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Skogsbruket och skogspolitiken'''
Dcn rilclsta skogsvårdslagen fr-ån år 1903 stad-
gade att återväxtcn skulle säkras elter awerk
ning. Senale lagar fiån är 1918 och 19?3 r'ille
dessutom förhintlra att dåtidens unga skogs

beståncl an.erkades för tidigt. De fick hara gall-
ras på ett för deras lbrtsatta utvcckliugi ända-
nålscnligt sätt..fa, nan var- lrån myndighets
håll så riidd our bl.a. den ynure och mcdcl
ålders skog-cn att i slora clelar av Norrland,
men även söder dlirom, endasl skogsstatens

tjänsterlän fick göra utsvniDgar av vilkesutta8en
på bolagens och de plivatas skogar, dct s.k. ut
syningsn ångct.:113

I övr-iqt befann sig skogsbruket, sorn tidi-
g.rl lr,rrg.rlr. rrnder lCOU t,rllt. tör.t.r iltr,,n-
dcn i cn sökprocess dår olika skirtsclmoclcllcr
pr-ovades. 81äclningsmctocleu upplevde en
storhetstid och var under några årtionden på
lnodet. Nlen nzir dc nedslående resultaten vacl

avsel skogstillståndets unccklirrg niecl ticlelr
blcv allrför uppenbara slog ctt skog-sbruk byggt
p,r rr.rl.rhrrggrrirrg .a rrrrånirrqom it, trum.
Detta skcddc i huvuclsak inte "tack vare" utan
närrnast "trots" clen dri rzidande skogspolitiken.

I 9,[0- och 50-talen
Skogsrårdslagen från 1923 var i kral't undcr
40-talet, rnen lar då skäligeu antikverad. Som
ersiittarc utforrnades 19,18 års lag. Den var litet
mer ofltnsiv än den garnla. Det ekonomisk:r
tänkandcr skulle vara r'ågledandc firr dct prak
tiska handlarrdet. NIålet var att skogsskötselD

dels skulle ee tilllredsstiillaude ekonomiskt ut
bvtc, dels leda till.jämn avkastniug. Nu liksorn

tidigale var dct förbjutlct att ar.r'erka utleck-
lingsbur skog annat än s..enom ändamålsenlig
gallr-ing. Skogcrr var un'ecklingsbirl om det var-

mer lönsaml att låta den stå kvar ärr att slLrtav-

verka dcrr. f)cssutorn krävdes att arver-kningcn
måste planeras så att tillg?ing på iildre skog al

cldg fick tnra. NIan k:rn säga att kravct på uthål-
lig ocb jåmn avkastning från varje skogsfastig-
hct rtrr lagens sienirm. NIen på vilken nivå?

1948 års skogsr,årclslag utgick fi ån att man
sä 1änge som nrtlligt skulle utnytqja .len existc
rande skogen pir ett uthirlligt saitt. Statens
skogsfcx sknin gsinsti { u1 utfblmade en ckoncr
rnisk beräkningsrnodcll för' cletta, på vilken
lagens tillämpning-sanvisuingar blggde. Ut-
vecklinpisbar skog l-rck inte slufirwerkas, rrtan
bara gzrllras. Sådana bedörnniltgat skeddc bc
ståndsvis utan stirrrc hänsyn till bcståndens
roll i dct större sarr]rnirnhanqet.

Utslagen kundc bli uppseender'åckande.
Uncler sommarcn 1950 hadc Staterrs skogsfbrsk-
nirrgsirrstitut på uppdlae al Skogsstvreiseu
lagt ut ett antal pr-orvtor i trakten av Lycksclc
för att clcrronstrela lagells tillämpning. Leg-en
dalisk är- cn :ir 1951 av Krarnfor-s AB och
MoDo ordnad cxkur-sion till nigra av dessa
ytor-.314 Temat var- grånsdr-agningspr-oblcr-nel
mellan skog sorn elligt lagen skulle betr-aktas
soln rrtlecklingsbirr- cllcr cj. I ill cxkur-siotren
hatle bolagen inbjudit ett 30 tal skogsrnår'r

representerande rrvndiqhetet, olika org-arrisa

tioner och skogsäganclc bolag.
Nlot bakgrtLnd av gjorcla rnätningar kunde

I'l ,i. ert 2rio-Jriqt gtatrh, stird ll.r.sa- -orrr ej

trtvecklingsbart i lagcns rncrrirrg. SlrrLrrvet-k-
ning fick företas och skulle lirljas ?rv fullstän-
diga föryngringsåtgirder. Detta var- allir cxkur-
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siousdeltagar.e också överens om. Mcn rncdan
clcssa scdarr utspisacles skedde en snabb för-
ånclring ar,pro\rytan. GcDom atl a\Terka clet
ltlestt ?tv skogen, men lärrna kvar dcn cnstaka
för-ckornsteu irv lelati|t gröna klenarc träd,
hacle bcst:inclsresterna enliqt ber-äknings
modellcn förvandlirLs till utvecklingsbar skog.
Nu krär'des inga rcstirurelingsåtgärcler, en ny
ltttuklirgsbar rcsl,sho.q' hade sctt dagcns ljus.

Eftcr elfarenheteI av detta slag utlärclzrdcs
nya tillämpningsanvisningar till skogsvårds-
lasen, sonr möjliggjordc crl rner offensiv sats-

ning på 1örbättrad skogsproduktion. Men ex-
cmpcl sorn dessa rnedlörde åndå att frågan
om vacl som i lagens mcnirrg kuucle :iccepteras
so|n utuedtlirLg$ar rÄog kon-r att bli omtvistad.
För att klargöra cletta kriivcles nåmligen en
nåsorlunda tillJör-litlig uppfattr)ing orn vilken
plodukLionsförrnåga frarntida skog kundc h:r.

Dett,r var lagtillåmpningens akillcshäI. Lagcrr
skrc\,s i elt skede clå förekomsten av uppruxen
:rcceptzrbelt skött skog var bristfällig - inte
ninst i Norrland och under alla omständig-
beter tlåligt studerad. Kultrrrskog i dagens be-
rrrär-kelse val det likaledes nivcket ont om.

Den skogspolitiska utredningen
L,n ansats unclcr 60 llrlet alt omarbeta skogs-

vårdslagen blel inte hellcr sir lycktd. Uncler
qju år- arberrdc err utredning under ordförande-
skap av Valliid l'aulsson, blivande general-
clir-eltör för Natur-rårdsvcrket. f)et blev en
miirklig utledning i l1era avseendcn. Bn-ji
chcfcrr Ragnar Fljorth vid Skogssqvrelsen, cn
erlaren och klok skogsbyråklat av den gamla
stamlnen) bcrzittadc i förtroeude för mig att
han aldrig ridigare deltagit i cn liknande trt-
rcdning. Hiir hacle det redan liån början för
klarats liil lcdamötcnra. eller ialla fall klart
antytts flån regeriDgshåll, vad utrcdningens
förslzrg bortle utmvnna i. Hjorth var rtpprörd!
N{en historicn skullc upplepa sig. Tio år'

scrrar-c deltog j:rg själv i en statlig utredning
med liknande uppliiggnirg ffi kapitel 21).

Politiker vacklade i detta tidsskcdc rrrcllart
öst och r'äst. Man var inte lrämmandc för ett
planekonomiskt och stat5monopolistiskt tänk
ancle. Det skulle satsas på tur)ti iudustri. De
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svenska var\,en arbetacle Iör högtr-vck oclr
framtiden q,cktes ljus. N'Ian diskuterade upp
förande av jättclika statsaigda stålvcrk. Under
sanma tid försänrrades skogskonjunktureu
kraftigt. Det spreds en allmån clefaitism inom
landct ör'er skogens frarnLid som eLonomisk
tillgång. M,ycket aktiv i debatten var ekono-
men. fil kand Tcrrd Ekströrn, senare docent
vid SLU, som bl.a. publicerade pessimistiskir
zrnal,vser av fr-arntidsLrtsikterna för svenskt
skogsbruk och skogsirtclustri i den fackliga tid-
skrilten SA (Skogsindustriarbckrrcn ) . Inte
rninst förutspåcldes en hårtln:rnde konkurrcns
mccl olika plastprodukter sarnt med virkes-
rår'ara frän plantageskogsbruk i varmirrc lår-r

dcr. Skogsbolagen rekommenderades att satsa

på annan industri, t.cx. dcrr kcmiskr, än den
som baserades pzi skogen.3l5

Nirtionalekonomen IGrl (1..Jungenfelt in-
gick sorn expert i utreduingen. IIan anal,vse-

radc skogens roll i folkhushållet mot bakgnln-
den av mål man uppstiillt för bl.a. s,vssclsättnirrpi,

lilh'äxt och effektiv resursanr'ändning. Ut-
gång;spunhten för' Jrrngenlelts resonemans-
r,ad giiller skogsskötsel och husltiil)uing över-
ensstämde i plincip med dcm som SCA hriv-
dade (se kapitel 5). Detta liamgår av följantle
citzlt Lrr etL av hans föredrae:

\lan lan di tänka sig cn läg-sta procluktions-
nivå ellel man kan dinka sig en lägsu ambi
ri,,rr.r'rr:' pa .,t, r \;\t.rrs;r,l, r .L,m u\cr-
hrLvrrdtaeet il rnöjlig och lörcnlig med
miljörårdsnålsättnjngar-na. I ett sådxnt fall
lår m:ur sour r esultat \:ad rnan skrLlle krtnnx
kalla den fasta kostnaden för framtida skogs

produktion- Den kostnaclen kan vi:rldrig
rrndvika, clen är lörcnacl mecl att vi i dag har
ett akti\1, 21$'erkande skogsbrLrk och rep|c
scntelar sålcdes irtgen irl'esterirrg i ll arntida
proclLrktion. Höjer li scdan produktions-
nåler successivl så får r,i flam dc ökadc irta-

gJ:rndena på åten.åxLsidan sorrr år nödr'än
,lira li,r,l*rr,'. Ltes.,r m, In-rnr,ler rrrurr'
den Iågsra rrir'år rir att be(rak(a som cEicnt-

liga invcsLcl il1ga. På dct säItct kan mal
allLsii bcslämlna merginalkostanclen för åter
råxtåtgärclerna och dä necl merB_inalkost-

naden 1ör' fi arntida vir kesp.()duklion.:lto



.Jungcrfelts kalkrler skcclclc rrrctl hjiilp av av:ru-

ceradc rrlatclualjskl nrodellet-, på rnoclet vid
denlr tid. Utslagcn bler'11t rran bordc lcali
\r't,l ( \r, t , t , t\.rE i ,l't,,r Fnt ql ;;\cl
sk()tt IJå \jrLcsk:tpital i clcn slcrskl skogelr.
l)en goch tillgiingen pii rilclrc skog tal;ide fijr
cler vcttiga i cu siiclan politik. l)cnrra rilch-e

skog visadc cn kapitirlfirrr:in tning pii bara tle
till fvr ir procent. T\'...

...r'eljc ltslrrs skall aes :rllc.tlatil xn\':irrd-
lling onr clen[a gel err hiigr'c xvkesuling. I
clet h:ir'f:rllct hatlclllu (let onr lrll rlrrn slixll

hrrgga rrer r ir l<' rrlr clrilmccL i'\'erli)ra lrar I
rill n\rrc bcslån(l santidigt sonr clc t kepit:rl
sour nuur drir'ncd lirsgirl kal placer ar ti11

hi)grc irrkasorin!r.

Nlau bolcle följclenlig'.t bvgga Lrl skogs-
irrcltrstlins kaplcitet kraftig och liiggl arverk-
uing-ulnt )årgt örer skog-ens diiticla tillrrixt.
Sorl cn löljcl rniiste också skogsvhrclslagcris ar'
r,erkninesr-cglcl slopus, rilket utredninscu
1ör'eslog.

År- 1!)73 plesenrer:rclc utlcclrrirrgcu sil1 be-
tänk:rndct ruccl titelrr "NI:il och medel i skogs

politiLen" (SClLl 19713: i 1).:rr; lrneclningcus
l,,r.l.r{ lr.rile lrtt till .\.rr .nr( rr',1.;llrit Qnt

rrellan lcdarrrirlcr', salkrlnlliga och cxpcrtcl
Betiilkanclet innchöli cllilfiir dilelse reserla-
tioner ocll szLr skilcla rttranclcn.

hrom sktigsinclusniu blel li sluner-ligcn
oroa(le al ulredningcus tzrutegånp1ar. Hos oss

fzurns fr-iurrliclstr_olr klaa. L,n svaghcl i Lllred-
rrin4, rr r, r .rlr rr.rr irrre rillr.i' kli- 'rur:q.'r'r
rrl rell (len Iör-cslagra <ivel.arlerkningcns Litrg
siktiga konsckvcrrscrllu \ rid lrvser skogstillstiin
clct. Skogs)rirgskolen, fi-iin vilken utle.Lnins.'n
beställt sina an erknin gsberrikningar, sirkrracle

årnu vid clcnna ticl irtsllLtment iör att göra
sirthru ör'err ågauclen.

Vi bcslirt cl:ir fiir art utlöra parirllcllir korse-
krensberåkningar- urrdel rrtnvttjande al SCiA:s

"Hnshållrriugsrnoclell" (se liapite) 6) . Ingernar
,\relsson, \lunksji.r AB. Erik !,dlrrncl, Uclclc

hohrs AB och-jag sjålv bildaclc cu albetsgrupp
tilisamnans rrrcd Berlil Hecllttrrcl, ÄB Skogs-

plarrlåggning. \'id Skogsr :irdsfirr-bundcts rir s

mötc rrrrdel Skog-slcckari I973 redolisade li

följcLclna av virkcsuttalt på clc rrivlicr, som ttt-
redningcn fastnll firr- NI:rn skLtlle på sikt ?istld-
kornna en kr-ai'tiq och uthuillig rredgr'ingi i vir-kcs

tillg:ingen ilrnclcts skog:ir Skirrdcrr skLrlle clå

bcstii al crr sLor irn(lel klenlirke. Dct skLrlle

också bli cn liilcisanrt ökacl aleal al kaltrlggel
och rrng..skog.:ls

Tillsammirns mcd all aruurn LLppst:rudclsc,
intc nrirst fi ål skogsigallirrclscn, bidrog \ årt
:r|bctc s:ikc|t lill a[ dcn Skogspolitislia trtrecl-
rrirrqerr irrtc ur, rl-r,1, -rr 1'r,,rr.rrr::. rtt:rn i

tyslllet sopadcs Lurdcr rnattllD. f)ella var
nrYckcl illlessant atr rrpplela. Dct bckr iifiir<le
r,år ör'erngelsc atL derr s\enskil iolksjlilen ald
lig sktLlle rccepte.a nigon annau politik iin
en sorl srftar-lill ir11 äslirdkonlIna eller bcvur:r

etl goll skogstillst:incl i lurclet. I)ett:r oavsett
hur_ rrr.clet rnan iin bclis:u firr_clclcn rned rnol-
satscn licDollr r lik errrocleller. sonl $nnilI
hancllanclct i cLet kor'l1 per-spelli\'et. En sktigs

politik som hlivdlil cu siLchrr linje har ingen
fr antid.

Bidragen på 1960- och 70-talen
För alt liid.a \'erkningarnii a\' ctt starkl mins-
kat bchov l\ manllell :rrbetskr-eli i skogen
lio.rn. sent 50-ta1 ingrep sl:llsmakterna rlrcd
olikir slssels:ittningspakct i skogsbvgclelnir. De
s.k. lrclcdskapsatbelena pabör-jades år 1!)ir8

och foltgick :ind:r till slutet av El) talet. \-elk-
sillllhelsfi)rmel dcllin:insicladc skogliga ;it-
g:irdcr gcuorn bicilag fi:in .\r'betsmarkrirds-
stvrelsen (ANIS) oclr l:irs:rlbetsnåmndclna.
I-nder ii(l talct !\'ssclstttes fr aDrför allt iii
stlill(la sLogsarbet2u-c. Senarc lioni bcr ecislaps-
verksurhelen att olrlatta bct\ clligt flet k:lte-
gor-icr ur bcLslösa. \ret Lsatnheten bestod fiiirnst
av ll g..gcslcnsu ir g, plauterirg ocll röjnin!i.
nel å\'en av g-alh-ing oclr iitcrplanlering al
.,'rl..l.r,l,,,l, r,lrrtter. Detr <ror:r \rrt\rlrlrBrrr
gillcle r-öjning.:ll! Ltte rnirst stot-skogsbrukct
(lfos unaler (i0 talcl. Dlcll iircrr scrtare, ntlla ar,

dcnna stöclforrn.
Vicl slutet a\' 60 tlilet \ aI skocslonjllnkturcrr

så clålig att vir kesintäkrer-na olta intc fiir svlu acle

firllstirrdiga förrnglingskostnadcr. Sjtuirtio-
nen \,ar säl-sliilt irllvlulig i clel nollliindsku in
l:rrrrlel. i\r l!169 tillkom clir-för' "Ltlanclsstödct"
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larigclrorl skogsäH-arna hjzilptcs nrt'cl itich ag

sa att clct iiucliL sktrlle var':r mirjligt att li)rtsritta
bedriva ett uthalli$-t skolisbr LLk inLluclet-ancle
skogsartliiggn in;1...

-ir- 1!)75 irfiircles elt srilshilt "tr..or-rllncls

stcicl". Bakgr turcler var' (iet [bltsatt s\'år-:i slsscl
särtningslaigct i skogsblrrket. Stiidct avsirg att
bidla till såclana skogslii r cls:itgårde l som dels
sklpacLe srsselsättning- pii kort sikt, ('lels iijr-
h.irrr."l, .l"q'rrllr..rr in' r:rr,rt rtli,t.i,r jr'rrr1 1,.'

silit. Stirciorrrllidct utgjorde clet s.k. inte stircl

orrilridet och Nor-r-lancls kustllncl. Följande åt-
giilder i al ber-iittigiiclc till bich ag:

n,l\l,\rlr'-.ir'lrr i Är.t.' l rt rr lr ntrr

liiclel mecl otilll'r-edsstiillauclc iiir rrr grir gs-

r_esultal

ornliidcu, solll lurdel liLrg ticl legirt
ohehendlaclc
iter rixtåtglilcler clär tr-as och r-cstskogar
ll\'\'cr kas

irrlr.i rr': rg,rr .lter.',i1,:rrrdr ri' nirr1.
bchov i plart oclr Lutgskrgztt

- skogsr':irdanclc galhirrual i l-resl:incl rred
r elatirt låsa vir-keslirlliid cllcr- lilcrra
clirnclrsioucl

- a\\'elkning a\' tr':ls och |estsko:iar'

- dikning al skogbcluxna för'surnpacle'
rnafker'.

1973 års skoesutrcdning
I stållet 1ör-clen uncler-kiincla Skogspolitiska rrt-
ledningerl tillsattes :u l-(1711 crr rrr LrLrcdlriug
ulrdcr clt (lför rul(lesk:rp ar lanclshi-'r'cling- Bcngt
Lrtcr-q. Han hacle ticligale r':r'it \-D 1ör \loDo
-,\B och hadc alltsir cn gocl firrankling inonr
skogsindnstlin och skoesbl-uket i ö\'r igt. I clilek-
tiler) till lrlledninBen rrnclc:r-striilis klirvct pli ctt
uth:illigt skolisbrLrk.

Vi lirr-rr-r irrnc i cn pcr-iocl lr heltisL Lrtleck-
linu pii skogslrn rksoli liidc t. El'tcr- oljckliscrr i

biir-jan pri år-tiorrrlet gitk slogsinclusllin 1'ör'

fiLllt rrecl gocl liinsamhct. f)crr sr'år a pelioclen
pi 60 talct lirg bakorn oss. Sllrta\\'crkningal-lla
hrcle sk-jutit ihirjctcn. Pr-od rrktiolsh < ljrn cle ät-

g-är-clcr- r lu- rno tLo t för clagen.
L)cn Lvbcr-gska utre(hringen ctilblcradc ctl

rår'a sarnarlietc rriccl slivlil fcr skr rilg s()m praL-
tik. N,1ar lrssnircle noga på s:rkkurrigil ()( lr ex-
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])erler. mnn c\kl[cl'adc ocll ha(lc ]rearings
rrrccl sko.e,.'sbr-rrkets lirr-etli,:lale. intc nririst pi
skogssliiitsclonu liclet.

Irnder' 70 talct korn skogshtrsllillnings-
fili.r:,orru:rllt ner i blickpunktcn. L)c beIrörtle
korkr etiselas, b:rclc nrlioncllt och pii ltrrclrgs
ni\,2i. Elr ltv or saker-n:r ',al rqipstrinclelsen kr-irrg
clen Skogspolitiska utlechrir\gen och cless kt-iti
selircle sdllninl3stirganclcn. Ett anrrnt skiil r:rr'
srikd t irl1 a\\ e.kninqrnre i lanclet skjutit i 1rö.j

clcn. Enligt berikrirglr ar Rilsskog-stitxc
lingcn iilcr-stcg clc ilcrr 1972 och 1!173 t.o.rl.
netlotilhäxten i larDclets slioger'. L)ctta ]edcle

till ctt clc'cenrrirLr]l rned en srrlndt:rls in{clitc
r':1.1 .leb2rtt onr r'ir-kcstiilg-:ingcn i (lcll svcnska
skogcrr.:r!r) Ar l9(i7 hede Skog-shög-skolan i cn
lir-kcsbalanslr trcdr r iu u (SOL' 1961i:9) gjolt det
för-sta lirlsiikct rligonsiri till llingsiktsauu)r'ser'
pu r iksnir':i. NIln plesentelacle 1r'arnskr-ivning-ar

av skogstillst:lrclet som en liiljd al lirkcsuttirg
på olika nir ircr.:ill

Inom sliogsinthrstr-in irs:ig ri att SLogs-
högskt.rlan niistc fii tillgiing till crr nrcr avarce-
r acl bcliiknin3.'smoclell. I cn sklir else g..jor-dc

Sliogsin cLtrstr ier r:rs slrr nrl retsrrt-skol l hirgskol.ns
stn-i'lsc upprrr:ir-ksarn pri dctla. L)cruia flarn-
stiilliln \rr avg-iilancle 1ör-att man cliir- nred
tjder. Lrn.ler iecLririg al plolessor- NilsEr-ik
Nilssori, utlcclilaclc cn clatorisclatl oplinre-
rarcle nrodell lör- konseklensber'äkningar-. För'
dessa ?ur\',indcs Lrppuil'tcr fr lirr r iksskoes-
1i1\eringens skogsclata.

Skogshogskolans ber-äknirrg..srnoclell kom :Ltt

fii stor- betrdelse lör slogsrrt.e(hringens ställ
ninestagar rclcri.:i21 hrlc or'äullrl Lorrr rn odellens
konseklensber-lil<rrinsal ncl bctriil'l'ar oliLa
,l nq.lrr rrl..l.r , ri, I : l f, rr,q, l:ir .:rrrrrrr. rrr-

sla3 sonr clern li ticlig:r'e re.lolisat i clcbettcrr
kring clcr Skogslx rlitisklt rrtredringens bc-
..'r'L,'t',r,. ltrt, r.ir:r .k,,1.1'r r1..1'r,'lrarrr i

korrbir:rliorr necl a*eckling :rv glcs, lllupro
clulitir skog etrlnrde :1\\ellningsl)olcntialcn i
lanclct sant skogstillstlirrclcts Lrtvcckling pä
sikt. Trsikter onr della korl att pår'er-ka clcn
konrnanclc lagskr iurirrqerr.

Sorr slrrtpr'oclukl räknack' Skog-shirgskolarr
pii bcstlillring 21r utre.Lrinqen li-irrl tr-c :rlter
nati\l skogsbnrksprr)gr ilnl rne(l olika aurbi
lionsni\'a:



1. Nuvaranclc arrtLritiortstiir'å
2. Clocl bestanclsanliigguine och ambitiirs

skogsskötsel
3. Extr-apolclirrg :r\ nuvaranclc llicc riil-clet

q.'ller I'c. .r11,lr.rrrl.rg4rrrrrg, " lr .rr..i'ttrt'rq
t liirr irkc ("liit gå alteln:rtir et") .

Pr_ogltrnnren haclc rcsoncr_lLLs fi arlr efler ö\'er-
l.'q:t'ttlt.r' ,,1 I'1..,..1 "g.l'rrrl, r

l-rtrecltrirrgcris bcliiuLande "Skog lirr- fi'arn
ti(l' lades liam :il i97!). Nlrur ftirordade dct
arrrbi1iösr skogsblnkspr-og-nrnrmet 2. som bl.a.
inncbar-cu hi ä lredLtbbling :n skogsgiiclsling
och dikning. surnrt inplunteling av conrot tatall i
Ntir-rliurcl. Iliirigenorn skullc clct bli rnijligL rtL
på sikr öka au cr-krireen i lanclet till lJ9 nriljorrcr-
milsk per' år-, rncd cn avscr lilrl iikning reclan

rrrrtlcr 80-1:rlet.

Det skogspolitiska beslrrtet blcv crlcllcr-tjcl
c'tl annat. A| oliklL skä]. rilka redovisets i föt-c
gåencle kapitcl, och rilka lrig licl sicLan al lit kcs

ltr'odLrktionsaspclitcD, arrsåg rnrtt all clel
lickle rnecl att liibehiilla cLclr rrr\aran.le ambi-
tionsnivrin. För rrirg:r inom sto t skogsbt-uke t
blel beslutct cn bcsvikelse. IIär fiilelåg ett bc
klrrmer sorn snart skullc lisa sig berällig:ll. T\
clcn rratiorelll målsiittning-cn tiir skogsbrLt-
kanclct skullc llu korrne att allr'ar-ligt cliver.
gcra fi iin den som bnrkarll?r ?r\ Lrppenrol h:ili:
tcn al Svcliges skoesvta Iiir-espråkadc. \'i hacle
hell.e sert att det ambitiiisa pr ograrnllet 2 lallit
politikclrra p:l liippen. T\'som gt-tirttl li1l detta
pr-ogram lirg stola salsningar sotn li. liksorrr
samh:illct. gjor-t inorrr fcr slning och rtn'eckling
rrnder li:rmlör-allt dc ginuna Ijlreo åren. L)ct
{alillde såclan:r omri.lcn sorrr skogslllids-
1ör'ricllirrg. conlo.laoclline och skogsgödsling.

Yi. lilisorn s,ikert lrlreclningctr, haclc ocksit
ragit intllck a\'lirlnarlriis iilnbiliiisa och liam
gzirrgslikl skog:lig:L \'IEld\ proglitrrrl0+ (se år'err

l.rf ircl 10,. ll, r.r. <rr-arrtisla.:r..rrirr{ n.r:rtr li'r
hii ttr :r och lidil-zr skogsrcsursen getrotllöt-clcs
fir- att tillgoclose den finsku skogsindirslritrs
\irk-.1Är.;,rjnirrl. I I ir'lrrrll rrililc rtr tr:irrrrrr.t

ttital politisk rqrpshrtning kring clcrna mälsälF
niug. \'i fliigaclc oss lrtrl ciel kLtnde kotltna sig

irlt de politiska vincl2urra hade sii olika kurs i
broclcrllir rdeln l. Tl på blicllr håll vrrr skogetr
en grunclpclulc fiir den nationclln ckorr()rnin.

\[en lros oss ]rtcle 70-tulet rrt\eckl:its till ctt
kolrfr olrl al ioneDS iiltionclc. f)c ornf irl lancle ar'
verkningll' ril rLrdel lågkonjunktur-crr h:rcle
lårl ftitt hiirt pii er clel ]rol:rgs sar]lt pii state s

iilch e skog. Som crr löljcl uppslo(l en lrppriircl
kallrvggesdebatt. \'i ficli arrrnrih rirtgsl\ ång lör
lu\'\crklingilr år- 1974. Stticlcn on lör's11.

bckiiurprirgens va.a ellcr ickc rala böljacle
fianr och tiilbaka uuclcr helr:iltiondet. Skogs
giiclslingens evcntuclla rrriljopiivelkan lar
stänclilit På tapetcn. l-iksorn ''iDtr-rirrglir rgen"
Pinus cortorll,r. Nalr Lr \ å.dsl:lgen kouplcttc
.i1des mccl naturr?ir(lslrairrsyn liil skogsbrttkct
:ir-1971. Allt clema bidrog till ctt till skogsbruk
.ätt I jrurmct irrstiillL sarnhiillsklirnat.

\''acl gäller clcn politiska acceptansen lirr
storskogsbnLkels skötselanbitioner hadc vi uu
lått ett liknarclc liige sorn p:i 5(!tller. Da lik
sorn rLr - men al olilia sklil llig skogsblrLkets
rniil irte helt ilinjc mecl r'ad clcrr rratiolell:r
skogspoliLiken :isrfi:rcle. Skillnaclen lrn- a!tt

rlan i r-ikspoliliken nLr friste slort Äsccudc \id
andra lulil ailr (lerrr sonr ef nlril(le \irkesplocluk
ljoren. SkogeDs roll som naturl_csuls turdera-

ströls rrel rir tidig:rle. skogsblukct skullc be-
drivas rLtall lrLt r) lr LLlr'\'rirde n :iventt raclcs.

Skog-sstlr-elsen rlåstc korrkr etjser ir lagen uecl
fiilesklifier och allmiinna r-ricL till sliol3siigiLln:1.

Fiir att lösir prrrblemen pli ell smidigt saitt

inlr-lircl Skog..ssnr-clscn för-etr-:Lcl:u e fijl rlla
skog-s:igar kategorie. ål .lelta i ritfir lmnirrgJcr r

al clt: till:impr ir rgsfijr cskr iftcr !orl sklrlle be
lecLsaga lag-en. t\lan lillc cLisklrtela \ rd som lar
1'r. lt .l t g-r','r'ti'r h,'rt ,,' lr \.r,1 \,,'r \.r rirr-
ligt.:l::j Ar err rranga skogslblskar-e cleltog i iLr be-
tet. Föl- oss i stolskogsbr Lrkel \ar del \iktigt sc

lill att dctaljutforrrrrirgen av reglelna intc
koDl illt motlerle clct soDl \ i tr c kte - fi amiit-
sr ftancle skogsbltrk li beclt-cr'.

Enligt clcu n\ a slo3..slar-dslas (SFS

1979: 1211) sorr tr'aicidc i kuift clerr 1 j:rnrtari
1!180 skrrlle clet iilcr-sr-ipandc skogspolitiska
rriilcr firr skogsb.ulel r:ua en hirg.. och r:ilcle
full r'ilkes:rlkastning'. unclcr- hrinsr nslaganclc
till nirtul \'?ir (lens. ktrlILtt nririttcsr':ir-dclls. fen-
ririrrqer'. ,,lr :.rr,lr.. :r lrrr.i r'r,r itrtter.et'.
I rlol-\.1ls lill ridigal c ;1-lillclc ru lagcu:rlla skoil-ttt-.
-:\r'l \r. r, r.,,, I' n'r1.. r.. lill.irrrl,,rrrrs..rrni*
ningalna till lager inrehiill mauga clctu!liire-
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sk flcr. Det stadgades hur mln skulle beräknir
tillåtna vilkesuttag, hur nl skog skulle rnläggas
och hur rrirn skrLlle gallra. Ungskogsrirjnine
blev en lagstadgil(l :itgär-d. Anvrinclnitrg av r.rL-

ländska tr-ridslag leg)erades, liksorrr förfl) tt-
rrirrg av iniremskt fi-ö och skogsplantor Dess

utonr höjcles skogsr'årdsavgilicrr klaftisl :J'1 Fi;r
S(lA:s rlcl fråD krralrpt en miljon kr-onot-per iir
dll an rLrlder-80 talcts för-sla:ir peudla nrcllan
9 oclr 13 rniljoncr kr-oncir'.

Pä dct stora llelli lagel blev dcn nva skogs-

r'år'dslagJen, vad clcn arrvisade skogsskiitscln
betr-ii1f:ir-, crr hg i liden. Dctta bclodde siikert
i lrög gracl p2i clct sii11 r'ilket Skogss6'rclsel
salrilr-belat med dct prrkliska skogsbrukct
undcr- bereclningsproccsscn. RcgeJverket ttt-
gick lirirr det systenr Iör- skogsskötsel och miljö-
hänsvn som unclel de liircgacndc 30 årel
gemensamt unccklals :rv forskniug.. och praktik.
Storskogsbruket haclc virrjt slarkt påcl-ivanclc i
denna process. L:rgen mcd råtl oclr :rnr'is-

ning:rr' ','ar i stori! slycken en handbok sorrr

arrgal nrinimikr-ar,en 1ör er produktionsinrik
tad boreal skogsskötscl.

N{an infirrclc rcploclLrkt ionsplikt för alllfij.
glcs, lågprrrducet-zrnde skog, sorn kcxn att bc
nännas $ i:3 s/rog. Friln och mcd åt- 1969 hade
statsbiclr-ag utgålt 1ör slutarrcrkrting al sådan

skog i Nolllrrncls inre stödotnt icle. Ntr blc'r' at
giir clen ett riksover glipanclc kt-ar,. Avverk-
ningsklavet g:illdc iivcrr overårig skog. Natr.rr
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1979 ån *agnåtrklaS
ncr! dcss föteskifi.tr iu.tLl

hi)ll rqr*4 tbkljoade an-

rrningur an ltut tko{tn
*ulle &öhL.s. I)tn föreskra,
tnl rn lorynpnrtgrnelorl nch.

ltut ntångu lkt lat \a t

\I1tll. Jinit.r\ 1)id !iskL lil-
1) u n kt föt h jii l p l)kol t tn rLg.

lig firr,rrrgring fick enclast utnvttjas diir lrelo-
den r,ar- triolopiiskt såker. Tr-:rkthyggesbluk
skullc gälla sorn huvrrcL-r:sel. I elierföljandc:
lÄrr rqrirrl.,rrg ir'l-r .lrrll- irrg:r lrr4qesr, r.nirq.
rnarkhercdning och orrr sli cffold.as, skvdds

dikrring. Det stadgades hur m:inga Jrlalrlor-
som llinst skirlle finnas efier beständs:rrrlågg-
nilgen. Lirvslvuppslag skLrlie röjas bort. Röj
riirrgsPlikt in1ör-dcs sorr cn sista bestånds-
liir-clalde iitgårcl.

Begr-änsningslcglcrrra fijr conlortaoclling
var tjll en bor-jan ej srirskilt bcsr'årancle då
llndantag fr:in fijreskr-ifierna lir Ior-tsatt pllrrr
te.ing kunde lncdgcs fi-anl t.o.l)r. är 19.33.

Clolr toltai l ågan lioni clock, sorn tidigare bc
skrilits (k?!pitel l2) att bli cn lirljctorrg under
hcla 80 talcL. Nltt i I !,)7!) år-s lag \,er lzrgcns S 2l
orr hinsyn till r,l tur \'år'(len s intresscn. lJc
gr-eppet natunlilcl hadc rrrr oclså lått en mcr
korrkrel och rrcningsfull irtJirllsvinkel. Firt'
1örsta g:ingerr rryckle man på nrtulr'ården
sorr r,iktig- firr viixter, djLrr, \allen och klirrraL.

Lagens konsekvenser
Fiircskriltelna till 1979 rirs skogsviirdslag konr
under 80 talet a1t omarbet:rs rrpprcpade gånger
till ftrljd al riksdrgs och rcger iugsbeslut. Ar
I983 ilför'des komplcttcr-antle reglet- orr b1.a.

kr-al pzi viss rninimiarn t--rkning pcr brtrkniugs
enhet, sk,vlclighet zrtt gallra vng-re skog, saml



skylclig..hct på fastighcLcr över viss areal (20-'10

hektar) att inneha skogsbnrksplan.
Dcssuton) visade det sig att vissa tillämp-

ningsanvisningar bchövde göras trter "an-
vändaranpassade". Här r.isacle SkogsstY.elsen
prov på en bercimvärd smidighct. I SCA:s fall
blev det svårt att inordna T\rD mctodcns be
sLåndsval för shrtaler-kning inom dct manövcr
utrymmc som lagen tillät vad aYser lägsta
ålder-. NIan insåg- fr:in mvndighetshåll att vår
rrodell rar hushållningsmässigt bättr-c. Problc
mel lajstes så att man medgar.en moclifiering
av rcg)errra...

...elteNom vissa beslånd kal] tänkas skvcldas

av lägsta sl tålder, trots.rtt derla ej är sakligl
moti\cral ... bör'utal skogsvå rdssn re lsens

tillstiind, anliivrla slurildr-al få undclsklidas
mccl 20 7o i skog sorn rnar kan( awiker fiår)
normal uneckling.

Detta lirstc knipanl
Som tidigare beskrivits (sc kapitcl 21) inför-

dr. ;r l9x2 i rn särslild lae .träng.r närma.t
prohibitiva r-cstriktiorrcr för skogsbrukets al-
vänclning av kemiska bekämpning-smcde L M
fick skärpta regler för skogsgirdsling. Natru.
vår'dskraven i clen s.k. Ijällnära skogen skärp-
tes som följcl av en ständigt pitgåcnde rril.jö
debatt. Kritik fiamfördes fiån prir,atskogsbru-
kct, men är'cn från andra håll, rrrot skogsvårds-
lagens cletaljstyming. Man menade att lagcn
inte långre var en "minimilag", utan att den
alltfiir rn,vckct priiglatles av nåringspoliljsl<a
mrls,itttrinqar. D...a kurrtl- rlrapa..irr.r. ul
bl.a. privatekonomisk s1'nvinkcl.325

Det rriljörnässigt r-iktig..a med 5:3-bidragct
koru rled tiden att srarkt iliågasättas av sår'äl

naturvårdandc m,vndigtrctcr sorn idcc)la olg:r-
nisationer-. Och i någon mån fanns skril för
kritikerr. Skyddsvärda biotoper, såsorn igen-
r'äxzrndc hagrrzrrkcr i Syclsvcrige, korn att kunna
klassirs som reproduktionspliktiga och dzir
med an'crli?rs nlecl statsbid.ag. Men omfatF
ningen var. begr-änsad, rclativt sctt. Sarrrrnarr-
lagt utbctaladcs bidrag till c:l 400 000 hektaf. I
dessa ingick cn okiind iueal lesllkogal med
hagmarkskaraktår År 1984/85, då bidragct
var sonr slörst och som år det eDda året Iör

vilket bidraget till rcstskogar av hirgrnirrks-
karaktår kan sårskiljas, utgiorde bidraesarca
lcn fiir clcssa fira proccut av den totala.:12{j

Men på plussid:rn lcdde 5:3 bidr-agcn till orn-
föring av stora arealer misskött cles skog till
produktiv uneskog, inte minst i Nor-rlancl. Bi
tlraget kan där'för - enligt n.rin mening - be-
traktas soDl en frams)rnr skogispolitisk åtsäld.
Den stora om[tttninScrr lörllrrrs int, ntirnt
av alt skoesågarna genom att ar'lerka 5:3-skog
kundc ur tillbaka en clel av den iDbetalade
dryga skogsvår-dsavgiftcn. Bidrirget upphörde
år 1993. Svidandc kritik från natulvzirdshirll
rijnle också irn,erkningsplikten 1ör alltför eam-
mal skog. Kravct blcv on-röjligt att hävdl når
rran samtidigt började krår,a skydd för miljöcr
mccl natulskogs:1rLad garnrral skog. DeL år föl-
restcn oklart olrr dett?r lagniing någ-onsin till-
lärnpades.

Aven den kraftist ökacle sl.ogsvår'clsavgil'ren
vrickte kritik. Md siclan av icke obetyclliga aclmi
rristrationskostnacler dirigcrudesju de inclragra
nedlcn tillbaka tjll skogsbruket i bidragsforrn.
Men biclragsreglcrna gt'nnade liämst skogs
blrrket i norra ,:rch inre Nolrlard. DeLtir väckte
irr-itation blirncl rner svdlillt verksamma skogs
brukarc. Dc ansåg sig intc ha anledning srrb
ventionera verksamheten i anclra lanclsdelar-.

NIen iDte heller vi i norr kundc bctraka bi-
drauspcngama som bara manna rcgnandc
friin hiurlen. Företag och euskjlda gjolcle natu.-
lignis vad dc kuncle för att via bidrag få till
baka så myckct som mirjligt av clc skogsvår-ds

avgifier som staten dragil in. Följden blev en
omfätlancle byråkrati 1ör den som ville clra
största rrröjlig;a n\,tta av stödct. !-ör SCA, vals
skogtr till stor del låg inom bidragsområclet,
blev administrationcn arbctscLlg och dyr. År
1981 var t.ex. l3 olika åtså.de.l)id.agsber-åfti-
gade. Del k;incles inte alltid sii meningsfilllt att
"jaga bidrag" vid sidirn av alla iivri{:zr sysslor utc
ifi.lt. Dessutom beskrevs skogssköteln så ut-
lörligt i lagens anvisuingrr ntt clen börjacle upp-
l.Lltds \olrr lrulln(rdlIdL och inrc.rrllr minimi
krav. Vårir anställda behövde därför delges
bolagets inställning till lagstiftning..ens regcl
svslem samt till bidr-agen. DärIör inl'ogadcs år
1982 ett sårskilt avsnill i skogsr,årclsanvisning.
arna sonr följcr:
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Skogcn hiu crr cerll.rll roLl lör \1ir'l l:rnds cko-

norri. I sLoeslit clslager r her' cL:ilför sarrrll:illct

:rnr'isat llur:tr irronr lilka skogsbrLrkar-na har

tresserr skrll lillgocloscs- S(A är'err st,,' ,'ch

ai\err rrriorlcllt sctr l)el\.I:rndc skogs;ig;1.c. \'i
Iirllbgar r)r,.-r'cn r':il uLb\ggd itldtrsoi fi;r liir'
äcLling ar shogcns lirkesa\kaslning. \'i s;ilj.r'
lrnnclclclcn ilv \irrx prochrkter lti.icn intcr_-

nirliona lh lrer_kDada n.

S(i.\:s slogrl bilrlar allts:i cr |iktig b:rs

tÄ d, r'-r .. ,rr..rr'l', -r .ltl.rl r rr'r.r' i

kontintrc'rligt gil:r cgna bcd()mninBer (ttrr

hur ylila skoBal bzist sklll bnrkas. Regler

nristc utlorrras Lrlif|in c'glla LrLginesPLrrlkter.

ITiLrills haI SC\rs gr Lrl1ds\lr bctriilliLrrrle skogs

bmke ts Limplige uppliiggning och inliktlirtg
liser sjg liglirr nr\cLct riila i liljc ruccl sarrr-

lr.r ll.rrrrrc..,
skogsr'irrcLslegclr.

Drielrol kaD S(i.\ rrcd rillgårg till r|kcs
.l i llr'-. . r.r.'11,,.' ",'r l'-r"h r,l, r-'r '- r i

j'rr',r .rrl-r.', rrclrir'' -,,, r 'r'r iirrr:r' 'itt
skogsbruk :iu till (lc li)rsiktigar e rrril sorr

sarrhällcit ansett sig l(Lrnna strilla rLpp. Inonl
lamcr fiir g:i1l:rncle lagstiltnin3- liircligger
clärlirl hos S(li\ cll hcho\ a! egr:r t iktlinjer- -
siirä1 plincipiella som pnktiska firr skogs-

hushålhring och skogsrår tl.
Yiclare le!e| S("\ i irpperr konLulr-cns

lnecl slogsbr.ltk \'zillclerr I rrut cfter'som hrrrrLcl

dclcn al våra procLuktel erlrortctas. Iutc
nlirlst cliillijr rniistc cLct Iör'etag\ekonolriska

t:iuk;1n.lct pr_rigla rirt \Logslrtnvtljirrr.le Pil
kt)l 1 o.h liing sikt. Detl11 är slilskilL Yikligl irtt
rLnclelstnl(1 i cll skc(lc d?i silnlhäLlet - oliir:1\
poliriska oclr iclt-':n skoglig:r skä1 trpp-

r?illirl cLt regelsvslem lirr_ skogligrt itgär'cler'

kopplat lill a\giltcr oclr bicLrag sonr ti11 sin:r

lonsek\enser' blivil ur\ cke1 s\ irijlcl skliLlli!ll.
"BicL agsskogsb|rrk" :iI saillarr (l€rlsarnI11^

soln etl ckollomiskt srLtrt sLogsbmk. För'S(iA
;il dct giletvis röchäudigt all lölix clc slrtl-
rcgler s{)rn sarnhiillel sklPrt icleLLlr lriirr

.,, r.rl- P.r \., ,rr., e.. rc. ,1'r lrltr.;t att .'
till .111 \iirt skoesbllLk irtle fötlorar korltaktctl
mcd derl iklx ckoDonliskx rcrklislret sonl

0lltgct oss.

30.1

SkoflscLcb?rllen undcr 70 talet hade plriglats av

uppf:llt[ingcu ilrl man l1ärma(Lc sjg laket lör
rröjlif{lrelelna till rirkesrLllilg i lauclcts skos:it.
l-lnrlcr- clct föl jande clcccnuiel klaluadc biiclen.

f)en r,isadc irlt lar:ur i)\'crskattals. Iudustt-itrs
förtl ukning rLv inoltt lanclct sLör-d:d lcd
ökrcle inte crli:il lidig:irc ploglroser utelr
mirsk?1.ie i stiillet. IitL riktigt tt-cnclbrott larl
erillcr skogsinclustrins inrjktning hadc tlirtr-
ligen intriifl:Lt rrnder 7(ltalct. I sliillet lbr ritt
urök:1 b:rsindusll ii. och där'mccl !irkesfirr
r,rrrl ri'rqerr. r:'1,1, ,1, -'1,'rIl. li'1' 1,1.1-11 ;11

e\pallclc|r geDom iu\'cstct-irtgur i vidar-cför-iicl-

lile.rl!7 Dctta sle(lde iSleliec mcn fiamltrr
.,llt rrt,'rrrl.rrrlr. \'ct l.: trrlrr'- r l,let pa ..r ..rrt
rnindre konju LltLrkänslig.

Sl,'e.:rrdrr.rri r 1,,rrr r.r,1.,,, l.,r n:r .i ..irlrr-
spcl inoD fi:rmför-allt so( iill(lemokratirr o(h
(elllenl cliir del pl:ideraclcs fiir starkt höicla
erlel.giskattcr-. Dessa signalet- \'clka(le alarlllc
r-ar)(le pa skogsirrdrrslr ids fii t etagslccL t ingar.
l,r'r "rrr rlrr.rtr' ( r,, r'lr .lrrlle r,'t:r -r'-rqi-
kr-iivarrcle sretrska mass.! o<'h PaPPersbruk fijr'-
lora i lirrrsarnhet och kon ku rrcllsklafi . llänta
biliteten på nvt in\esle.ingar i Slcr-ige skrrllc
minsku. Riiltre d:r utt c\pander-a i trtlandct. För
skogsbr-ttket ble! kousckvcttsctl elr "llr |i.l2re
cilP lrclllui irtclLtslriris behov zl\ irr]rerrsk ll'rl
och cll illll slörlc il\\'el kr ingspote ntial. f)eltil
drabbade firirnst lclcransskogsbnrket cftct'
.r,rrr \,,lrqen i l'ir'r. lr.rrrrl lnrl.il.e.rlI rrlll\Ili:r
lirkcsfirlgslen {riin cgcn skog.

Natiorltlekonotttiskt blcl kotrseLleuscn av

clen beskriura p.ocessen att liir rurtion gick
frrllLLstig 1ör-:idlirrgslirtslernu liiin lirkesrnvar-a
sorrr i stållet outnvtEad uckumuleraclcs isko-
parna cller kom att anliiuclls på ett bctvdligl
rnindlc \'air(lealstl-anclc siitt. \Ietl Läuucclorn
onr illl dcn rröcla i firrr. al ekonornislt stiid
oclr rliclgi\'ni[g so[r sarnhållet ha.1c lagl ]led
pli atL skapa <lessa skogstillgåug:rr ligger clet

|rila till hands r11 llirll:l på uttr-\'ckel ,?/'.1 ,ur
Iikt 1t^lkll,i ldcn sttts (qlQitti.ll.d 1)t1td?ntia nundus
izgdturlJ som, s:rnnolikt fi'laktigt, ljllskrils A\el
C)xenstierna.

Nlånga firktolel samlerkt(le säkert till at1

pelioden lianr till :il l9!)'1. clå en nv skogs-

liir-clslirgi trädclc i klirft, borjacle pr-aiglas al crr

nl skogspolirisli krtt-s. Frihetsgrndcn)a hade



nog aklng dm föt.ski[ten all l;lLt nlxts- 70;o1gl kl1llu)b(\l;oltl ar ltll. Shjullnnnttig'n, :ilai1r. ]()72.

öklrt vacl giåller altel nativcn för utrvt$an.lel av

clcn slcnska skogsresursen. L)ctta iunebar en
successil nccltonirg al inriktrling-en i 1979 rirs
lag urot hög och vär-dclull lilkesproduktion. I
stället lille krirfier-i rikspolitikcn i iikarrtlc tLt-

slräcknins tillgoclosc nriljii- och bevaraude-
aspcktcr på skogen. Desslii<cs rl.rsåli man a1l

skogsiig:rrrr:L bor-cle ges mer frihct fi-ån cle iag-
r':iuen dc talj st-vrd a sko gssköt selklalen. L)cssa

trender i politiken korD kla.t till rrttr-vcli !ic1

forrnrrleringen al en n! lag.

199O-talet
1990 tirlets skogsbmk ändracle karaktär jåm-
Iirr-r mecl ticligare. Str'är'an att lörbaittra skogs-

tillstår'rclc-t haclc bur-it frukl. Ittom stor-skogs

L'r llk, r\,ll ,lert.r lt.im.t , rr tul1,l .rr.g r.'il'itia-
ti\'. Den nva skogsskötseln hacle ockszi spr-itts
rill 1'rir.rr.l.g.hrl|l( 1. L)i rr,r \,r' i||le minsl
skogsr'ärclsorganisationens 1ö1tjänst. Dcrt ttvn

silualionell lnedgrv ?rtl man kunclc ir\'ct_gc ett
clcl :ir' de garnla hushålhrir rgsrnåleu. Blancl
liilct:rg sorn cbivil en lestt-iktir, och fi-amåt-

syf'tanclc skogsb rrsirållu ir r g i det i'cirgingna
hade skog..ens tillståncl och skogsr tr-elsens liin-
sarnhet fiirb:ittrats rrrarkant.

'I illkorrrrra förllgr-jlgsr'lol präglacles nu i
sLörre utstr-äcknirig zin nzigonsirr iiv olikil natur-
lzirdsh:ilsvn. .\' sanna skril rrnclantogs i irt
gärdsplancringcu kårrslig:i skogsavsnitt ltån
irvverkning. L)et rrirdc sig irorr stolskogsbnlkct
orn avse\'årda arcaler sorr pii clcttn siitt la(les åt
siclarr. Beliikniligar gjorda al niigla bolag ris:rde
att cleras nla natua\iil (lsh:inst'n sammantagct
rninskaclc dcn arnrrrs LrLh:illigt rillging-liga ar'
verkning-skvantiteten nccl cl tio procent. In
skr-:iukringen v:rr rlellis sjiih pzitagcrr, rren
,,, 1.,.r, rr li,tld,i\ nl,i ri,' r\rr\' ler.

Enligt 1994 u\r-s skogsr':ir-clslirg (SFS l!)!)lJ:,153)

skulle slogen skirtas sii att tlcri Lrthålligt ger
gocl avkastlirtg samIidiir,..l sotn cleu biologiska
rlingfalden bibehzills. \hcket rv clet r-egt'h'crk
som c'lel licligar-e l:rgen sattc upp för' slogs-
skötseln blcl ncclrnorrtclut ar clcn fiir-tillf:illct
bor ge|ligt sanrmansatta r-egeringen. Samh:illct
kuDde llLr - r'ille Dran ansc lita pii lrtt skogs-
hrrr,lrrrrr \rrrrrle.rr .11 nrll tnq \t Lrt \\,r.
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Dettzr förhållandc togs också ti1l intäkt för att
s:rrrhä11cts råtlgivl ing och övervakning zrnsågs

krrnna minska.
L)c pr^aktiska konsekvenserna av detr nya

situationclr awek intc mycket liån dcm sont
reddrr p.r lörlr.rrril kurrd, fi''r'urses;r , n .orl'
deltagit i crr skogsv:irdsstyrelses plena undcr
ca 20 år-s tid. \{an krrnde på g0-talet mnt om i
larrclet iaktta cn nrårrgfald i skogsbmkssåtten,
som säkerl inte v:rrit den avsedda. NIåIrga

skogsägare, stora som små, valde att spara på
ulgilt.rnr i rrrrrt rrtan atr brlrnrr.r siq otrt

orurdvikliqa konsekvenser av ctt sådant hand-
landc i ett liingre pcr-spektiv.

Det skall dock i årlighetens nantn fiarnhållas
att rrrår)ga skogsäg-ar-e även på 90 talct såkert
skötte sin skog med dcn är'an. Och att dct
blancl "alfällirgar-na" säkert fanns många i
.Lo'i.sL,,rrelrr titt L)herandr..d,. rllm irlel onr

anarde bara rättadc in sig i det för stunden
nrcst fil tlelaktig..a ledet.

Sammanfattande synpunkter
L)e för sla skogs\':irdslagalna liån seklets birrjarr
skr-cls irrtc rninsl iör-att förhindra uppenbar
r':rnhilcl av skogen. \rid sidan hårav kunde
skoubnrkc:t sjrih't staka ut f;irdrägen. De norrne.
iirr-självli skogsskirlseln, sorn de senarc årtion-
denas skogsr,:ir-clslagar anvisar eller accepter-ar,

s:rttcs o(kså till stor clcl av skogsbrukct sjiilvt,
rrå r,ara rrrctl cLivet g-erande ambitionskrzm
Dell:r är' nritulligt, lv det är i den praktiska
ver-ksarnheten sonl (lcn operativa kunskapen
finrrs. Pirracligmskiilct vid 1g00-talcts mitt till
lörrlån liir tr.akt hvggcsbruket var storskogs
br-ukcts bcslrrt. Frir'ånclringen möjlirujor-dcs av

llla kunsk:rpcl_. rnen intc mirtsL genom en
strrkt filirbättracl ckorrorni i näringcn. Bidra-
c:rn,l, r. r ..ik, rr o, k.,1 der i 5\erige r;rnra\l
r,rnikt omf:rttaucle industriskogsbrLrket där-

man hacle rriijlig-hctcn att kunna latta snabba
," h r, rlrrirrr.lrrll.r l,e'lut. filläm1'nintr rr ar

1948 iLls lag.. mcd cless r-egelsystcrn råkacle dä

snabbt il i en åter-r,ändsgr'änd ty lagskr-ivarnir
haclc ej för-utsctt tlcrt rtva kurscn.

Irrorl bolirgsskogsbr-uket låg- där'efter de
egn:r skogsv;ildsintrcsscrra vanligen nära cle

t..l( )6

nationella. Detta särskilt så länge politikens
utfol-mning virr klart produktiorrsinriktad.'fi
bolagsskogsbrukcts uppgift är att uthålligt
lörsc den egna industrin med.å\'ara och dctta
iömtsätter i vårt land en br-a och uthållig
skogsskötscl. Det skall erkännas att undantzrg
fanns i denna positira biid. McD i stort sett, och
i clet lånua pcr-spektivel, var bolagcn rädda onr
sin skog. Statsskogsbr-ukets kurs var enligt
mina erfarenheter rler vacklande. Perioder av

rnycket framåtsl4iande skogsskötscl avlöstes av

alclm, då skogsresunen överutnyttjadcs or:lt
åtcr-växtåtgårderna vzrr miudte väl valda. Riks-
politikcns virrdar växlade r-iktning och kraven
"fi-ån ovan" på Domrinverket pirvcrkzrde
uppenbarligen dagskursen.

Skogsr'årclslagarua hacle betvdelse franlör
allt genom att formulera rninimikravcn för'
skogsskötseln. Utifrån desszr sprcd sedan skogs

r,årdsorganisaliotten budskapet inorn Privzrt
sLogsbrr.rket. Skogsvårclsbidragen och olika ut-
bildningsinsatser från skogsr'årdsorganisaLio-
nen beqdde siikert mvckel 1ör den piitirgliga
förbättring av skogstillståndct som skedcic
rrndet p, tiuderr. \ iltie var o, k.i trårrart,rr i

bvgdelna av 1änsskog u.-aktarna/skogsvårclskon-
sulenterna. Deras rådgirrring till skogsägarna

- iblarrcl också deras förmaningar - gav stadg?r

åt skossskötscln.
Vid sidan härav pår,erkade sanlhä1let skogs-

bnrkets irrriktning genorn olika stödåtgärder.
De r.rnder lång tid betl^ivla bereclskapsarbe-
tcna samt NorrlandsstödeL bidlog säkert till
att lindra de sociala l'öljdern:r av skogsbrukcts
rationaliseril)€i. Dessutom bör cle ha skapat
större ar-cirlcr viilskött skog ån som annars
skulle ha bli\.it fallet. I e(t senare skccie ville
samhället genorn cn rikligl bidlagsflora i än

högrc grad aktivt rnålstvra skogsr'ården mot
eLt båttrc skogstillstånd.

Det var skogsbruket självt som bctalade
stödåtgårder-na genon skogsvårcl521'giftcu.
Efter avdr-ag för atlministrativa kostnader-
transferer-ades pcngalna tillbaka till bidrags-
berättigirde skogsäeare. Under perioden
1980-91 1örmccllade skogsvårdssgvrclserna på
detta sått ca 3,7 nriljarcler kronor till skogs-
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