealer
gles skog till n,v med bättre växt. I tillägg till
1öreskrifterna till 1979 års lag (1982:555) in-
fördes repr^odLrktionsplikt för alltför gles, låg-
producerande skou. Skrivningen var klart på-
verkad av yåra TVD-plinciper (se vidare kapi-
tel 23 on skog-spolitiken).

T\rD-n-retoden \.ar naturligt\is är'en den ett
barn av sin tid, ett instrunent för att styra vårt
skogsutD),tqandet ut i err snabbzrrc strömfåra.
I takt mecl att skogstillståndet förbättrades
kom urvalsprincipcn att börja kunna ifråga-
sättas. Detta inträffade r,id 80-talets slut. Före-
lornsten .rl lågprodrrc.r.rnde 'kg rat inr.
liingrc så piltaglig. En dcl av resterna kunde
till och med r,ara av värde att spara på gJrund
av naturvårdsskäl (se vidare kapitel ?2).

A den andra sidan fanns nu alltmer-äldrc
skog som var så rik på r'irke - och dessutom på
så grova tråd - att den borde falla för yxan.
Det var tid att på allvar börja skörda fiukterna
av några årtiondens rnålmedvetna förbättrings-
strävanden. Dessa hatle blivit remarkabla.
Bolaget var i bcsittning zrv en helt n,v skog.

jämfört mcd 1g40-talets skog rar nu r.id 80-
talets mitt:
- den skörrlade vir-kesmångden per aleal-

enhet 2,5 gånger högre

- det gcnomsnittliga virkesförrådet per
hektar 35 procent högre

- den genomsnittliga tillväxten per areal-
enhet ungefiir dubbclt så hög

- en kubikmeter stamvirke av ievande träd
hade 50 procent bättrc tilh'äxt än vid
periodens birrjan
sluthuggningsskogcns r'irkcsförråd hade
blivit tre gånger större

- det genomsnittliga virkesförrådet per
hektar hade ökat star-kt i alla åldersstadier
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Samr slutligen - och inte minst - hade dcn
ekonorriska stvrkrl i \,årt Ii;rctags skoEis-

rörelse ökat högst markant. Järl)för^t lned situa
tionen i slutct ar' ,10-talet var- förbriltr-ingen
drarDalisk. Den viir ctt Eio{t beqg åt strävirn alt
r,årda oclr värna den blittrc skogen och att an
låega nv rnel pr-oduktiv skog i stället lör clcn

rrLar'r'nade,

Resultaten
Skogstaxeringarnl år ågnade att skildra skogs-

tillståDdcts förändr-ingar l'rån sent'10-tal. Visscr'
Jigen inkor-porerades zrnqrzirtsartcle minclre
bolags skogar undcr denna tid. Som lestrltat
var bolaflcts prodLrhtiva skogsaleirl 3{i proccnt
stiirrc vid 9(ltalets rnitL än !>0 år tidigirre. Det
.|| \\arl /ll .rrqörlr i r illen tl,rcl ,lr...r \rri ' e.ri\l
tillkommandc ar eirle r sko g- iistadkqn m it slid
ningal i laxeringarnas uppeiftcr-. Så har s:ikelt
skett, mcn rnin uppfattniug ät-att clc endls(

I00

rrralgilellt kan ha piiverkat bilden i stort. Sorn

tidig-:ire rårnnts ilvcrgick rnarr vjd Lax \rl-t pzi

90-talet till atl ?urvända det s.k. Inclehrings-
paketets laxeringsrnetoclik. Detta inncbat en
aDnln tvp av sampling. Hiir lades proqtorDa ut
sorr ctt sdckprov i bestånd i stället 1ör eltcr
taxeringslinjer. De 1t-:rmt-äknaclc rnedel-
värdena blir-ar cletta skäl inre helt.järnfiirbara
mcd Lidigar-e uppmiitnirrgar

i)hnrt airkt:sshörd
Ar.r,erkningens fiir ärch ing nnder pcrioderr
visas i ligrrr 7:1. K\,antitctclna är- [ör- jrim
1örelscus sktrll korrigJerade till bolagets P1o-
duktir':r skog,..srrar-ksar-e al pii I 7I I 068 hcktar
år 198,i ("tvrgdpunktsårct" liir- lr-r \iI). NIan

kirn lirlja clen stcgvisa ökning av planpcriocler -
lra\ rr .rq\rririet .urn r rr li,llrl a\ rll :u, , r'\\r\ |

llirr-änclrat och fiirbättrat skogstillstårrd samt al
en oilcnsiv skogsh rrshållning... Som cn följd al
kor'rjunktnrcns r'äxlingu och andra vttr_c orrr-

ständigireter lluktucrzrr clerr verkliga zrn crk-
rrirrtrrr rrrell.,tr rri lr. rr' n rl.r [ö1j.r i t, rrurrr

snitt plane r-ra.

Verklig avverkn ng

1,0
1950 1960 1970 1980

l.i!:to 7: 1. )Lrklig oh P[anntu] au'rhning tnla rin'n

l9.1il t)0. (AnBåoulr: korignl n! Jör aft.!1, v ltxltn
o,,'. \ tj. t,,tl!.,t,t;, ,i',t1t.tt.,.t ,L \t.x';';
orJr at,rahningsLrniht)n {

I'u|rt o.lritiixl.lig .ngskat uit unn.
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Ftgur 7:2. Shogen: åld,ersfcinlelning enligt sju Jöretags-
taxeringalr från Tax Lår 1946-18 tiLI'fax WI år
1991-96. Diagrammen tisar hur slor and.el aa shogs

na*?n \n'n år ltn xpn / e,l tt dh?:tånd at en 7n\s

åHn

Mer äIclre och )ngre skog
Skogens åldelsförhållanden försköts givetvis
starkt under loppet av 50 år, se figur 7:2.

Under 4O-talet dominerade yngre medel-
ålders skog arealmåssigt. I slutet av århundra-
det föreligger i stållet brist på sådan skog. I
mellantiden awerkades stora arealer med lågt
bestockad äldre skog, varför tillgången på
ungskog ökade. Vid tiden för tax \4
(1983-84) var arealen skog åldre än 100 år
nåstan 80 procent större än på 4O-talet. Den
påtagliga nedgång i areal av sådan skog vid
tiden för tax VII som diagrammet anryder är
skenbar och har sin grund i den åndrade
stickprovsmetodiken.

Virkesrikale skog och mer timmer
Bestockning och trädslagsfördelning åskådlig-
görs i figur 7:3. Virkesförrådet ökade från i
genomsnitt 67,3 m3sk per hektar på 40-talet
till 90,9 m3sk på 8O-talet. Tallförrådet har ökat
me't och ligger på B0-Laler lör lörsra gången
på samma nivå som gran. Lörförrådet håller
sig konstant under åren.

.s"k/h. I emus contona ! eran I rar

t 0l

Figur 7:J. Genamsnittli.g! irh?^rförrårl per hektax mligt

Iöretagstaxeringar I-WL Årtalen anger ryngclpunhlen i
resqehliae laxering.

Bestockningen i skog av olika ålder visas i
figur 7:4. Stora förändringar har skett. Alla
åldersstadier berörs. På 40-ta1et höIl 80-120-
årig skog ca 80 m3sk per hektar I mitten av 80-
talet hade vi fått upp förrådet till ca 160 m3sk
i skog som då befann sig i samma ålder På 90-
talet hade förrådet i detta åldersstadium )tter
ligare ökat till ca 180 m3sk. Hårlett till samma

År'120100

120100

Tax lll (1961-62)

rv (1966-70)

v 119t4.t7)

Tax Vl (1983-84)

Tax Vl (1994-96)
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ligur 7:1. Genotnsnittlifi irkesJönåtL pr t,"ht.tt ) nhl?/l

ålderskLtLsser rid. JetrL Jiirelogstaxenngar IJil(Len t)isar att
skogen i kt tiLdossttr.rlin har bliurL ltuytlligltirhesrihart
unrler hatutekletJiån 1917 tilL 1995.

totala skogsareal, fanns därmed r,id periodcDs
slut sammantaget tre å 4'ra gånger så trvcket
sasnvirke i bolagets rnogna 80-120-åriea
skogsbestånd som på 4(ltalet.

Samtidigt hade inte o\'åntat förekomstcn al
timmertråd ockszi ökrt. Deta åLerspeglas i clen

s.k. grovskogsplocenten, uttr-vckt solll den
iurdel av virkesvolymen som bcstiil av tr-äd 25

cm i brösthiijd och grör'r'e. Derna ölirr fian
mindre år ?0 procent på ,10-talct till 36 pro-
cent 1)Ttio iu-senarc. \rirkesflöcleL ut u. skogen
likuade nu åter till sin sanurrarrsättrring clel
från 30-talet. Men nu konr timmcrfångsten
inte från cn skog sorD övenrtnyttj:rcles och
skummadcs pii sitt blistr virke, rrtan Ir'ån en
resurs som uthålligt kundc b:ir-zr cleurt:r be-

sk?lttnin€i!

Till;utixtexplosion
Föråndringar i virkesfirrrzidct iir cn fuuktion
ar,tillväxt och avgzing. Aveången består till
största delen av virkcsuttag. Alltsedan lax II
visadc upprnåtningarna, rrccl unclaritag för
tax Ill..rtt tillr,ixt, n r,rir .törre,irr atqerrqen.
Mcllan tax V (1975) och tax \rI (198.1) ökade
virkesförrådet med 8 procent, men tilh'åxten
hade blivit hela 15 procerrt högre. Tio är'

senzrr-c (tax VII) låg tillväxten p:i 1'ttcrligare 13

procents högrc nivii. Skogskapitalet hadc sii-
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lecles kontirruer')igt vjtaliserals. Orsaken !ar'
sparandet ar, r':ixtlig skog, skogsgöclslilgen
sarrt alltner k[lt rrrskog.

Redan i början irr' 70-trlet fijrLLlsåg !i en
annalkande "tillliixtcxplosion" i bolagets sko-
gar Vi hår,clade pii basis av andras oclr egnir
uudelsökningal att den n,va kuitnrsktigcrr
val\te ?5-30 procent båttre iin man tidigzrr-c
anseit. Vi visstc dessutorn att collto.lanllen
yäxte ännu snabburc. L,licr mcrän 20 iirs rn:il-
irrriktat arbete bör-j:rcle nu på 80-ra1et akt
ningsr'ärcllr arealer urg skog nårrna sig clc-t

produktira stadict och clzir-mcd tillfiila allt
större lnängder \,åxande slarrr\'irke till skogcns
totala förråd.

Sorn en löljd kunde i rnittcn ar' 80 taleL
(tirx \1) korrstatcras ttt andelel till\'äxl i skog
som var yngrc ärr ,10 uir haclc fördubblats j iirn-
fört rned tio år ticlig:rle. l)en sr-arade nn firr ca

PinL.t .ontorll. ftu|uin1\li;tsij|tl i '\ttgc llr 11 rit
Fi Aton !r!ua\ aLtgLL\li 1982. lttlo Olb Iletlt,all/N.



Figur 7:5. Nettatilll)äxt pcr
år ach åld,ersklass förr1el,ar1 på

h^dshg. Hela SCA, enli.gt

Tax WI, (1994 96).

20 procent av skogens totala tillvåxt. Men
detta vara bara början. Ty fram till mitten av
90-ta1et ökade andelen skog ytterligare i detta
åldersstadium. Nu svarade denna yngre skog
för så gott som hälften av den totala tillväxten,
vilken samtidigt också hade trappats upp.
Orsaken till den yngre skogens tillvåxtökning
berodde inte bara på arealtillsloter uran inre
minst på en förs{utning inom åldersgruppen
mor ett alltmer produLtj\l \kede 5amt när-
varon av drygt 200 000 hektar ung contorta-
skog. Av figur 7:5 framgår det att trädslaget
redan på 90-talet hade börjat bli ett vitalt ele-
ment i vår yngre skog.

Ännu ljusare framtitt
Baserat på mätningar i tidigare ta-reringar kan
vi följa skogstillståndets förändringar fro.m.
40-talet. Med de simuleringar som gjordes i
Hugin-systemet vid 80-talets mitt kunde vi
dessutom skaffa oss en uppfattning om den
framtida utvecklingen under de förutsätt
ningar som modellen då arbetade med. Dessa

scenarier byggde på en viss fortsatt restriktiv
hushållning med den existerande skogen, en
rätt 1åg andel gallring, fortsatt skogsgödsling
samt ytterligare plantering av contortatall. Det
måste påpekas att resultaten av modellens
simuleringar endast äger giltighet med dessa

löruuättningar. Der kan ändå rara inlre"anr
att relafera uffallet.

70 80 S0 100 110 120 130 140 140+

I figur 7:6 visas hur virkesförrådet i bolagets
skog förändrats fro.m. 40-talet och fram till på
80-talet. Förråden år för jåmförelsens skull
omräknade till 80-talets produktiva skogs-
marksareal på sammanlagt 1 711 068 hektar
Men hjålp av Hugin-systemet har sedan - med
80-talets skötselprogram som grund - den
fortsatta utvecklingen simulerats under en
hundraårsperiod. Det totala virkesförrådet
ökade från ca 110 miljoner m3sk på 40-ta1et
till ca 155 rniljoner m3sk på 80 talet. Under
givna förutsåttningar skulle virkesförrådet vid
mitten av 2000-talet ha nått ca 230 miljoner
m3sk. Under ett sekel skulle bestockningen i
SCA:s Norrlandsskog alltså ha mer än för
dubblats till ca 134 m3sk per hektar. Det år
ungefår det förråd som kånretecknade I980-
talets mellansvenska skog. Tallinslaget j shogen
skulle öka starkt under 2000 tirlet medan gran-
andelen skulle kryrnpa något. Förrådet con
tortavirke skulle med tiden uppgå till t 7 pro-
cent av det totala. Lör.förrådet skulle hålla sig
relativt konstant och på cn nir'å som tordc
vara ganska lämplig i boreal produktionsskog.

Samtidigt visade simulelingarna - med
skogsskötselpr ogrammels [ö! utsä ninpar all
den årliga tillvåxten vid slutet av perioden
skulle vara ca 50 procent högre än vid 1900-
talets slut. Den framtida tillväxten skulle nå
4,7 m3sk per år och hektar Är'en tillväxtmässigt
sett skulle vi då, bildlikt utt.yckt, ha Iörllyttat
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tyngdpunkten av vår Norrlandsskog till 80-
talets mellansvenska förhålla-nden. Omkring
en tredjedel av den framtida tillväxten faller i
exemplet på contortatallen.

De årliga virkesuttagen borde i stort sett
kunna öka i samn.ra utstråckning som skogens
tillvåxt förbättras. Vid mitten av ?000-talet
skulle dårigenom virkesskörden - vid en
skogsskötsel med prognosens förutsåttninga-r

- kunna ligga f1'ra gånger över den nivå som
man 100 år tidigare ansåg rimlig! Beräkning-
arna kan anses försiktiga då de grundar sig på
8O-talets kunskap om hur boreal skog våxer
och kan fås att växa. I framtiden kommer
metodet som inte är tillgångliga eller kånda i
dag, säkert att stå till buds för att avlocka
skogsmarken ännu högre produktion.

Skogshushållningen i den
operativa verkligheten
Bolagets egna skogar försörjde under det ak-
tuella halvseklet de egna industrierna med
virke till över 50 procent. Detta var en stor
ekonomisk tillgång på flera sätt. Som tidigare
relaterats var den egna skogens virke alltid
relativt sett - det i genomsnitt billigaste. Dess-

utom fungerade den egna skogen som en buf'
fert. Man awägde den årsvisa virkesanskaff-
ningen från egen och främmande skog med
hänsyn till marknadsläget. För oss som ansva-
rade för den långsiktiga skogshushållningen
gållde det att kontrollera att virkesuttagen,
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Figur 7:6. Det totala airkes-

f)nåd,ek utzt eckling fiirLelat
på bAdshg Fram ti år 1984
enl i gt Jiret ags t nxeringatn a
och sedan enLigt prognos.

Värdena har jlrsterats ti
att ailse ett. marhinnehal)
at 1981 års omfattning.

sett över ett antal år, till volym ock karakär
skedde på planerat sätt. Inte oväntat ledde
detta arbetc undersrundom Lil) vissa menings-
utbyten om måluppfyllelsen. Detta var en nor-
mal del av r'ardagen. Men längs färdvägen in-
träffade eller noterades dessutom ett antal
störningsmoment som kan vara värda att ha i
minnet för framtiden.

Mekanisatngen
Den snabba mekaniseringen av awerkning och
transport fro.m. 50-talets slut ställde nästan alla
invanda begrepp på ända. Hela 60-talet blev
en håndelserik period dår nya maskiner och
maskins)Btem utvecklades i snabb takt och foga-
des till eller ersatte de redan brukade. För att
ge ekonomiskt acceptabla p{estanda kunde
de första awe rkningsmaskinerna endast såttas

in i förhållandevis virkesrik, grov skog.
Med hänryr'r till skogstillståndet kom verk-

samheten därför i klar konflikt med skogshus-
hållningens inriktning. Å andra sidan var
mekaniseringen nödr,ändig. Vi befann oss i ett
skede dår man måste acceptera att andra hän-
syn för tillfället fick underordnas. Samtidigt
var kravet stort att utvecklingsarbetet skulle
prestera maskiner som båttre passade den då-
tida nedgångna Norrlandsskogen. Det gäIlde
dårför för oss på skogsvårdssidan att förklara
för teknikerna vad för slags skog som i verklig-
heten borde awerkas. Om ingen åndring
skedde måste mekaniseringen även belastas
med en kostnadspost för sina negativa effekter
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på sLogslillslindet. l9(i0-talet bler clir'fiir el
lreriocl cli cliskussiorcrrs rliuor gick lroga i
clcssa spiil sm:il. Nlen situ:rtioncn lirlbärtlacles.
Fr-an och med 7()-talcl knncle maskinel firr'
sliLlil\\erknilre anviiidas son) arl)c1il(lc D)c(l
tillfr-cdsstiillanclc clionomi i normel skog.

Fin viktie liteir-d pii (i(ltalet firr-art r-iclrh iilr'
\nilrc ()cll nrcclcliilclcls skog trlirr sler(lor rar'
ati hell inrjkla.le nlekani er-ade \'ir-kesrrtIagen
nr()t slllta\\'erklling. l)e ticliga nlasLineaDil \rr
elltfir storlr oclr rrtrrrrrlcskrrivrrrrclc fiir att till
l?iLes arlletu sclcktilt iurc i bcstlirclcn. Ekoncr
nrislit sctt lal dc intc hc1lcl s:ir-skilt liirlpaclc
lirl u ppgiltcn.

Nlinclrr:. rner fi anrfi'ir' allt nrer' skorsillrt
ar bctarrclc rraskjrcl rrccl acccptabla 1)rcstandir
lici gelh-ing-, siir':il biologiskt som ckonomiskl,
l)lei irrle tillgånglige fijlr:irr fi.o.rr. 8(!irlets
slrrL. l)ctLu passlrclc cli vlil clcL rnr tirlsskcclct clii

liulLulskogar-n:r birljacle nii gall-ingsbar' älcler-.

De lir egienclc 20 i'ir err rned s:i gotl sorrr glrll
r-ingsl'r-itt sLogsbr-uk hrirlc givit cn grsitil i lfc:kt
pi skogstillstl-rr rclct. \';ir "fi arr Liclsskog', llarclc

rler rrrecleliilclers oclr clcr älche. lick Licl pri sig
att ostört och utan rlclianisk år'cr-kan ble{Ia
rrpp r illesiör-r':idcn.

Liirr n nt.lte I s h r i.sr tt
Dc rniinga cliorromiskL s\':ira iiren firr- skogs-
inclrrstlirr r1r(ler serr l9lji)- oclr ticligt 70tuJ
terrtler':rcle ltt Lr'ira sirr trilttrt av sliogsLcstrrscrr.
Lirrsarrrirctcrr rar sl'r cllili{.t att |iIkcskostDa
cleln:r 1r'itt leblik lian rlila l:ingst bor t ltclr'i;llr
\Logir'\ i1r ellel l)er likrraclcs bli alltfirr- hirsa 1br
irtt mc.1gc llthiillig-t skogsbrllk. Otllig:r var-de
lLlaedningllr's()nl gclrorrrför cles firI iltt (ll l Llpp
gr lirsiin jer slir li1 geoslirlisl<t sorrr kalls'lriissigt
rlcllan orriliiclcrr liir- irrtcnsiu respeklilc ex-
tcnsirt sliog-sbr-uk clle| ing-et slogsb|uL rl1s.

Yir'ki:surtlrgct bor_cle rried hirrs!l] till koslrlr-
clen - här'cl:rcles clet - i fiirsta lrlrrrcl för liiggas
till riir'a kLrstrriir'ir skoqar-. f)cssa r':ir_rivcn clc

vir-licsr-ikastc. Son lionsekvens sLrlle cle lrli
här't äcler-lätnr pi iilke. Dettu !tred gi\ehis
rr"l rr.rlc r i'r .l , 

' I . I r r r. I 
r . r I I t r i I I ! ( r. ."rr

bvr:gtlc pri plincipcn av ctt liingsiktis-t utn\tt
jande a! sä F-olt sonr all skogsirar k-

Vikti3t blcr (liirlör iltt r-cclolisa lionscklcn
sclne liir skogstillstarrdet al cle nrer eller rnindre
laclikala arlcr Lrrillgspl ()glilrn sorn cliskutc
laclcs. .ftrssi Sarirstc och hans rlcdarbctar_c
gcnornliir-clc rrlinga klalliiggandc anahscr
nred hjilp al skoH-s(latr1 1l:in rlil tnx I\'

l0;



(1966-70). Det liszrclc sig irrLe oviintat lnir
kzinsligt skogstil)stånclet ril för ör'crclriveL
hårcl:r an'elkningsproslarn. Och skadan bc
stzir länge i boreal skog sorrr br ukas med sekel-

liingt orrrtb er'.

Dc rcclolisrrilsrr r,i gjolclc infi)r bolagslecl-
ningen och stvtelsen hacle en klar-t alkvl:rlcle
etI'ekt på icli'cr oru all åderl:ita skogcrr alltfr)r
rnycket. f)etta lisaclc sig klokt, tv i och nrecl

ol.jckriser kring år I0 7317,1 lörbyttes i ett dr.ag

lönsamhctskriser i sin lnotsats. Nzir- konjurtk-
trrrerr v.itrd, hlrrl, ti lrar 1n1 .ftog sr gott .unt
intakt. Detla i notsats till nå€ira andra stora
skogs:igarc, sorn lårt h:irt pli sin skogsr^cstu s

tnlder de svår-a årcu. N{ri larir att lrtgångsläget
vacl giillel skogsl illståndet iblarrd ltade varil
betr,clligt mclglrnslrnl föt-deu :iu fiir oss. I
r'år-t lirll var-dct crr sLvrka:rll ha ha{i exper-tis
\jlke| trtecl hjälp ar,ett oantastligt faklaunder-
lag, och på en överqg:rnclc saitt, kun(le klar-
gör-a clc f<rröd:rnde konsekvcnscrna för jusl
lzir-skog av alltiirr radikala ingrcpp.

.lusl, in time
I)cn tckiiskir olveckliflgen vad giiiler nassa-
och pappcr-stillvcr krting rredförcle iio.n. tiO

l:1lel alitmer irkandc krn' pii användning av

frirsk red i tillverkningspr-occsserna. \[an

knnclc clii bäitle lilha.ata letllibcr-rrs rgcrr-
slaper i olika protltiktcr'. Pappelsrn:rskiuet-na
kurrc'ie ki'rras snabbare. Dctta r,ar liktigir skä1

rill .ilr llul llll ge r rr1,1'1röri],. Frt .,itt r'.it at
skogsbilr'ägar \rixte i slållet fi:Lrn. \'irket kör-

cles nu lzrnchägcn till fabrikerrrl. direkt cllcr-
rnecl 1å niellanlagcr-. l)cttu rlirrskacle liden lör
hgerlr:1llnin5.. och cl:irmccl riiritckostrrden 1ör

clet i vir-ket btrrdna kapitalet. Hela proccssel
hzrde clcn cftcrstriir iiclc' effekten :1tt \,er-ksam

lret.rrrr i,kng,u lr irrdrrrrri lorrr rr.irrrr.r'e r.rr-
anclrir. Planer ing-cn ar, clc olika stcgcu i till-
vcrknin gsprrrcesse n, fiån strrbbe till fiir-c'lig

pr-oclukt, llrnclc intcgrcr-as. N,Lilsåttningen iiir-
skogcrrs clel bler' :rllt mer plriglad al rilkes-
Ie\'e ranscr .l r1.rl ir 1ir?a.

I och mecl clcnna uncckling r-ccltLcer:rcles

förckoDrsten av buller-lar i lerksamhctskedjan
skog-inclustli. De r,jr kesvolyrrtel sotn skulle {rii
till olika fabrikcr'blev rr:isot dr rstiskt uttfl ckt

- speci{-rcer-:rclc till clag, triiclslag oclr sollimeut-
Skogen kan lisscr-ligcn betraktus sorrr etl \irkes-
llrger i lbrrn al lcrancle tllid, mcn clctta llger'
liggcl iritc uricler' 1ak. Tillgänglig-heten :ir- ar

lr.'rrgq llirrr.'r, r. rårlirrq.r'. D.-..' . r 'tn,' i

Nor|l:rnd och sr'ar-a :itt 1'ölutsc. \'icl kr-issitLL:r-

tioncr- finls clet anieclning till kortsiktigt
h:rndlancle, tl en pappersrraskin Iår- intc

LI?lt h)a hnnr \liills idug
på skogsb|ukd\ hqi.\tiL .\(it
uhtn h)iirtt flit\kt f,i*.

O r)kt)t\ ltLlph\b)uk
h)iit,tI t)itkt \am tant tt!tIitI
itlt lir 1)4r.t iildn, li)t l*,
itectut'\Id tIttIari.wrud t
llan.) i n!\\\ \I t ]rt f in just() xs

hthL ttlt'n ri)ktsllailrt /fttLt
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stanna på er-und av \:il-kesbl ist. I nödfall Dråste
kanske avverkningalna llastigt lägg-as om och
andra hiinsyn vika.

Viktigt är vidar-e att den virhesförbmkande
industrin är anpassacl till att användu dc sorti
rnent sonl skogen kan leverera. Dct gällcr att
efielstri'iva en harrnonisk situation så att inte
\iissir lvper av \'cd cftcrfrågas i sir hög gracl att
r-csnrsen or,er-utnyttias. om så blir fallet upp-
står framtida bristsiluationel rned fördyraclc
råva.ukostnader som följtl.

I denr.ra verklighct ställs stora krav på fiurk-
tioncrna för st1'rning och uppföljning i orgri
nisationen så atl trots allt åven hushållnings-
aspektcn tillgodoses. Annars är risken uppen-
bar att r'älbelåsen, l:itlavverkacl eller särskilt
attraktiv skog f?ir strvka på fotcn i alltför snabb
takt. Som r-esultat minskar denna resurs på ett
ofördelaktigt säft eller också ilkar avståndct
och därmed kostnaclen föl r'ilkestransport-
erna. Skosens \årde minskirr

Val atL pri nri I erin gs in s trum ent
Liknande efl'ekter kan tlppstå på annirt sairt.

Tillärlpnineen av T\,D-rrrctoderr inncbzrr- att
den bättre skog-cn sparacles lirr framtiden san-
tidigt som stor-a arealer nv skog skirpades. På
80-ta1et hade de positiva effekterrra blivit så

l,irn<lip.r nll risiu u.. om cltcr err rrr priolire-
riDgsmetod. Vad r,i sökte m1 etr låttfattligr
index sortt gav err htrsh:illningsnrässigt för-
nultig mcn n) och mer lönsam avverknjngs
inr-iktnins.

Det fbrna fiigir framgiingsrika arbetct mcd
kornplicerade modcller- hadc lärt oss cn läxa.
Opcrativa bcslut skall inte l'attas av "obegrip-
lig:r orzrkel" ovan hurudet på det verkstillande
fältlolket. Bakgnrnclen till anvisningar skall
Jörstås och upplcvas sorr förnuftiga. Fattas e1r

såclan koppling.. {1r'ttar ansvaret lör beslutspro-
cessen - och därmecl engagemanget bort
frårr dcrri sorrr dagligcn hnr att handskas nred
lerklig..heten.

Vicl clenra tid ]unscr-aclc man vid SLU:s
skogsfakuitet clet s.k. I ncleln ingspaketet.T2

Här irrgick sår'ril skogsindelning som skogs-
taxering och allerkningsberiikning. Dcn sist
nämuda sl4tade till att optimera det bedrivna
skogsbrtrkcts ckonomiska resultat. Beriik-
ninqsmodelletr tarrgortlrr,rtl. o, h rng,rr inurn
delinierade oniråden såclarur bcstzind som var
låmpliea för slutavverknirrg.

SCA hadejust irrkor-porcrat Svanö 
^B 

med
skogar bclägna främst efier Ångerrnrniilvens
vattensystem. Dessa höll pii att indclas mcd
Irjä1p.rl Irrdelrirrg.paLi r, r. Delrn tar inITessatrl.
ty vi kåndc pii oss att clet började bli dags att
yttcrligare skärpa den beståuclsviszi infcrr-mir
tionerr \.rrrrtirligr irrsig rirrr rar rr.isr,r Iare-
ring niigon eåne på 90-talet n)åste ges eD
annan ut{brmning än de tidigarc. f)etta båcle
av kostnirclsskäl och, inte minst, på gnrnd av
det rritt stora pcrsonalbehovet. Vj var ocks.i in
tresserade av att se orn Indelningspaketets
prioriteringsmelod för slutarlerkning kuncle
var:r låmpad att erslitta fVD. (lenom att an-
vånclir Inclelnirgsprketet skulle vi kanske
kurrrra slå trc flugor-i en småll.

Resultatet blev uppr:nuntrande. N{ed undan-
tae för priori ter^ingsnrodellen. Tillämpad
irtorn störrc ornråclen r,alde moclelletr trt derr
mcst viirdelirlla och vilbelågn:r (tall)skogcn
att i fi;rsta hand falla för 1xan. Seclan denna
aq,erkats sktillc vir-kesuttagen successivt flIttlls
till allt särrlre ar,sättningslågerr mccl fcrrctriidcs-
vis rriindre viir-clefull g-ranskog på sårnre boni-
tctcr. Uppcnbart \':u- :rtl modellens beståncls
visa nuvärcleskalkvler- enligt ränta på r-änta
Incloilen i||rc,'\.rll.Lt pt iutiteldde \ilritetna i

nuet. lill lörfång för clc mer lånssiktisa hus-
hålluingsmål som li samticlist ville uppnir. \ri
tvcktc ockszi, av skiil som relale|als o!an, ttt filc)
sofin bakom rangordlingsproccsscn liksom
sjäha beräknir gstekniken lar alltlör teoretisl<
och sr'årbcuripliu fiir-att passa jn i clen ticlens
opel-ati\,a samlranhang. Merr samtidigt kr ar-

stod faknrm att T\T)-tiinkandet började spela
ut sin r-oll som stvrinstnrment. Jag överliit åt
mina eltelföljare att liisa problcmct.
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