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Skogsgödslingen
År 1944 anlade professor Lars-Gunnar Romell
vid dåvarande Statens skogsförsöksanstaltjäm-
förande gödslingsförsök i Orsa finnmark och på
Kulbåcksliden, anstaltens försökspark i Våster
botten. Man mineralgödslade dels gammal
granskog, dels intilliggande myrmark. Dårtill
bevattningsgödslades försöken upprepade
gånger under två års tid med kväve i form av
ammoniumnit{at.98 Försöken blev ett pionjär-
arbete. Ty det de kom att avslöja skulle visa sig
bli av betydelse för en framtida praktisk verk-
samhet av stor omfattning samt för den fram-
tida forskningen på området. Romell fann att
granskogen reagerade förbluffande positivt
på kvävetillförsel, men vad gåller mineralgöds-
lingen endast obetydligt eller inte alls (figur
10:1) .

Det dröjde emellertid till senare delen av 50-
talet innan mal inom det praktiska skogsbrr-rket
började intressera sig för att öka skogens virkes-
produktion genom nåringstillförsel. Såväl
skogsbolagen som Domänverket lade ut för-
söksltor. Det var till en börlan möjligheten att
göra torvrnarkerna skogbärande som stod i
centrum. Men åven näringstillförsel på fast-
mark förekom i försöksskala, t.ex. i samband
med plantering eller för att få igång föryng-
ringen på tallhedar.

En inspirationskälla vid denna tid var såkert
der omlattande program [ör dilning av mer
eller mindre trädbe\.uxen tonanark, kombine-
rad med gödsling, som hade påbörjats i Finland.
Men åven i Norge hade goda resultat av tor-v-

marksgödsling uppnåts. SCA anlitade på 50-

talet en finsk expert för att bedöma den pro-
duktionspotential som förelåg i bolages fall.

Det skulle senare visa sig att de finska klassi-
ficeringsnorrner han tillåmpade gav en allde-
les för positiv bild av den norrlåndska verklig-
heten. Dessa utgick från vegetationssamhället
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Figur 1 0: 1 . I prcfesvr Lars-Gunnar Romelk hlassiska

göddingsförsik på ,|'-Lalet i. gammal gtunskag på KuL
b ä ck s k tlen s fiir s öks p ark i V(k t er b o tlen demon s trer ad e s

klo4 ,ttl titllö'\d nu kuöup uor dpr pn,lo nöing'önnp
som gat en Påtaglig tilloäxtökning.
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på torvmarken. Vacl konsulten ej insett v:rr atl
klinatct på mcrParlen a\' Norrlarrcls torvmar-
ker, bl.a. på grund av hög*re )röjder över havct
rn-nl., \rar rner ogästvänligt ärl det sorn kånne
tecknadc de f-tnska m,vr.arna. Fömtsättning
arna för att göra dem skogibärande var därför
betvdligt särrrc.

N,len inlcclningsvis \ar oPtirnismen obr^trten

inorn företaget (fi Srvarts och Mossbergs korre-
spondens i kapitel 5). Mossberg hade t.orD
blivil s:r cntusiastisk för virkcsproduktion på

b(ilagets myrar att han uPPmanat skogsavclel-

ningen att irleda irrköp al såclan mark (A1lan

Åhgren, murrtlig info.). Detta kom dock dess-

bättr-c alclrig till stånd. Men under 50 talets

senare clel anlzrclcs elt rätt stol t antal gödslings-
fiitsök i salnband rned clikling a! to.vmark.
!'örsöken utvidgaclcs riven till att oml'att?l sko'-

p:i fastmiu-k i olika LrLvecklingsstadict-, bl.a.

äldrc bestånd.
Sitan var emcllertid inte så crrtusiastisk

ö\'eI att även förlägga giidslingsörsöken till
slutcn skog (Allan Ahgren, munllis info.).
Inom bolaget viu-lna[ i fu]l 1ärd mcd att slut-

awerka och iiterbeskoga "clc gröna 1öguer-n:r"

Man karr spekrtlcra i att St'an insuig lttt en otrt-

fattande fastmarksgödsling.. skulle kuntra sned

r r idr o, h lö rq, nn i lcl ;ttgel rqrra ti 't rrtreritrQ'-

pr-ogranr som han stållt sig bakom. Man skulle
irtcr tving..iis alverka i detr baista skogcn för att
komma år dct frarngödslade virket.
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Gödslingsförsöken
Men intresset svän€ide trots alll snart till last
nr a rkens fördel.9!) Allt tler indikationcr stödde
uppfattningen att k\'å\'eti11försel På fastmal-k

gav en ansenlig tillr'äxtökning. Efter cn något
ostruknrr-erad ,.rch trevande början till lörsöks-

r,erksarnhet tillkorn år 1960 på bolagets mar-ker

i mellerstir Norrlancl etr serie på tolv dose-

ringsförsök rned kr'ävetillförscl i aildle shrten

barrskog. L)cssa för dåticlen unika för-sök kom
att bli av stor bct"-delse 1ör den Iiirmticia skogs-

göclslingcn och gödsliugsfbrsknirrgen i lzrndet

Uppliggningen och clcsiglen \:ar mer Pr.)
fcssionell ån de tidigare. De var resrtltatet ar'

kontaktcr rnellan Björ-n Hagströrrt och pr-ofes-

sorcrrra (lar1 Nlalrnstrirm och Carl Olof Tamnt
vid Skogsfbr-skninSsinstitutet. Försirkcus plan
Liggning oclr utläggninsen sköLles med stor
crrtusiasm :rl ditriirancle skogsr'årdsassistent-

erna Bengt Johansson och Allan Åhgr-en på

N,Iellcrsta respcklive Söclra skogschcfsclistriktct
Båda blev snar-t skogsfön:rltare.

Redan zir l95B bö1ade man Prova ut den
pr-aktiska uppläggningcn av en fr:rmticla ope-

rati\, \'cr^ksamhct. Blancl zrnnat lät nan Gull-
viks AB utföra gödsling i - sorl man sade -
lralvpraktisk skala. Förctaget var vid denna tid
c|l ar .LotrhrltL, ts Ir'rrudl, rcratrti'trt lr
kemiska prcpirraL och lr:rde llvgplan lör sprid-
ning. Jag lar sjiilr i tilltillc att se gödsling nred

ctt litet enrnotori!{l plan, cn Piper Super Cub,



sonlmalen 19!r!). Piloten vid spakarua lar'
Laroy N1ånsson, crr pionjär i lardaude pii
skoesuiidslirtgsområclet. Vut ten han ellcr- jag
visste r1å r,ilken sto. \'e1-ksamhct vi suart skulle
delta i.

\ri(l 6(ltalets intriide hade en viss pr irkLisk
r,crksanrhet inlctts irron stot-skogsbrukel.
Dcttr clock i blvgsam skala jåmlört nccl vacl

som komnirt skulle. Firr bolagcts del var inr-ikt
ningen :rtt i för-sta hanc[ göclsl:r galh-ingsskog.
Nlarr filrr'äntade dcn biistir reaktioncn clir. Ett
ar,problemen man br-ottacles med lar sr,zirig

hctcn irtt samordna gödslingen med :r\\'er-k

ningsprogran-rmet. Tr,å €iöclslingal nied fem
till scx års lnellanrrur blockerade bestånden i
l2_1.; år 1110

I 1'prlrater lr'.'n bol. q.le,lrrirrqelr rrrt ;t 'i
skullc gör-a rllt för att öka lirkesprodrtkdoncn.
Vi insiru att gödsling kuude bli ett krirfilirllt in-
slrulrent i särnrnanhanpet. År-crr 196'1 ocir
1965 genoml'ördcs en r.evision :u' 2ll för'sirks-

lrirkter i skog p:i fastm:rrk. Obsen'zrtioncr och
plover' ör'er tilh'äxtcn rri.rr. på ca r'r 000 triicl
analvscratles vid Skogshögskoltn genom sedcr-
rnera professorn i lirkeslåra, Börjc Ericsons
försorg.

Slörst i ntlessc tilldlog si g close ri n g..sför-sir-

ken. Dc låg all:r i not-t-änclsk bat-rskog av diitida
biitlre tvp. NIan lrircle scxn eneiingsgiva tillför't
19 ,rtt 1r.1,eltir, l20 L'1 lr.irr r f.,r rrr ,'r ttt, .r

(46 pr-ocer)1 N). (lenom dcssa för'sök fick li i
r,årt land för fiirsta går'rgen niigor-lturclur hiill-
bar:r rnzitt på potentialen al pr-aktisk skogs-

giiclsling.l0L De sktrlle sn:1.t 1öljas av at)dr'21

stora ocir rrnidgaclc försöksseljer ullag-da av

strirskogsbr'uket i samarbetc. i\lcrr l estrltatcll
fr-ån r,ärzr doseringsfilrsök var tillriickligt upp-
rruntrandc fi;r ltt bolagiet slrrlle clt-a igång eLL

till ourfättning och inriktnirg iiirldsrtnikt pro

.eram Iör extrzr virkesprodulition gcrrorn slogs-
göclsling. Der iivr-iga svcnska storskogsbntket
lar-intc sent att haka på.

De viktigastc resultaten al girclslingsför'
söken (figur- 10:3) r'ar fcrljtrrcle:
1. Tilh iixtreaklionen sträcktc sig ixer sex till

ätta år Kortale fiir tall, l:ingr-c 1ör glrur.
2. Etlcktcn ktrlrnineracle elier-tle till fcrr :ir:

3. Eflektema \'ar lrijgst prit:lgiiila. \'id gilarr
120 kg N pcr licktar ökacie t er. tilh'äxtL^n

trrrcler-cle följande sju irr-cn nccl ca 35 pro-
cent. Atgiirden kLurcle därmed b1i r,ct k-
ningslirll cich lörrsarn.
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-1. I'cr-tillliill Lg N tiilitral svar;rcle tt-ädcn i

et1 och suurlna bcstatrd n-rcd likir stor upp-
Jlgg_nacl al e\tra \edsubstans ohct_oertde

lir gi\ rns stor'lck. f)ctti! lirlade Iiir relatilt
hirga giior: f):i Louccutr-cracles vilkesli:ul
slrillllingcr. NIen s:ilril små sotrl slora
kv:ivcgivor hadc eliekt. Dctta var'lill li;r-
del vid pr-aktisk griclsiing.. clir spridoingerr
.,,l ir- lrrrrd, l;,r\: nr.,\ I'li lrelr iinrr.

5. Ett llitlinji-..r s:rlband kortstateradcs
mellan tiLllor d rn:irgcl N och delr Pr.o-
centuclla tilh li\ t.e.1kl ionen. l)ctta obe|o-
t rde av bestinclcts 1öpande tilh':irt fijlc
bclrarcllinqen. \'lan lrolde alllsä ilörsta
hrrncl g-ii<lsla bcstrincl i gott tillstziud och
lue(l !,-od Iilh 2ixt.

NLr krindc |i fiir fii|str gång-cn kvaDtiliel a
e'ffckteln:r al cn girclslirgslelksamhct i stiirlc
skala. l.r fiLnclarlcntal oclr riLtig upptäckt var-

rtt tillskotlel lilm-..irdslacl ved. i.rroceuutcllt
sctt, r'icl en rx'h srrnrnn gila val oberoeucle al
clcn bchancllatlc sLoeens rirspruueligil lili\årt.
f)etLa konlilrrrcr-aclc clen ganl:r rtppf:rttllirrgcn
att girclslirg pi lastmar-k bor cle sl,vras urot dcn
|ccla[ rncst riilrår,:rncle sliogcrr iör'irl1 vohm-
rrr.r..igr !.r ,I rsr,,r.r 'r1,ilir.1 ,1r1,', ' t.rr , rrri'.
tillförd nlingd N. Och cliir-skrrllc södsclsirirrr
rar-a lclatj\t hi!3.'- Dzi konccrrtrerlcles lelksanr
lleten. \u g2ill(Lc (lel :1tl Lrtii)1mzl ctt funktions-
cltr gligt sLopisgircLslinuspr-ognun.

Göclsii n gsp rogralnmet
L ppgificrr r:rr nr. I clct praklisla slogsbtulict
hacle mau clittills alclrig- hali artlethring kalkr"
ler-a nccl nligot likr:rncle. Nrt kurtdc rnan på
bled li-ont plötslist hö-ia sko--smarkcris itr kasl-

ning^srrir ri. ()ch cirirtill lirlligga clerr extt a lit-kcs
pr'odtrltioncu dil clir dct \'ru rresl 1ördcl
akLigt.

\lccl rlel nla kunskapcrr krLncle rlan böt-ja

girla lcr-klighctsanLnrrIna 1örrsarnhelsk:rlkllct'
fir| olikii trper' :rr' --irclslirrgsploglam. N{ctr ett
storskalig rerLsurnht:t mitstc itrotcbrirs i r-edln
pligzicrrcie retksanhcL. f)crr fick iute mcclför'a
dr-iltsstör uingar eller- ancb-l negativa cll'cktcr.
F,k\21tionen att lösi1 innchi;ll där'med löljande
llliabler:

r30

- all infi;ra skogsgöclsline i slor-skala,
att skörcLa tillr,lixtöknirrgcu sli snalt sont
miilligt,

- rlll undviliii alllför stor a konfliktel Drccl

ln elkningssiclan,
lrtt rurah'ika sqrir awcr_k ilrgaLn:1 mot
hush:illningsrrr:issig-t "fcl" bcstrircl.

Tankeb-vggct klalncle ri av rurdet- år- 191j4. I
nuus l!)ii5 infcrrnrer-aclcs bolagets kouccln
sEr-clse om r'år' stratcgi:

Hrmrclplirclperr ;i alt a\ p:1ssrl gii.Lslings-

aktiYilerens onlattning sir att tillskotts
kvantitete[ i liiga onr rilala pli gluncl av

göclslirgcn LrliI av r arirnal stor leli. srtrr

ricligt sorn pr'oclult ionslostnaclen Iiir dcsse

ktantiteter rrristt h:illas ilorn acccpiebla
grinscr... I ett skogsirrrlusrr ifiiretag:rr S(l\:s
l\p. diir årligen st()r'e klantiteter virke irr
köps 1ör xrr r:icka fli\.ar.lrbcholct, kan gorls
'nr!-r, ,\ '1 ,e, r . \,ll, r f,.'.1r...r.,r ';rr
resulterar i en öLr.i r':i\xr'ustli;D till ildus-
tr'in friur cgue skogar, ocksii betr'akl:rs sotr
en lil nr :rr lirkcsköp. En påtaglig skillnrcl
i lil-hål lardc t i l l dt'n ör li g-a kirpr clksarn-
hctcll iir iitt firrv;irvet ar gr:norrr göclsliug

'..rr.r.illr r rl' 'r r- 1".-rL. ,l' Ä. rr- r

1.,1,r r.-r r.',.-trll Ir,rrrrir' ,ll'r ,ri.

lirn göclslilrsr er'Ls;rrnhet cn gcs cn säc1an

bredd lll \rora tillskottsklantiteter liirlr
sdlls nråsIe fiirl.hnre vala bctlclauclt' liirr

li;rctagct. Sorr.jlg \erele skall \'isa Iör'e-
;,1, r ..r,1..r., ',"lir''- -r l',r \{ \

I clct akttLellr lidsskedet ptr 60 talct hår'slacle
lbrtlur-arrclc fiilest:illning-en att li mirste hälla
last lid cu bet\d?lnde gallringslcr-ksalrlret ricl
.r,l.rrr .rr .l.tt:rrrr'rl.tttrr!r'rr. Fl r'-"r.' v,rt rrr, -
vir-kcsrika och r':ixtlig-:r skog var-i meclelålcleln.
och clär-ii;crrorrr också irest rnortlg-1ig fi[ exlr:r
rriringstilllirrscl. iir clct uruu.ligt att vi för-st

taillktc oss \ 1terlig,..:rr-e irkzrclc galh iugsrtttag sonl
konseklcns. X,Ien som tidigare bc.'hancllats i irr.
suitlel om skogshushållrriu5Jen födcles snatt
insikren eti li rrlan nackdel sorn aller'nirtil
kLurcle öka shrta\r'elkrlingslaklen. Soni Iesrtl-
tat utfolrrades SCA:s göclsling enlis-t lijljaD(le
principer:



1. Tillviixtökningcn genom extra näringstill-
förscl för'utsätls resultcra i en generellt
ökad alverkniltg.

2. l)e extra r,irkcskvar)titeterna tas ut i be-

stånd soDr stål- på tur- att a\\erkas. Någon
anlcclnilg aft specicllt rikta arverkning-
arna till de gödsiade bcstånden finns ej.

3. Vicl vaie gödslingsplanläggning undatrtas
de områden, diir avverkningar är plane-
radc atl åqa r-un-r de nätlnasie åren (lika
mcd ded tid som trzidcD reagerar på en
qÄ.lslinqr. Vid l l rrrad A.rd'lirrg iett om-
råde unclantas de alealet, som dcnrra
gång i'ir akurella firr- arverknittg, var-efter

planLiggning sker' över den rcsterande
skogsytan.

,1. Gödsling enligt den nl'a nretoder medför
alltsir att dcn r,iktigaste lördelcn nv verk-
sanrheten - större tillväxt - kan tiilgodcr
göras snabbt g-cnorrr ökad arverkning,
rned låsa räntekostnader sorn 1öljd, under
det att tö.del numrrcr- t\,å - grö\,re skog
pir gödslade områden först utfaller
senare,

5. Sedirn vål gödslingcn kommit ieång- med-
gcr dcn högire lili\'äxten alltså en extla
r,ir-kesström ut ur skogen. Kostnaden för
gödslingsprograrnrr.tet kan därlör bctrak
tits sorn kostaden för ett underhåll av den
initier-ade cxtra vir-kesst.ömmcr.

Inom procluktionsforskningcn finns en känd
turnr-egel som säger att ett skogsbcstånds
vilkesliirråd lid viss ålder get en tåmlig-en god
uppfaLtning orn den aktuella tillväxten. I hän-
delse al göd.ling hade tillr:ixrr, aLtioren. Prn-
i olrll{ llr {( 1. \i\ar .iq \drd dircLr proportio-
oell rrot dcn löpande tillväxten. Om rnan
kände ett skossbestånds ålder och virkes-
firrrird, sorn gödslacles med en viss mångd
kr,år,e till en \iss total kostnad för åtgärcler.r,

kunde där1ör produktionskosttraden per m3

extra r.irke på rot beräknas (Rk). Adderades
c'lärtill avver-knings- och tr-ansportkostnzrdcn
till närmaste indrutr-i, ar'sättningslåget (F), er-

hölls er l.tod,11htionsk,:tstnt:tt{ på rol. litt industi
ffr kapitel 5).

Intressant i sarnmanhangct var att man
med gödslinu kurrcle bestämma var-, geogra-

fiskt sctt, dcn extra virkesproduktionen skulle
ske. Givenis var det lönsammare att få den
fi-amgödslade veden a\.satt på tråd sorr växte
niira r'åra virkesförbnrkande industrier ån
långre bort. L)et var därför viktigt att plartera
gödslinesinsatscn mcd hånsyn härtill.

Målsåttninsen med gödslingsplaneringcn
rer allså att bestanrl löt I'r''tånd inom större
omr-ådcn skilja agnarna 1l-ån vetet vad avser åt-

gårdens ekonomiskr resultat. Vi utarbctade
dataprog.am för r'år nyzr stor-dalor, IBM 360,
med vars hjälp vaqe skogsbestånd i lämpligt
åldersstadium lönsambetsbedömdes i hän-
delse av gödsling. Nu r.ar det ledningens sak

att bestämma vilken högsta kostnad mar-r var
villig acceptera för dcnna form av virkespro
duktion. Der skulle visa sig att programrnen
blev m)/ckct omfattande.

På det operatir':r områclet måste samorcl-
ningsproblemet mcd :rwcrkningssidan lösas.

Lösnirrgel blev att koncentrera den årliga
gödslingsverksarrheten geograliskt. De för
göclsliDll intressanta, n.rer- välbelägna delarna
av bolagets skogsir.rnehirv indelades i göd.;lingr
rciiongt:r, tild antalet lika mcd dcn lårnpliga
tiden för orDgödsling av ett och samrna be
stånd. Ett års gödsling koncentrerades till cn
oi h ..rmm.j rijung. S, darr lurn ni\la P; lur

Antalet djonger var till en början sju,
senare bantades de till I'em. lnom dcn räjong,
som skullc gödslas ett visst år, unclantogs all
skog dår arverkning var aktuell under om-
drevstiden. Alla däreI'ter kvarvarande bestånd
bcdörndes rned hänsyn till gödslingsbarhelen
varefter dc som klarade kraven gödsladcs.,\-
åtta '., nar, år.rr r I'i'rjarle plo' e:sen pi n\rl.
Denna arbetsordning urtderlättade också
planläggningen samt uttransport oclt upp-
läegning ar, gödseln.

Gödsline mccl fasn'ingeflyg var vid clenna
tid det enda tänkbara i storskogsbruket. Ett
nät av skogsflvgplatser' (ilygstråk) måstc dårför
b,vggas ut. En arbctsgnrpp med representan-
ter lör skogsmlndigheten samt skogsbrukets
olika intressentcr utarbctade anvistringar för
plarrlägpining och )ryggande av skogsflygplatser.
Detta resulterade år 1967 i anvisningar fiån
Skogssn rclscrr.l o2
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Irh'g-str-r'rkcrl \aI se\ lill ?ittr rnete| btccLa oclt
100-(i(X) mctcr- l:ingiir, mc tl crt ltiir dgjolcl st:rr-t

biulr och cn rpplags- och lastplats i eua
rindcri. L)c laclcs git-tt:r i ctt utfiir-slril. OIrasi tlt
lr!ttiades ett l-akt irvsnill nr ctr skogsbihä3.' sottt

bleddacles ocll e\ertlrellt firrstlir-ktcs. Iir ing.'

,r.. r .l ,.11, lir r.'. , r lrirr,l-rlri /örr. ilr
rrinst j cless f iillingning- (figtLr 10:'l). Utbltg
rriclen ar' ih g^str :ik skecltle succi'ssi|r i takL rttecl

ef f r er Lsmrhctcn fi_arnskr ccl.

Hårdgjord slerlbana 6 m bred

Bankeil.2 + 2 m

UthLrggning 40 m bred

\ttliI. rilhtl t)ttlltlrn n]1lnd^ lti rllo i )t\lulnt])! lill t t/trgt/.,r1tvi.q:
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()mfattninse n
Llncler' år- 1965 rttlör-clc .lLrssi Sat-astc bet-ik
nlngaL sortt lisaclc atl r'i tuccl crt r\l lig göclsling

rr iiler- 60 000 hcktar rrrecl 1ll 000 ton urct
orrecLelbar-l och rLthålligt skLrllc kunrra iika vat'

rilligr ritkcsskolri mccl 370 0(10 'rrlf Dcr:r
mols\':1r:141c clr l ir proccut ar' clcu clzivar':urde

iir-sanclLning..cr. Vi.kcstillskollel 1'r'iirr egerl

slog skulle rrotsllLll en :ir-sprodLtktiott al
iil1 000 ton blckt sttllittutassa cllcr-150 000 ton
tidrrir gsp:r ppcr-.

Dr:tta lar- ljui1iga tonet för ltolagslcclrrirtgen
Nagon giurg på lirr-hijstel M6ir var rniu lirtstt-u

och jag bjrrclrra på middag al traliat-tra Nloss-

berg i rler':rs reprcsctillrlila bostatl. \'ill:r \laric
belg. \'iira berlikniuear ii\er gi;dslir rgsPoten
tialcrr r lr-.just lilar ir. fag bcr-li.ttacle i 1öl tl-oerl(le
lirr- \'D F.ijc att \i tr()ligen skLrlle krrnrr:r irkrr

rilkcsuttager nred 15 ploceut oru ii LLth:illigt
ficL spencLela åta mi!orrel kt ottot- per' åI- p:i

eirclsling, crr oclhijrcl sumna ncktc.jag. Derr

totalir ol clinarie skogsliirclsbLrclg-eteu löt ii|et
1ig pri cllvg-t lt'ru nriljoner-. Du.flit dtltltll sti

,r)/tr.,lJ utropa.le Eijc, lin lli htn rti uiil uut'rhrL

JA ln()Lt trttr i sliilht!?

J.rg lr' l.',r, - ,,\' rl\r-.i Iii,,,rrr .rtt rll.rr ir,r(

kan i;ka l\ \ erkningarrra htrt ntr ckcl soln irclsl
rLlan att andr'a ncgrli|il konsek\'cllser_ llPP
tr-riclcr, bl.a. li)r skogsbestiinclc'ts rtl\t.liliu!i Pir
sikt, totalL setl- \lccl de Ii P1-occlrterl l!111S-c

latlcs ledan dcssir. I stlillct stabiliseraclcs cierl

ir-ligli skogsgirclslillgctr pa en tiir':i sonr tticcl

gal cn urg,r'flil tioplo(erllig irliuirtg iu ritkes
uLlagen. L)ct uI cleD balartslirtje sour ri farllr
lar ir den r-iktiga rtetl häusur lill let ks:rtrihclerls
lillicspr oclttltiort ii clen cna siclan. och clc

plaktisl<a nirjlig-hctclna alt illor-(h rir clell i r iil-t
skoesbr_uk lr clcn audra.

l(, rrr pr.rl.ti.Lr r. 4i,,1. i111 i .i- trrl, r

rjrll, l. \r l.:lrlt' t, r lr;'lr t,,l.rrr r,,rgr., :rt l':r
racken. Nlclr delr stora sllla sotl rlirt g.'iids-

lirrgsprogtam inrrebar-, och clc pr-ittcipct- trlecl

r ilka clcrr rnolilcttclcs, r icktc ttpprttår'ksatttltct
i skogslretsar'. L)clr dettll,i!erl irll('rlllttiorlellL

.f ee hi)ll ruinga föt-cch rg ot:1t rlcltog,.' i slurpcr

sicr i blicle L,ut-cpir och,\trictika.l0ll Föt-crr clel

t(in13i\andc rildle ploliler h:ir hetlltla rar rrr-

hetcI till en birr-jau sval att iro|cln:r i clcrr

tr.rl,lrr.r,l, r. rrl-r:rrld, r. lrF \.r ir r, .\;irr.,r

rtter-st skeptiska. Dct fick iag klalt föt-rnig vicl

cliskLrssiorrcr jag dcltog i, bl.a. på Krrngl.
Skogs och Lar r tbl tLsakadcnrjcrt. Skosseko-
nolllcl_llit a\ lackct \'iLt 1\sla solr nlöss. fag firr
s1o.l att dc hlde sliir-t att liisgiira sig fi ån blu
kct :r\' clc FarLslurauuska bcslitrds\'isa an:rh'
scrrril- NIcn li gl:rcldes åt clct belijll vi fick av

scdcrnlera plolessorn i sliogsckonotrii. Clilarl
von Nllhnborg. Hrur t\(kle 21tt vi skakat onr

bllncl bcgrcppen på ctt \iilgör-arr.lc siitt nle.l
att hii\.1r1 etl n\11 och l)rai.tiskt lcll tilltallarlcle
skoii-sck()nomiskt srrtsåtl. Sotl rcstlllat al bc

hovc:t att irrfirrurcr?r bri(le illernt ocll exlernt
oul den nla vcr'k\atrhetcn spclacle ri uncler år
I"r,, ir' .rr lilrn .',rrr fi, L tt.rtrrtt, t ( )l ed llll
vzirL i skogcrr". Filrnen fiuns livel i etrg-clsk r el -

sion oclr som liclco (\1IS).
Santidigt solr dcu slo.skrliga skogseiicls

lirrgen to!l- falt i Sver-igc g-clromfiir.lc llrall i

Firrlarcl cle s.k. \lER.\-pr-t-'g-rarlllrrcrt, avscclrde
att l<rr1lig1 irka skogsråxtett i lattclet.l[l Bak
grunclcrr lill alenni! stcll il salsllillg r.ar cleD åclct_

lårning pli skog soln (lc stolir kt igsskacleslårldcll

till Sor-jctunioren hacle ntcclfirt. Sorn följcl
haclc rnan Litt cr kr irfiigt rtlblggrl skogsindrrstri
och cliir-rterl irkat bclior ar vit-kcs r':ir ala. I
NlliR'\ pr-ogr antnen iugick dlrirtt:t iug ocll
girclsJing a! Driljonlåls hcktar tolvrtlrltket-. NIerl

dårenli)t sij gort soln ingcrr fas t mat-lisgöclslittg.
Fr rigan konr cliiliirr-o1ie upl) lriil ht.rrrnr;r \i1.-

1i)r' liursc'n Lttuclc vallt så olika i trli llittrlcr-
nrecl sii lilie slo--. I Slcligc irllcle ur:ur virkes-

Jrrrrdrrkrioucrr på laslnr:ulicu. i Finl:rIrcl pri clcn

viitri llra.ken. Sralel llck man ttog söL:r 1l:i 11cl-lr.

hall. .Jag skall cndasl Peka Pa ctt Prlr- liir'
Llalingar'.
- De tlrr.lr r , r ' \ I I r. r I I, ' r r . , liig- 1, r," -

snirt pi 1ig lriijd jrinrlirr-t niccl cle st'uska.
DcssLrlorll :ir- klirtr:rtel nler in Landsl)e lollat
i irstcr'. Iionrbinatiollclr av dessa ni 1ör-

lr.r'1.. rl, r, rr,,ll"r r,"rrtr'fi, r.r.,rrrrritr'-ar

lirl aLt lirlr':rncila firrska tot-r'uratkcr till
1rr-ocLuktir skog. I lrilt grirnnlatrcl bier clik-

uingens r_csulLal ltlittle in vil(L s()n ha(lc
kunrraL rist lclkomru:!s i Slerig('.
I Sr elig-e :ir- l<opplingi'tt skog och inclustr i

\ rlir. \r,'r.L"r.l'r.rlel lrus,'.. rrr.,rq

snabbt rniijlighctcr llll genolrl girclsling al
egIa slio;rar' skaprt c\trll k\ alltitetcr_, r'e]a-
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tivt billigt rirkc vid sidan om det inkiipta.
För den finska skogsindustrin var dessa

förutsättningar sårnre. T1' smårskogsbruket
dominerar starkt i Finlirncl. För små virkcs
såljale är den god:r ekonornin rned skogs-

gödsling inte lika uppcnbar Aven i Sverige
förblev skogsgödslingen i stor-t sett en
storskogsbrukets angeläecnhct.

Anskaffningen av gödselmedel
lnte o\äntat vädrade pJödseltillvcrkrrnil gcnait
morgonluft. De såg en n,v rnarknad föcl:rs och
blev alerta. Hår fanns ctt antal iudustrljåt1ar
nrntom i viir-ldcl, sirsorn Norsk Hydro. Vi blcr'
omedelbart inbjuclna att pr-esentera bolagets
plancr för clen brittiska konstg-ödscliDdustrirt
på deras "'fhe Feltiliser Sociery". Men vi hade
också en mindre tillvcrkare alldeles inpå knu-
tarna \om vi korr irrr glnnlr rrrrdrr rnårrg.r år:

Den lågJ vid f.d. Hångstaforsarna i I-jtngau
som alltsedan år 191 I gav iabrikcn dess nöd
vändiga clektricitet. Anläggningen uppfördcs
av Stockholms Superlosfat Fabrjks AB, och matt
tillverkacle amrnoniumnitrat, Ljungaszrlpeter^.
med hjälp av ljusbågeteknik. Vi bmkade säga

au gödsling av skogarna i omgivningen med
Ljungl.alpeter eqetrtliu, n L',rr,r \,rr l'rl \.rlr .tlr

ge träclen cn snabbare tillgång till Norrlands
luftens kr'åveförråd rin vzrd de kunde få på
naturiig väg.

Gödselmedlen szildes pä clen tiden, ]iksom
i clag, vanlieen ar,tillverkaren till olika bonde-
koopcratir', sorD sedan distt-ibrtcradc dcn virn-
ligen siickacle valan viclare. Nu upptr:iddc h:ir
plötsligen kunder som kuncle komma att ki;pa
lusentals ton pa ett bräde oclr som hade helt
andra och enklare leveranskrar,. Vi vitt sn:rrt
involveracle i cn rnyckel intressant köpvcrk
samhet där mångmiljonaffäret gijordes nred
levcrantirrer fi^ån skilcla ländcr.

Vi fann snart att många av gcidscltilh'er
karna var lierade i kartcllcr och hårda att lör-
hanrlla mcd. Det fanns clessutom risk för
monopolbilclning. Därför korn li år 19711

inom CiOR gruppcn ör'erens om en gcmen
sam upphzrnclling. År^1974 förcleladcs upp
köpsbehovet 1öretagen emellan på Iöljande
sätt (egna anteckninear) :
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S']A
Stor'11

UdclehoIn
llillcl1(l
Korsrlås Nlnrmll
ix. iga

50 0(X) i()lr
20 000 r()lr

20 000 1()I

10 l)00 ton
5 000 nnr

l0 (X)0 Lotr

Skogsbr-uket beriiknaclc alLså cletta rir att för-
bmka cir 125 001) ton gödselvara. En ar, r,åra in-
kiipschcfcr, Olof Lidberg, hacle tncler mångzr
år ansvaret för upphancllingen. Derrna ittklu-
delacle dirigering av göclscln tili olika bamna.
cllerjärnvågsstationer. Ilan sparade undcr årerrs

lopp in miljoncr åt skogsbr-trket senom att
llckas hiil)a gJödselmedelskostnaderna rrcrc.

Forskningen
N:ir man bcsr,arat en fnigestållning upptl äder
som följclr'anligcn rrva. Den kunskap som blev
upprinnelsen till r,årt gödslingsprograrn be-
börde snart konrpletteras. Hrir jrimnt föll göd-
seln över den behandlade skogen? \'ilkcrr tvp
ar,spridarc skulle flr'gplalen ha? IIur skulle

'1'1ptsk reahtictrL /ii t[i(LneliIil[L]äxt.n ?ftu götlsltng nud
ttrco i granskot. Yta 17, Lagfott. (lne l|t kila i\ pat

Itektax Oiilslingvi.n:t iir n.Lrka.Ll lå bilden.

- --l

rur
ryT!iF;Ettitl!
Ftttt'ilt



giidscln )agras i skogen? Ilctta var plaktiskr
fr:isor som vi och flvgför'etagen sjiilvn måste

uckla. NIen dct falns också en mångd kutr-
skapsluckor av mcr vetenskaPlig natur-. Vilkcn
ridpunkt \.a. bäst t'ör spridning? \rilka giidscl
rledel r,ar bäst, t.ex. t1p av kvär'cförening?
Vilken v:rr-den optimala tlosering-en? Hur rea-

gerade skogen vicl upprepad göclslirtgi \tad
bc$'clcle ärstidcn? FIur påvcrkirdes vedcgeu-
skapcrna? \rad hänclc ured clet tillfirrda kr,är'ct?

Hur påvcrkacles marken, floran och faunan?
Den srenska skogsforskningen sakuacle vid

denna tid rcsulseL för'att utreda och bcsvala
dcssa frågor Här öppnadcs ctt forskning*s
ourråde som kr^ävcie nya tag. Dåvarande ord-
för:inclen firr Föreninsen Skogstr-ådsfiirätl
lings ccnlralslvrelsc, Erik \\'. Höjcr, n,vligeu
pensionerad generalclirektör för Domär'r-
verket, tog sig an problemet. Hirn ledde undcr
iir 1965 en utredning (SOU 1966:52) som
lirde gnLnden för ctt ntinrittzrt branschlbrsk
ningsinsdrur, Institutet för skogsförbåttring. 1t)5

Här fick skogseiidslingsfrågorna sig tilldelacle
en siirskilcl avcleluinc.

Dett:r clr-öjdc clock trägon tid. Och stora
rärden stocl på spcl. I awaktan på att eD cent
ral för'söks- och utredningsverksamhct skulle
kornrna igång inledcle storskogsbruket ett
sam:rrbete. I)etta val upprinnclsen lill (lOR
gnrppens tillkomst (se sid l3). Dcn började
fungcra är 1966 dir några av storsko€lsbrukctu
skogsvirrdschefer fiir första gångcn salnlacles

för cliskussioner Vårt sirrnråd skrtllc pågä i
urånga år framöver'. Det fanrts rnånga gcmen-
s:lDrna problcn) alt diskutera och tacklt i
detta skede av snabb utveckling. \'i träI1ades

l itt fi-ckvent och uuder- inlbrmella {brmet- i
Stockholrn oclt hos dc olika företagcrt.

För att inte förlora tempo trtlade de i GOR-
gruppen represcntelacle företzrl4en ell .ätt stort
antal göclsliuglstörsök med en och samma de-

sigrt, spridd:r iiver landet. N{irn Pröv".1.'er vill
spann av closeringal samt olika kt'år'efcl-mcr:
\ri anladc också lijrsök mecl gödsling under
olika årstider Som vetenskirplig rådgivirre
fungeradc oftir profcssor Carl Olof Tamm
När' Institutcts gödslingszrvclelning starlacle siu
verksamhet år 1967 fanns lcdirn ett vär-defullt
f-årsöksmaterial scrvetal.

Avdchrirrgen kom att få el liktig ro)1 sonr

mcclspelare i den lbrts:rrt:r utvccklingerl. Dess

mångårige chef, Girrirrt \'Iöllet-, lrans uccl
arbetarc Ola Rosr"all och Hans-()rjan Nolr|stedr
samt llera andra clugliga fo|skare äl- skogs-

bruket stort tacl. sL,vldigt för cn rnt'ckct r'är cle-

full kLnskapsrqrpbygenad utrclcr åren. Nlatr

gjorde den pr-lrktisk:r verksamheten alltncr
eflektiv och fiimtsebzrr båcle r,ad g:illcr virkes-
ploduktionen liksou kotrsckvensern:r för' ex-

crrpelvis skogsrni)jön.'\r 1973 publiccr-irdc
Möllcr r,iktiga prognoskrtrr<rr lacl avsel göcls

lingscffekter. Därcftcr földe år' 1979 Roslalls
funktioncr sonr baseracle sig pii ett mcl onrfat-
tandc för söksm:rtcr-ial.lr)0 \'iktiga firr den Ibrt
satta verksiln)heten lar ocLså strtclicr över
gödslingseffcktcDs förclelning- i ticlen. och
eödslinpisintenallets betldclsc fi;r' lilhä\t
ökningcn.l07 [,]ncler' 80 tirlcl, rrre.l dess jnlerl-

siva debattcr onl skog..sblukets niljirpiilcrkan.
bidrog Nohrstedl med tnlinga lakt,l lr)r

Arbetet i fält
Kr,ävegivarr vicl göclslingen var till en biiljarr viil
låg rnen den ökades lill ll5 kg N per hektzrr
nair- det stor:r prograrnruel stalLadc år 1966.

llnclcr- 70-tirlets första :ir ökrdes dosclrngeu
vtterligar-e till 175 kg N, mctr sr'ittkles su:u-t till
lj0 kg. Derra:orrr r,.rrltrr ar ,li'l rr..r,,rrer ,,trr

rjsken ltir kvåveläckage vid lrirga gir<ir. I irrlccl-
niDe"kedet \ledde \k,,r\{;;l\lirr--rr rr.i.l,irr
utcshrtan.le mcd urea ('16 pr-ocent N). Relatilt
snart frarnkom emcllcrtid reslrltat sorn vis:rde

.rrt krår, i lor nl r\ Drrl,'t ,lrt.ttc..rtttttrurrirttn-
nitlat (AN,33 procent N) eirr bättre tilhrixt
effekt er-. I)risr el:rtionen AN/r.uca tninsl<acle

också, varför vi r-ecian It.o.m. iir 1968 birriaclc
anr'ända alltmer AN.

Undcr periocleu l97i3-83 girclslacle vi så

flott som utcshrtande mecl AN. f)en tidiliarc
finkorniga göclseln ornfbrm:rclcs till en tlct-
grovkorning r,ar-a, spccicllt lirnpad lör' skogs-

bruk. Nu föll tte t,vngre södsclk(jr-nPu h,illrt
genorrl trådens barrsknrd. l)cn i bitrjan av 80

talet uppbiossande försurnirrgsdeb2ltterl lcd(le
till att AN i rcn fom allturcr-elsattes mccl rtcrt
tr:rlisclande kalkarnrnons:rlpctcr (Ii\S, 2{i

Proccnt N).



Sprichring-er Lrtlö..les ilirt lall av Ciulhilis
\[i (r'ar-s llil]llottll selllre ai\erlogs ar Lator'
Fhg- .\B) sarnt 11rgfirlctagcrr Stelrcr .\R oclr
(lassel -\clo -\B.,\lla clcssa rlcltog entrrsilrstiskt
i rrrrrrcklingc'n er' lhgspridnirrgstcllrikcrr. \'icl
sid;1n rv l,aror' \Lirrsson h:u .jag i tacksnrut
rrrinrc br'öcler rl Bir 3. er' oclr Bo Ster_rc'r' semt
(iirsta (l.rsscl. L)crr sistrriirnncle. sorr irrlc b:rr'rt

\:rr 1l\grlre trtln ocks:i.jäg-mlistarc, kalladcs olia
sl:irlLsilrnr fir"(llste Oirsscl . Till cn biir-jan en
viirrtlcs uLcsltrllrr rck: lrrstr i n.-elh g. l)e t idig..l ple-
nen. I'ipcl Super'(iub, I'ipcr-I'atucc oclr allt
rrcl rle helte, Lrrrcl<'lr'fie rrpp till (i00 kg H-ii(l
scl. Dc clsattc'i al plarr rriccl lrllL lrögrc lrfi
klplr itet. srisonr -\q.( l:rt och Snow Ci)mmanclcr.

lrll.l .,r '1.".r 1,1.'rr l-;,r' 1,. \trlt.rtlr, .r\

pilritcura till StrcLarr o(h Ig.'\plen. cl:it rnatr
inscktsl)cliairrrlJa(lc i borrullsotllirg;r'n:r. Flt-
glr'Da bcr_litladc litt Pli rlc liilonr ctclllir rga srror

r:ita l)esl).rt l Iingsst|irlictr pii clc nri]s|icla bonr
rrllsllilten l)l:i.er:1de\ Ii-lleh('1101). ilirlcla sina

vita rrettsLjoltor" LrL lli lirje sonr liLlnrrilken.
Scchn plnnc't piisscrat aircl lrtrruclct pri clessrt.

1\ trlde rle sig lio nrctt r- i sidlcrl, liil xtt litcr l)li
irrcrlltrgra pli rllgcrr lilll)irk:r. ()perationen
Lrl)prcprdcs tills hcla liiltct rar' liirdigbelrend'
lrrt. Nlrur krrrr ti:iga sig hLrl dcssa pcrs()ncrs
li)rlslrttr li\sk\alitct k(Dll atl Lrt\ccLlil sig.

I'ri viLra flrgstrrrL. (l:ir lli eller tte pl:ru opc
lclaclc sarrrticligL. gir k tlet ocksli h:ilii!lt till. Dc
rllr nr\r'l(ct skickliga. rlila pilotc'r. oclr gjot-de
( ll lilr :rrl)elc lirl skog,;br-ukct. lilr clcl lrr clerr

I :16

1:n fltlr,iirrlu ra rn lt t,rtt
ltltn htnl n(ip4 t i)l ultt'

.ltiiit.\!t0ttill h! ntlI ir!.
It\lnin!(n )i\l( ltl tjtttLhl.
hii1t 70 v*unrla lii lrtnl

))1!, ltLt r ir! t)t h )t\ ltlt l
t,u (tt n itl\ iill ) t in !:.

toe jobbet sorr tillllilliq avkopplirg fr;in rrr.
dagss\ssllin- ilrt liirn crt stort passngcral llla r ) .

Fr Ilr\r.' r,1.r \:r.r,le ' 'r 
-i:rrrl'.rr.r 

tr,r^r.r tritrrr
trr lr.r'r \l.rrt il Lrr ,lrrirra. L,. rrrle r rrl:r.l{
gir srrablrt. lrogst 7() sckrrncler för lunchritrg.'.
lasnririg, taukrilg ()(lr n\ stilr l \ilr err rllålsill-

l)n lilltltttnori:ri.slt \\)t lii *a!\!!iillin! nal lljiill) tl
lhrllrt n. ()fui nrI ilI trst n ti)t.



llillg. Så firrl det bluurnrande plaltet lzrt piL

plats unclcr crr rrecl lig lirlscclcl rrvfvlltl gildsel-
behlillalc dumpaclcs irrlehziller uecl i plarets
Llstnur. Sanrticliet trvclites rner-hensin in i
tankcu, ti11r'rickligt iiit- cn tr'\'rirr(la Pllrs litet
sukcrhctsrirarsinrll. Det glillclc aI1 rtndrika
onöclig vikt. nr:1rr nåste buir-a sri urvckel last

'11r 11,J r\t. I ), Ir ..,1.' I l',rt ,r'r .r\ isr,r. '. rrr-

ti(li!,t sonr niste plen val på r åg ned
Nigr iL piloter haclc utrccklat cr Leknik att

girla irrflr'gnirgen nästan viukclrlitl nrot
ban:ur. I'ii liig lriijrl rrh i r-iitt ögonblick gilatle
cle !)0 glaclcl och lutaclc planet i sidled. uugc
1är' sortt en slalom:rkzu_c sonl 1\ iil baornsar.
Planet dunsadc nccl pri b:rrsträcknns mitt ocli
pilolcn rjainrdc nigla scllrl(le. n:'ir han lul
laclc irr för'crr nr plil\1lnin--. l'öt cn iiskiclale
verkadc rnarii^elrl sorn acult cil_kllskorls tcl l.

Flvgstr'åken lndcs olia i sJuLtringrr-, n clettn
lrrillsk2lde r'nllstr'äclien ft)r- pllrren- I-Irlclet_ :rt ctrs

l,'1,1, r,rrr.rll;'1, rr.'rr: lr.'', rr, r. rrr, rr irrqel
rrriirrniska kon till skaria cftct- racl.jag kan er'-

inr-:r rrrig.
\leci ticlcn korn hclikopleln i iikancle ur

str:icLrirrg irr ibilclen. Spr-idrriugel ble\ dvrl r.',
mcn pl-c(isioren ökack'. \'i kuttdc snra giirrls-

lir)gen till de lcrkligt "fcu" sLrillena i skogctr
sorl vrir- :Lll1 bi'it t lc' bestln dsbcskliurir rg kun cle

pela ut. \'cr-ksarulrclcrr bler oclsi ttict-I'lcxi-
bcl. Flvgstr'åken blci ijlc r-Il ö c'lisa.

Cioclselrqri.rlagcn blcl llcr', rllcrr rrlindre.
Scnnr-c fiir sr':urn de helt och bvttcs ut rllol lasF

bilar rlccL tarrk\agna.. Dessa liit-siig korttiurrcr.
liBr clc allt stiille helikoprralna mcd goclsel-

lllcdel. Della gjor-dc oss ocksli urirrdle s:ir-bar-a

firr- sklLclegör'elsc: och blak ir-iin cn alltu)el nlili-
lant miUör'örclse. l-rlder' 8(ltalers slut birrjade
ri också g..irclsla rrrgallrircle bestårcl, r'ilk:i cftcr'
cu låne peliod al cubart slula\'\'clkning åtel'
birljaclc clvLa npp. I{:ir ntnvttj:rdes llr.!r'k-
gl'rcncle t r-aktor-bu l-l1a sIJl-idur e. Siicllra haclc

bör-jat iinrindas i iikanch utstr-lickrrirrg. inte
minst in(nll pliraLskogslrr rLket liingr-e sirclct-ut.

f)e sko--salsnitt sorn skrrlle göclslrrs rrnt-lic
niclcs pii lillrrrcl. \'lc:d hjrilp uv cn hclikopler
placclack-'s ringar nre.l lita b:urd nint toppen
p:r sLlatci3iskt rllda t|rid. llncle| ilo talcr gior.

'1,. 1','r rrr,,l n,( .r\.'n,-,rrl- rr.rig, rirrs.
irsr-rrrnent. L)cltil ri!r' irrlerlningeu till (il'S
cnlr, (l-\.s. slltcllitn:rliil-cring-. lilalitcLer pri
sjliha splichrirrgs:rlbetet r:u en liktig lt-:iga sorrr

kontinucrligt uriistc bcvakas. \'isselligel hadc

I3;



\'nrr liirsök \isi11 all traiclcll irtorn ett gauska

breLt irlterlall av clrseliug tillgoclogjolcle sig

lr.irr,l,,.-rr ,,',r tr,r 'r'1, .rr lrrtt 't,,r -t\,rrr \.tt.
Xlcrr det 1:r[ns givctvis gr'ånser. Oclr ri ril]e
nllturLiglvis a11 sii litet sorr mi;jligt skulle
h:ulna "p:i hål1ebergct". \'i m:rste elltsi lu
hållh:ikar pli pilolerna så att clc ittle slallade.
Hur slulle r'i lltD a Lorrlrollera att gö(lselrl
lallit just cliir vi plancr-lt o(h ingell annall
stilns? Sanrt alL den spridits tillriclligt jiimnt
fajr irll pe alle tr-icl ell kr'är'cclos. DcL rör'de sig

om stora vlor'alt ir\'crblicka.
l.ösningcrr blcr irll blancl bcstånd sorn skttllc

göcislas cle nänrastc dagrln:1 Pii liilharrcl viilja
ut ett stickpro\'. Detta gjo|cles rtl:1ll Pilotel-Iras
linnedorn. hrorn cle lalcla bcstlinclen trtplncc
ladcs uppsamlingsklir l. seulrc nlitt-urt:u. \'icl
inlcrrtelingen strax cflcl eenonlliir-ci girclslirt g

notcradcs rriin gden g-irclsel i r alje urlitplr rkl.
För att få rrått på spliclrrirrgens jäuuhct ttpp-
delildes rrlit(lutr seclan i t\'?i glrrpper: cle l-r0

ploccrl 3.'ilclselt ikastc (Prna\) rcsltcklile cle

r-)0 ploccut cil.lsellirttillrste (Pnrin). D:ir-cfier'
bildacles 'Jänrr betskr oteu"..Jli = Prnax.rI'tlliu.

I spr icln iugskon trirk t en inlirt-clcs krinnbara
.t .rll\1.'rr.rrl-r. D-*,' rr.i,ld, ilr:r.r',rr' rrppr i'r

.lk pi et r objckt ör'cr sleir.. ett f isst \'a!t (le och cllit-

nrt:d inrlikclirncle llltlirr- ojiirln spt iclttirtg. I I 0

HögsLa accept:ibl:r -Jk s:rttt:s i borjarr till l),0

L)ctta \'ru :rllrlirt gclicr ös1. l\ pilotct tra bleI alh
skickligarc iatt spt-icla girclseln j:iurut. Iirlletl
skiirptes cl:irf<rr; inte minst seclln spriduiugerr
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\.1 \Dri u ttlo)t tt\all^ ll\'{
llanjt u1, htlilrll) t: lr,ru
ntt ltirtlntlt lilr ntintln giil',
lingtaljtkt orh ulliitlt lrLl
nin!t, u! gtnl.wlt ?tllt'l ,td

rLtfirdes rllccl helikoprer: Pi S0talct var derr
hiigsta 1()ler':lbla ni\':in pirJk srtt lill 2,0.

[icr rorn -jämnirctskontrolicr r krtncle oclisit
clcn upprrr:itlir gilan pet hcktal bcr'äkn:rs och
jrimlör-as rre cl rled arlgi\-na. Klal t \aI all en del
ar girclsclrr firr nä3.'on lid st.inDa(lc i 1r'id-
kLororrra. l)et kunclc i cn varielillide natlrr irrLe

hellcr trrrdrikrs:rtt en clcl firll pii snråimpccLi
rnenl lr.Irr. L)cssa os]ikerheter gav upphor till
llurgcbagn:r cli\kussiorrer' ()ah meninqsLltb\lelr
inorrr sår'ål pr-aktikcl sottr fblskar-ledcn. sarrtt

rrellan clcssa. \'i1ken gled av skilhraci i gocls

lirrgsleaktion bolclc nrarr vicl el liss giva r iikn:r
meci mclliul den sou upprllitts i rtttggtant ut
llgcla lirlsirk ii den en:1 si.lan ocll \ad solrr

ktLrrcle lör'r'intas iitl prrLtisk g-irclslirrg lr clen

:rnclr-li .\tt en r-cduktiousirklol borde iin\'aur-

das lar lllir eniga onl. mcrt rilkel? Skogsför

blit Lling lckonnerrder':rclc l ir plocerl l. För :rtt
fri slrl pri h-rigiLr biiljade rtnclct T0 trrlet Skogs

fiirbiittling l:igur trt er selie 
. 
jrirrlil arr de Iiir--

sök spr-itlda pri stot-skogsbr tLkeLs m:1rkcr-. [)er]
slrrtliga trtriilcier-ingen dr-öjclc rilcla till rir

1990. Det lisa(le sig rltt Sk()gsIö r l)ril l rings
pl-osnoser', inkludcr-artle en .edulitior Pa Lö

proccrlt. !tliDrde n:ir_a Dog crakt.l rl

Skogsgcidslingers miliöefft:kter
Stor sL:Lli-.- skousgö(lsling \'rlr ctt ll\ lt irrslag i c1c

nor-rllirdska skogsbtgclcrrta och gick irrte obe-
nrårkt förti. IIela t:igsaitt iirlla rrecl girtlsel-



rrrcclcl parkelade plötsligen pä små obctdliga,
nära nog bortslömcla stiltione.. IIär-skedde
orrrlastning 1ör vidare lranspolt upp till flvg
strhkcrr i skogel. På clessa kunde hundt-zrtals
ton ligga nersnöade. r-edo att sprid:rs ut sa

snar_t nrar-kcrr r,ar bar: En och annan säck 1ör-
svann väl {izin upplagspJatserrra fUr-att i stållet
skapa bättre glirnska pii åkrar och glilsnrallor
ucrc i tliilcn.

f ill cn birrjan liipte verksamheten li-iktions-
liirt - mcd ctt ulldarrtag. I)et r:rr korn:r. Orn
cletta ploblem r,isstc li cli intet. N,leu er drgJ

ringcle lnig en ul r'åra giiclslingsplanlr,iggarc,
Erik.frigcr Han beliitLade att en ko )äg döcl lid
ett ?1\'våra fh'gstråk där gödsling pirg'.ick. Kunclc
dct firrrrls någoL salnbancl med velksamheten?
Vi kom irlcrcns onr att koll orngåencle skirlle
.li.\a. rill .lrkreriet iSutrd.rrrll fu,t rel.r'rr.'r
besiktrirg.lrg rinede rpp slakteriet och talaclc
rncd vcterirriirel där om vad som skett..[ag
bad honom uudersökil kon för 21lt faststålla
cliiclsorsakcn octr sccltrr ringa mig. \[en ingen
r,eterinär hil-de al sig-. S?i ctt p:rl clagal senare
riugdejag s3äll upp och fi:rgade vad man kom-
rnit frzrrn till. Stor för'r.iIIing [{b.öt lills rran
medclelacie att tlnairr ingen trnc'ler-söknirg
skell al den inskickade kon. Hon haclc av miss
tag slentljaurnässigt gått dir-ekt till kon,en"
och hade r,:il nrr förslunnit rit till livsnedels-
affårerrir.. Jag bad clen lirrstås se bättr-c uplr
n:ista gång.

Pli 60-talet lal skogsbetet fbltfarande lnn
lier. \,'r rlrn,l. C.,,1', lrr, rll, t ttt, a å'.rtrt--
tiskt p.oducel ad urinsyra. Kvävehalten iir- hög,
46 procent. DeL lisircle sig aLt korna med stort
bcgär slicklclc i sig rLr-ca sorti kurrcle finnas Lrl-

spillcl pii llvgstr-åkcns lastplatscr-. En kos lnase
fiinqer:rr-sonr cn kcmisk biologisk labrik. När
rrr'. rirrrne k,'nrtner rlit hlir lärtjtt.nittl, n .r, 'r
bland rllir rnikr oolsanismenla. Nfen blir kr,åve-

ltstcn firr rålclsarn kolrinrcr aurrnor)iak atl bli en
öclesclig-er- restpr-odukt. En ko som fått i sig
några hekto ulea dör av ammoniakförgiltning.

Svaret pri pr-oblernen b)ev iuhägnad ar,

gödselupplagen och lastplatscrna samt nog-
grarln städlliDg efier avslulrll ar:bele. Allt tvdde
på att faran var ör,cr nrir vi \,aii hlclc fått kon-
troll iiver situatioDen på flr'gstråken. I skogcn
ble\, gödseln så utspridcl all tamboskap och
anclra djur intc haclc cri chans au bli skadade.
Totalt sett hann bzu-l nirgra cnstaka kor "bita i
gräset". ()ch clct ch-irjclc intc hcllcr-måuga år
fijrrän nästan alla kor på skogen lör-sr.unnit.
N{en dettir val en följtl av den snabba demo
g-raliska föriirrtlrirtgcr i skogsbr gdcrrra.

Som en iöljtl al clen i bör'jan ar'70 talct rrpp
blossancle hormosh rdehal ten (se kapitel 21)
fick rir,cl skogsgiiclslingcn sig el sliing ar,sle-
r,en. Dct r'ar.ju iute llitt för zrllnriirrheler att
skiljr på r,acl fllgplanen spred rrt, blotta orclct
"flr'gsplidnilg" llck folk att tnir död och 1ör-
intelse. Tjinste[rrin r'id kommuner och läns

()i)dslittg at, ntgallratu ht
sttittl sko i lnttulsak lrli.n
t I idtl,ii g\ {å? nt b lr.Lhta n't:
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s1\aelscr ifr åB..asattc om intc ittrterattarttas
hiilsu Lrr[dc ä\'eDlylas oclr rttiljiitt i stan slil all-

minhct skadiis av giircislingcrr. Det lar- göds-

lingens clerrtrtella irlelk:rn pit \atlenk\'2rlitc
tcu som lianrftt allr upptttiir-ksaurnrades. Pr()\'
tagringal fi)r'cLagna al kornurnuct-tras hlilso
vilclsolgan lisacle intc szillarr n:ittligt för hiijda
halter l' kllilcför'cningar'. I)et h:ildaclcs bl a

:rt nin-i1el hurclc bildas. och clcssa kunclc
(leoretislit 5ett) v:ul skircllig-a för- spåcibat tt

Carl ()loi lnruur rekonlncrr.le.a.ic iir-1972 atL

givlrr vid aulliuchrirtg al rritrlrthaltiga girclsel-

medcl cj borclc vara:rlltiirt-hog. Detta nrcd

lriinslr till risken liir-lörolening al grlrlldvilll-
nct. L)ctta lir-aDlcclcle oss att slirtkl gilatl till
150 kg N /1ta.

\,,r 1 n l,,lJ,l .rr rrr i,1.. rrl- l,,Lr\t l rll rr,'r
giidslirrgens mil.jircflektcl starliule li, lil$orrr
ller_a av cle alrdra företagen. ctt olrlf:rltarlclc
\':1ttc n provLagn ing.. i girrlsllde ourrliclcn. Delta
skeclcle för'e, rLndel ocll eftet bchaucllirlgerl
l)essa rurdcr-sirhritrg:rl piruick ntrtlcr' l:inli tj(l ()cl1

pii oJika hå11. Elclsjrilen i lrit t företag lat- sccler'-

mer:r skogsfirlvaltar-cl Llsse Edlurc'I, clå skogs

r'år'dsassistcr l pii Söclr-u skogschcisdistr iktet.
I kolr samnranfirt l n ing katr srigas att t-estrl-

tatcli llle\ I rtg-tt:itrclc. I I : St t-ar cftcr en giiclslirrg
krrnclc rratrn lii.r.'t nog påtagliga kr är chalter- pii
lisas i rrrinclr-c biir:knr- riclr vallensamlirrgar
inom cle girdsladc bcsLanclen. I t cirlier lirttctt
skedde ckrcli cl snabb utspidlling till rrirlier'
lliugl rurcler- fastst:illda grätrsrliltlelr. 1 stirrr c

rattcn. sorll naturliilt\i5 tLtldr.cks ltril det gircls

lacles, kuridc eflekten ar' :iöclslinll- naislirn alci

rig piirisas. Lirdarlr:rgct skeclde cn g:irrg lliir
ctts\iirr sk)iir1l dragil ltaur ör'er elt just llijdslal
,,rlrz'1.. I rilr'r';r l'.r, I r 1,,p1', t -rr rtrtr'i r.-

ancle sjö r'al kvrilchalterr liilhöjcl Lrncler ktilt
tid. \'i firrsiilitc konsekvctrl 11ll r.ll1cl\'iklr gij.ls-

lirrg |ncl vattentikter-. l-n ar goclsling..s lllilnera-
r-ens liktigir rrppgiltcr lal atl lcta Iiitl Pli ()cll

rn r ( lilrr ta sil(la llir.
Nlcrr skoesgöclslingelt lortsllLte att iliiigll-

såLtas i clcn :rllDrå[nr (lcbatlen. L)ctlal. rLllpctt

bar-t att tr or,:ir-cligl rc te n i skcrllsl)r-ukets gclllcll-
lilDrrra allstlri|g_nillgaf atl fillga iu cless e\'eu

Iuclll negntir'a ilverkatt pli nlilji;n irrle ha.lc
Ir.r11 tror iildighct. hrom (iOll glrrppctt itisrig li
ri.l , rr ",r .'rr , rr lrL r,'rr'1, ,,P r r . , , r r r . I , , I I ' I
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skrrllc blossa rrpp krirrg girclslingcrr soltl dctt
|ilkcn jrrst prigick kr-iIg li\tcLiimpningsnred-
len. I 1örlringrrirgen hotaclc clii liknanclc
lestriktiouer sotl clcrtlt clcbatt rucdftilt (jli
kapitel 2l). \'i insag clär'firl behovet a\ en rrler
nerLlral utvrildcaing a! r'ct_ksarnhetcll. Nlit l)e-

r-iilcll intr-essclter samlaclcs cllir fi)I kling plrr
.jekt lnsedcla att illlsidigt bchsa giiclslingctrs
rnil jirkorrsckr enscr'.

Parallcllt beclt-cvs clritlör \eteDskllrligil
u ncler sijkningir: I Belgslag-cn star-ttde 'Klotcrr-
plojcktcL". 11:l Pi \iir lolr kotn clctr s.k. h.rssjö

un(lersöknirgen. L)cttl !tolskaliB..a för sök fiiili
är 1973 li.rlladcs 1i11 Tilsjirottit iiclet trot-t otrl
Trrrpsharrrrnar i Ilcdclplcl. f lndel-sirknirlBarn:t

skcclcle i siurlriere trrcllall Skogshöuskolan
salrt lr\ (h ()loH-iska oclt lilDttologiska irlstitrttirr
ncrna \id L ppsalir utrivcrsitet. l l I

.-\kLile irtresseuti'r variivcrl Natulr':ir'ds-
vt'r'ket. natur_r'iu dsenhetcl nrl i Jlirntlands oclr
Viislcr ior_r_l:urcls lårrssli r'clscr- sirtrtl hi'ilsor':it_cls

nälrn(lerna i Ih lickc och .\ugc kornmttttct_.
\l.rr..ir rri|qer' , t. .t,,r ', r|ritt
r rilgsorl r-licle rurclcrsirkr skogsgötlsliugctrs in-
lclkirn pli ltlattlels och ö-rundlattlets klalitct
s:rrnt cffckten p:i lirxat tlcle lisker-. I lrlickptrnk
ten lar frarliiil allt lattncts lrall ll nitr-ltt- och

tDrnloniuruk\ live.
I kol tllel knn sligas irtl r'esttltatcrl silrllllt:llt

filll med clcn som rclatcrilts ovirn. lntc heller
liskbcstrinclct plircr kicles lteB-ativt. Llle clis i
,,r-r'-,;,1.1.,1-' rr.rl,,i' l.rr,l.rt ti,r,rttu:.,'r'rs,rt
pl:rcer-nts i brilat kturclc tritgon liskrlöcl relate-
r-acl till girclslingcn plir isas. lutc lrc'llet- h ckaclcs

nrillr f:l orrar o(lr ljiidrar i crr rrlirbelägen vilt
upplödring att aita gijdsclkorn. Iiloten- och
Iiassjiisturlier'na bicltog trirelsrttatl sarllrllrllt
luir.'na till atl Påtrgligt lugua och srncr-:r rlehrrf-

tcn \ad glillcr- slogsgöclsliugctts roll i niiljö
santlllall h:lng.

\lctr lr.rq ' . l"r \..11, .r'l rr'rr-..er.r | .r':rr, r

ar den piigltcrrcle liitsur-uirrgsrleb:rrcrr rirl
\'rlInLr lid llck alurrirriirr]l. dcrl i llalLllell \all
lig,tst iirlckorrnran.lc nrctilllcl - iblancl något
ofiir-tji'int - srainrpeh) på siö- att rlrr ctr ttti!ö-
lrol. Kunilc c\empeivis liskbestlinclcrt slrlclas

gclronl rrl_lakrlirlg ll! alLllllinilLni i sarrrllarlcl

mccl gödsling? InslitLrtet 1ör' skogsfirr-blittr irlg
strrdcnlde Ltnclct'.!0 tltlet dcuna rrririlig..llct pl'r



ctt flcr tal plalser i l:lndct. Rcsrrltaterr rar lugrt-
anclc. l l l, Fr:ir lelrrar n:ihiill hiivclaclcs vidiu c

ell b:ir i gi;dslad skog gellom rrarklirt sur-ning

sLLrllc innehilla ltrririijcla rlilclen ilv illLlminillnl
,,, I ,l.irrq- rn r:rr.r h:il.,,lrrrlrl,. \', r' lr. r

fick hrstitLrLe't rLpp.lraH-et att unclcrsi)kll sakerr.
L)et liarrgick erlt\(liitl all. som liiljcl av kr':i\c
giiclslirrg, rligla för birjch haltet ar' (saunolikt
helt ofar'1ig-t) alulrilliuru irrLe fiilekon i lare
siu blib:il el1er sr anp.L L{l

l'å girclsladc pr or vtol Lrnclet-sökLes ocksii httt'
markveqctrLtioncrr piirelkats- \'id rrpplcpad
girclsling ochrcllcr- hirga kvrirecloser gick fiite-
l<orrrstcrt ltr mossor och 1:lar tillbeka. sarrrt i
viss mån lingorr. BLibrir- firr efi'ill relatirt op:i-
verkll ellel r.o.in. el'nnat. Hallorr oclr gliisriixt
elnnadcs.I I7 F-illirrch irg:rlna q_al markvegct:t
tionen en salnlrllrslittlring sorr mel liknadc
,l-rr."rrrrrr.' rlirrrr,t p:r,lrq\'rr'\.rrr, .rt' \. \l
lok:rl är clen Lrsprlurglig:i. Dct hcla lar logiskt.
Upplrirrde nrilingstilltiilst'1n kunclc itir-trtscs att

lJr-occsrjclr gick i Drols:1ll riLtIing.
I bör-jan ar 80-trleL bör-jacle b:irtskadot'

upplr-ida i skogsbcst:incl sorrr girclslirls {lell
giurgcr \'1cl når'nlrlre Lurclersöloring lisaclc sig
skedor-nzls orsak villu blisl 1rå spårätnner bot-.

Samma sak haclc ticligalc obser r er uts på göcls-

lacl tolrnrirr-k och i girclslingslör-sök pi fasL-

rrar'li cliil lrirga kliiregirrl prix'nts. Skador-nn
unth eks 1'r'nrrclclcs gcnoul iLtt tillför i1 bo. i

girclsclnrccllcrr. l))ots\il.:1nde I kgr'ha.1 ls

XIen klitiken mot skogsgJödslingen tVp-
hii-cle inte lirr clcrta. I{ccl dcrr gcrrlrira skogs-
bctirlknirgerr blde r i i stor-t sett inga pr-oblcnr.
\'Icn i spi\relt irv strrdedlr'erollltioncn i slutct
ar'(i(ltalct clrog cu clcl srirrrlr:illsh itikel fi:in Lät-

oltel i söder-upp i dc p:"r belolknirg Lrtglesade
skog5b\gderna. H:ir skullc clc lcva "alLclllt
tivt . L)c hatlc klurskc il] te r:int: sig att hamna
rnitt uppe i ctt lktivt skogsbnrk (se licl:ire
kapitel 21).

Ilcsultrtct blcr lltL ri Lrnder ll)7(l och 80

lillcn på en clel håll lick prol)lerrr i fi)rm al
protcstaktionel och s:rbotagc al olik:r slag. Dct
rlrlaneeraclcs nrirtcrr utc i skogJsbvgclelna. L)er

kunclc bli ganska hetsiga clebatter-..jag cr-inr-ar-

mig s:ir-skilt ctt majte iir- 1!)3ll i .f unsclc, alr-atr
gerat av .len socialclcDrokr alisk:r fii|eni[gen
clir-. H:ir h,ssnacle jag och Siggarclt Fulrlrlth på

en inbjuclcn "arn a tör'folskar c ". Nisse Nilssott
fr'ån T[\'att[et i r':istra .f ämtlanc1. l)cnDe lirr-
s:ii<r-acLc clc lair\ l1l:rn(le lrnder_ stor drarlatik
och mccl vlickclscpr cclikarrts sjiihslike.hel, att
ifall nran l:it bolagct lbrtsritta skogs13oclsliugen,
sii skrLlle lislen ilattncrr klingJunsclc varl
boLtr orn någll år'. lisken linns klar'.

Nilssol l)eskr-e! dessrllonl målandc ctt cx
perimcllt han gjolt rnctl rriigra ur siul höns.
Nisse harie plocliat blab:ir- cl?ir-\'i gödslat, o(h
clcm lrade h:r'i givit hirnsen. Biir-en innchirll
skaclliga alurrinirLrrför cringru t\ efier en ticl
hacle hönscri bor-jat upptr-ricla cgorclornligt.
När lran clissekelacle någla un':rlr1:r hirns, risaclc
det sig att dcr-as lr.jrir-rror- lraclc kllrrrpt ihop till
en liten boll, som låg och sklamlaclc irrnc i

dcr-es lrrrrtrclcr. Jag fr ig:rde hLu-hlns andra
liirns kunclc kliua att iitil av gr öclorna ft:itt
lrlns åker'. sorn s:iker_t g..öclslats nrecl sarrrrrtr
lr..rel,, errrrrt. I)r t Lr'rr . rrlert rr.r.,'tr ;'\,1
tlgnrcle förklrrling iirer till clett:r.

Yiir-a kr-itiker ()ckuperrde också fligstr-åk
och tccl.jaclc fast sig licl flrgplarren. N{:rn sl:rt'
soncler girclsels:ick:rr- och behlill:u-e pi'r lligcl
platserrril i skoger. Ja. clet hände l.o.m.:ltt
niigon hrillt sockcr i tarrkcrr pii cn lrcUkopter.
r1å!:ot som kundc ha slutat ncd katastr-of. S(lA
ru irre det cnda lirretag sonr dl-allbadcs.
linnu viillc rar liiget llilrglc sij(ler rrt. Iin inlt-es-

srlnl iakttagelsc vi gjolclc irrom skogsbr-trkeL
\aI att flefu a\' l)fotestrnLerllir irPPlr-:id.le llii
olika platscr ilarrclct, rncrr (lli för del nleslil
sonl represen tarltcr- Iirl lokalbclirlliningerr. I)eL
vilr-lcqio rtt rral igocl tid rrPpbåclat plcsslirlk
rnccl bclcclsagande fotogr:rfe. infirt- r'ar-je
-'spontan" 

pr-otestaktion.
NIed tidcn kour clock skogsgirclslir r ger r :rtt

Lrppfilllas sorn e11 nollral clel al skogsbr-ukct.
Bidr-aganclc till .lel1il \ilr' sl'ikelt den korrsc
klc'nslirr_skrrirrg sollr skctt Luldcl lu ert och sonr
visa(le nlr verlsalrheten inte mecllör-dc nirgr a
stöl-r'e eEillLi\ il, kr llbli!ancle rnil jircllcktcr'.
()ch dc av liir-a lcclclsakar e sorn r'alde att
!Laurill k\ar'i skogsbr gciel_na 1'öl-eott, anpassade
sig mccl ticlcrr till siu skogliga omr':ir'ld oclt
blev en clel rv denna. En starkt biclr-agartlc
orsak ll ocksli den mlcket intensila iritbr-rrra-
tionsinsatscr fi:irr rår sida lierlerrot [i:lmli]r'
allt kolrlluncl och llinsrnrr rcliglteler.
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Resultat och lönsamhet
Som konsekvens av den återhållsamma skogs

hushållningen ökade nred tiden skogens
virkesförråd och tillvä\t. Den alltmer detale-
rade och tillförlitliga beståndsbeskrivningen
gjorde de-t låttare att identifiera bra gödslings
objekt. Overgången till kvåve i nitratform
ökade också effekten i form av producerad
vedvol).m. Baserat på dåtidens skogsdata räk-
nade Jussi Saraste år 1965 på effekterna av ett
storskaligt gödslingsprogram med urea. Det
skulle ge en tillvåxtökning på 54 dm3 r'ed per
kg N A-r 1970, då hålften av gödseln var
ammoniumnitrat (AN), låg det beräknade ut-
bytet på 75 dm3 ved. Efter ytterligare fem år,

då vi enbart anr,ände AN, hade vi nått 80 dm3
per kg N om våra kalkyler stlimde. Detta blev
de utbytesnivåer som skogsgödslingen fram-
gent skulle pendla kring.

Arealmåssigt varierade i landet den årliga
gödslingen på sått som framgår av figur 10:5.

Fluktuationerna har sin grund i såväl de aktu-
ella ekonomiska förutsättningarna som änd-
rad inriktning beroende på ny kunskap och
teknik.

Under de 25 åren 1966-90 spreds över
SC.\:s skogar ca 90 000 ton kväve. Ser man till
hela perioden, under vilken såväl giva som
gödselmedel varierade, kan man som ett grovt

Areal. 1 000 ha

genomsnitt räkna med utbytet 72 dm3 per kg
N. Med detta som utgångspunkt kan den ini-
tierade tillväxten - som också skördades - be-

räknas till ca 6,5 miljoner m3f.
Det extra virkesuttaget under denna tid

motsvarade därmed två normala årsawerk-
ningar på egen skog.Jåmfört med att anskaffa
motsvarande virke på den öppna marknaden
var verksamheten mycket lönsam. Enbart för
år 1987 beräknade vi nettoför{ånsten till 33

miljoner kronor.
Allt sedan starten förde Skogs- och Lant-

bruksakademien statistik över förbrukningen
av göd.elmedel i .kogsbrrrLet. Ansvaret örer-
togs senare av Skogsstyrelsen. Till och med 80-

talets slut gödslades totalt i landet ca tre miljo-
ner hektar skog. Riiknar man med en medel-
giva på 140 kg N per hektar och ett utblte På
72 dm3 per kg N bör den extra tillvdrten ha
uppgått till ca 29 miljoner m3f. Detta mot-
svarar drygt hålften av en svensk årsawerk-
ning under denna tid. Inför ett föredrag i Van-
couver år 1988 beräknade jag att skogsgöds

lingen i Sverige fram till dess initierat en extra
virkeskvantitet tillräcklig för rillverkning av tre
mi!oner ton tidningspapper, två miljoner ton
ble kt sulfatmassa samt sex miljoner m3 sågad

\'?ra. Exportvärdet med då aktuella priser upp-
gick till 23 miljarder kronor.lle

Figur J 0:5. Shogsgöd.dingen

bb) snabbt nryc|,el omfattande

inom s tors ka gs Itafu t. Figfi en s

röd,a linje isar årlig gijdslings-

areal på fastmarh i landct
under period,en 1962-84. Den

gröna linjen ai"u.r gödslingsare

alen fh SCA t.o.m.

1986 år 1987.
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Ittt kilo ti.n gtn t l)nnluktionlaikniltg l)ii t( J0 k!
t l,'.t,," 1.,, / \/ 1./, / :, 1 l' 1.

Sortt lesrLllat uv el iir l98l iltliiffltl trpp
gor-clsc angricndc prisr-cglcring pii .joldbr-r-r
kels olrr'åde Lom en extra algiti pii irirnclels
gödschncdcl att utllii fi.o.n.jLrli 1982. Girclscl
rncclcl som för-br-ukadcs al skogsbr-ukct skullc
inte ber'ör':rs ar rrppgör'elsen. Sorn en liiljcl ar

de pr irktisl:r pr-oblenr sorl tppstocl niil lral
lille skilja pii olika al\'aindiir kategor-icr- bcslr)t
statsrnaktcr-rla ntt iitcr llairilrgcll till skogcn i
stzillet skullc skc i cftcrhancl sccl:ur skogsbruket
redo!isil1 \ ad man an\ årr t. SkogsbnLket r ille hir
cr irrdiljcltrcll irtcrfirlirig av hartdclsgödscl
avgilien och upplaktade .jor-clbr-uksutskottet
om dena.l20 NIen beslrrtet bler ist:illet en kol-
lektil zitclbiiririg till skogsLrlLrket att anvrirrdls
lirr- gemensanrnra trl\,ecklingsll.ojek1.

f)cttzt vrr naturligtvis ett fiil Lrlseende dlag.
Storskogsblulet fick e11 lr'ne1e lass atr dra 1ör
rtlvec kliu gsfi ågoll ir :in resl.en ar skogsiig:rln:r.
rilka cndast i obcndlig onrfattriug svsslirtle
med skogseöcLsling. Aterblirinqcn samhdcs i

eIl stifielse, SkogsbnLkets For-skll ingsfbnd.
sorn bildadcs år I983. Dcrr haclc crr allsicligt
salllmansltt stlr_clse och adminislrerades a!
Skogsindustrier-nas Sar)ra.belsutskot (SIStl).
llnclel resterr il\ 80-lalct saLsadc fonclcr bl.l.
stor a belopp Jli corrtortzrfor-skninll sirnt ll?i att
utvccklu plarrtcriugs och rirjningsrlaskincr'.

l)i n , \'r.r .rrri[t, rr lr.rde qireni. en ncqerir
inr,er-kan på eirclsli[gens lönsarnhet. \{en detta
val inle cler enda faLlolrr. Tv clcssutonr bcgri
vaclcs \:i rrrcd crr kiinniral niLjiittgifi per ktlct irt
köpt livrivc. C)ch clcn slenska inlikespolitiken
under- 1970- och B(lt:Llen leclcle till irtl kr'oritrs
r i'ilcle oLrppltör'ligerr urholkaclcs. .lag kundc
sjäh firlja clen sor-gliga rrtvecklingel genoll
rrin:r eng:rpcrn:rng i dct ö\ riga Eur-opa. l-r'åri
cn tliqlosition i vlilstirndsligan durlade Sver-iges

stzilhring stacligt ncd:rt. Det lelkacle så onircligt
och täncles liktigl firlrrcclraudc nair lnlur
rnär-kte hul firr vånircle cns utLindslia kollcgor-
rar: hrtc rninst 80 talcts stora dc\,ahcringar lar
lrr) ckct kiinnbiui!.

Sonr kousckvcus blei cle eödselrnedel li
irnporter-ade rllt dJlare. Olof Lidbcr-g lvcka
cles iblancl Ieta riitt pri pr-oclucentel i olika
konrmurriststatcr som kunde elbjLrcla billig
göclsel. Där'sIr-cle jLr inte rnar krraclskrafLe-r ua
plissättningen. I'ii så sritt hölls pr-isökningalrr:r
tillbaka i rriigorr rriliu. \lcn ticlc'rr arbela.le ()be-

lekligt mot en l'ör-clvr-ing. .il l!)7:i betalacle bc>

l:rget i genornsnitt 2 204 ll-onor per- ton 1'ör'

dct kvrivc sorri dc unllincla göclsehredlen inne-
höll. ,\r' l!l8l lar-inkiilispriset 2 6,11 klolor'.
N{er år 1937 h:rcle det stieit till ,l 717 kr-onor-.
Pri tolr år haclc irköpsprisct alltsa mcr rin li)r-
clu bbla ts.

,\r'cn kostnaclcn lir r- -..iidsel t lansport, sprid-
ning m.m. ökacle stacliet. InklLtsir e ilköpspliset
fil göclselr Lrirpgick den totula kostnadcn :ir
1976 till :166 klorror-lirr att gödsl2 en hckrar.
,\r- l-98I val Lostnaden irTl Lronol oclt rir 1987
hircle clen sligit lill 98-1 kr-onor-. Pui ch'a ilr lar
kostrraclsökrringerr 268 proccnt. Dettl lar bc
tldliel me. iin rle lirO klorol per hekLal vi liik-
rr:rde rred r icl stirr Lerr pri 60 talct.

I-rncler-heh min aktiva tid kom skogsgöcls-
liDgeD att rttgör'a e1r sto. och betydelsefirll rer.k-
sarnhct lör SCIA och för- r-cstcn ?lv storskogs
brukct. L)ct nra irrslaget i tidsskedets skogs

t43



skötsel döpte vi till "Skogsgödslingsepoken"
En epok brtLkarju hir ett slut, men trots för-
dyringen fizrmstod skogsgödsling fortfarande
som löusam och velkacle ha frarntiden för sig.

Under färch'ågen hade forskning och prak-
ri.la erl.rrrrrlreter bi,lraqir rrll .rrrpa:.ningar
och moclificrinqar- för att tillgodose olika krav

och hänsvn. Det är-clärför på sin plals att som

avslutning relatera 1989 års gödslingspolicy
för SCA Skog AJ4 (i något förkortad lbrrn):

r{ål:
All gödslingsliird skog skal1 girclslas.

Policr':

Mecl göclslingsr'ård skog ar,ses f.n. be-

ståDd. sorr bcräkDas ge cn gödslings

effckt på nrinst 1,5 m:l år och heklar
unclel sjn år
Solu gödsclrr eclel skall huludsekligen
kalkarnmonsalpeter mcd bor lillsats aD-

vändas, ellcr aDnaL görlsclmeclel, som

pir långre sikt aDses lerka förbättrandc
pri markens surhctsgraci.

114

Norrnal piödselgiva motsvarzu 150 kli
N/ ha.

Olndr_evstiden bör vala 8 år eller_ mcra,

men kair sänkas till 6 å.
I rr o, h..:rrrrrr 1,.:r.nil S ,,l.lr\ m,r\i
nralt fvra gånger.
Resrånden skall mra rildre än 60 åc lrtorn

gallradc beståncl, som Iår lara trrgre.
Bestårrd äldre ån 110 år giödslas orr rle

är litala och klalitcten iir lor'rnal eller'

bitt rc.

Kviivegöclslinll sker ej på bmnjor der,

torvmarket försurlpacl rnark eller hä11

rnarkcl och grola jordar
Niira beb)ggelse skall enclast sP drlin€l
,rkc fi ån markcn.

Sp.idning med traklor skall utn)tljas
nir tlcLr, ir relni-lr o, lr cknnurni.l
ftjrdelaktigt.
\lgrllrrde. ;,r gö,lslrrrc l,impr,le b,'
st:in.1 gödslas nndel något al cle tr'å

fö!anclc år-en.

Clalh ing eller slutavverkning får ske

tidigast t år chcr gödsliig.


