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Kapitel 2

Skogen

Skogstillståndet vid krigsslutet
Bergslagets skogar kan sägas utgöra ett
Skogssverige i miniatyr - lrån ren fjällskog i
nordvlist till skog av sydsvensk produktions-
kapacitet i sydost. Detta jämte deMs olika
ursprung och behandling gör att ett generellt
omdöme om skogstillståndet i mitten äv 194G

talet inte går att avge. En sak är dock gemen-

sam för all Bergslagsskog oberoende av belä-
genhet: 1910-, 1920- och ig30-talens bläd-
ningsepok slog en parentes runt Bergslagets

skogar. Axel Löf, skogschef åren 1926_1944,
var en av de ledande motståndarna till bläd-
ningsraseriet vilket länder honom till stor
heder. Även företrädarna - Eneroth och Hul-
tin - var trakthuggare.

Ett annat Iör skogstillståndet positivt för-
hälande var att Bergslagets ledning (stlrelse
och VD) ända sedan skogsindustrins expan-
sion i löretaget i mitten av 1800-talet vid upp
repade tillfälen fastslagit att skogen skall skö
tas långsiktigt med målsättningen uthållig
hög produktion av grolt och värdefullt virke.
Inte minst gällde detta disponenten Erik Jo-
han Ljungberg. För uppnående av denna mål-
sättning anställdes redan på 1850-talet den
{örste jägmiistaren, som successivt fölides av
flera. Vid olika tillfällen omkring sekelskiltet
lät styrelsen utomstående expertis (främst
den kiinde byåchefen J.O. aJ Zell€n) granska

skogarnas skötsel. De rapporter som därvid
avlämnades var genomgående positiva. Det
kan alltså fastslas att Bergslagets skogar fram
till l92Gtalets början skötts på ett efter sin tid
föredömligt sätt. Det bör framhållas att såväl
Söderfors- som Strömsbergsskogarna skötts
av jågmästare från mitten av 1800-talet. När
skogarna förvärvades av Bergslaget var de i
gott skick.

Av särskild betydelse för skogstillståndet
1944 är självlallet det sätt på vilket skogarna
behandlades efter det förstavlirldskiget och
den grundläggande filosofi som låg till grund
härför. Skogschef under denna period var
Axel Löf, vilken som redan lramhållits var
"antiblädare" och som betecknade sig själv
som en "försiktig general" som ogiirna hoppa-
de på oprövade nyheter. Man skulle vara

I Dalerna uar stora hyggen ouanliga under den
s.h. blödningsepoken, d.u.s. tiden före 1945. Istäl'
Iet aa)erhades små grupper ou ttdd i det gamla
beståndet uaruid s.k. btddningsluchor bildodes.
I dessa uar det tiinht ott nya trdd shulle udxa upp.

- En lypish bild at) shogamos ulseende. i dello toll
trån Ätudaten, Dqlorno, under l9l0-lolet.



sparsam med skogen och hålla ett högt vir-
keslörråd med grov och kvalitatilt värdefull
skog. Allt detta är i och fÖr sig positivt men far

sjäh'lallet inte drivas för långt. Frågan iir om

Axel Löl inte gjorde det. I varje fall var det

uppenbart för mig att en omläggning av stra-

tegin i vissa avseenden maste ske. Detta gäll-

de såirskilt den alltlör låga slutawerkningstak-
ten. En sammanställning som jag lät göra 1945

utvisade att den årliga föryngringsarealen
(som var väl dokumenterad) utgjorde 1 100

hektar i genomsnitt åren 1925-1944' Detta

innebar att man drivit skogen med 300 års

omloppstid och att arealen överårig skog

ökat kraftigt. En radikal omläggning var av

nöden men det blev som skall framgå längre

fram, inte så alldeles enkelt.
Det måste betecknas som märkligt att den

ansvariga ledningen inte insåg konsekvenser-

na av den extremt låga sluiawerkningen. Den

au/erkningsökning som så småningom ge-

nomfördes möttes - trots att avverkningen
fortfarande var försiktig - av protester från

biträdande skogschefen Magnus Nordquist
och belqrynrade huvudskakningar av de äldre

skogsförvaltarna och skogvaktarna. "Skogen

kommer att taslut", "om tio år finns ingen tim-

merskog kvar" och liknande farhågor uttala-

des. Förklaringen är enligt min mening att
man tänkte statisLt under det att skog är nå-

gonting i hög grad dynamiskt.
Inställningen i förlngringsfrågan illustreras

kanske bäst av fötiande episod. Efter något år

avhölls ett antal exkursioner på förvaltning-
arna varvid den nya löryngringsfilosolin sL-ul-

le introduceras. Efter en stunds "exkureran-

de" på Svärdsjö lörvaltning ställer skogvakta-

re Viklund i Vintjärn följande Iråga till mig:

"Hur stora hyggen får vi ta upp?" "Varför frå-

gar skogvaktarn det?" Jo, det sista vi hört i

den frågan är det här" och så halar han upp

ett cirkulär från början av l93Gtalet ur fickan'

sålunda lydande: "Vid skogens skötsel skall

hyggen så långt mÖiligt undvikas. Skogvakta-

re Iår icke ta upp större hyggen än 2 ha' Om

antedning enligt skogvaKarens mening Iöre-

ligger att ta upp större hygge måste skogsför-

valtarens medgivarde inhämtas." Den bedriv-

na awerkningspolitiken hade resulterat i en
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mycket oj:i{nn åldersklassfördelning med stort
överskott av äldre, delvis överårig skog och

motsvarande brist i åtdersktasserna I och II'

Förhållandena varierade dock mellan olika

Iörvaltningar. Den största obalansen förelåg
på Svärdsjö och Nås förvallningar. den mins-

ia på Strömsbergs. Över huvr-rd lagel kan en-

ligt min mening sägas att skogsvården varit
mest lramgångsrik på de gamla Söderfors-

och Strömsbergsskogarna. Alltsedan slutet av

l80Gtalet hade en konsekvent skogsvårdsfilG

sofi tillåmpats vid skötseln av dessa skogar

bestående i hyggen, ofta med fröträd, hygges-

brlinning, sådd, löwöining och gallring. Hyg-

gesbr?inningen som utfördes mycket tidigt på

våren hade enbart till uppgift att bli av med

riset och försena lö!'uppslaget. Detta var en

för bruken i norra Uppland speciell föryng-
ringsmetod som jag tror saknade motsvarig-

het i andra delar av landet. Joel Wretlind -
den store pionjären för hyggesbränning i Norr-

land - berättade för mig att han låirt sig hygges-

bränning på Gimo-Österby i början av 1900-

talet. Jägmästare Ludvig Hederström - skogs-

förvaltare i Söderfors åren 1898-1933 - har i
efterlämnade handlingar ingående redogjort
för skötseln av i första hand Söderforsskogar-

na i början av 190Gtalet. Hederström levde niir
jag kom till Bergslaget och jag hade flera intres-

santa och givande samtal med honom om

skogsvård och skogspolitik i allmänhet.
Gallringarna var särskilt på de gamla

bruksskogarna i Dalarna i allmänhet alltför
svaga och utfördes som extrem låggallring'
Detta medförde att skogarna likafullt var
överbestockade i alla åldersklasser trots be-

tydande gallringsarealer. Det fÖrelåg därlör
ett stort gallringsbehov särskilt i den yngre

och medelålders skogen.
Återbeskogningen av den begränsade hyg-

gesarealen hade skötts med stor ambition,

huvudsakligen i form av tallsådd i onödigt
täta förband. Detta gav upphov till tåta tall-

dominerade ungskogar. Med undantag för
lör.röjning på Upplandsförvaltningarna före-

kom nästan ingen röjning i modern bemärkel-

se. I stället fick ungskogen stå översluten fram

till tiden för kolvedshuggning Detta är inget

dåligt sätt att dra upp ungskog på, förutsatt
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I hundratak år hade den s9ens-
ka jörnhanteringen uarit bero-
ende au trtikol till hyttor och
hamrar. KoLet frqmstdlldes i mi-
lor ute i shogarnq och hördes på
slödar till bruken. Sedan Domn-
aruets järnDerk på 1870-t0let
öuertagit aua småbrukens pro-
duktion ho nce ntre rade Ber gs Ia-
get öDen holhlmstdllningen till
ett antal platser där permanen-
ta kolugnar byggdes. Konuentiq
nella milor fanns dock huar
Idnge..i noffa Dalarna. - Kolmi-
lor i AlDdalen. Dalarna 1949.

att det finns avsättning för kolved eller bråinn-
ved till acceptabelt pris. Så var lallet under
och tre, fyra år efter kriget. Dlirefter salinades
avsättning för kol-och brännved. Det blev då
nödvändi$ att införa de tidiSa och relatilt
hårda plant- och ungskogsröjningar som se-

dan dess tilllimpats i skogsbruket.
En kort sammanlattning av tillståndet i

Bergslagets skogar 1944 kan te sig som följer:

- lngen sönderblädad tras- och restskog
som var vanligt förekommande i Norrland
förekom.

- Stort virkesförråd - välbestockad skog i
alla åldrar.

- Överskott av gammal ofta överårig skog
och brist på plant- och ungskog.

- Stort behov av slutavverkning.

- Stort behov av gallring i yrgre och medel-
ålders skog.

- Välskötta men onödigt täta och talldomi-
nerade förlmgringar.

Den tecknade bilden av Bergslagets skogar
i mitten av 1940-talet har sålunda sin grund i
en ambitiös skötselfilosofi, kombinerad med
en onödigt lörsiktig al'verkningspolitik. Ut-
gångsläget för den framtida verksamheten
må,ste betecknas som mycket gott.

Skogstaxeringar
År 1923 taxerades huvudparten av Bergsla-
gets skogar genom Trahns skogsbyrå. fu 1933

gjordes en utredning rörande skogstillstå,ndet
av Magnus Nordquist genom framskrivning
av 1923 ars v?irden. Enligt denna skulle virkes
förrådet ha minskat med inte mindre än 2,2

milj m3l eller 10 %. Det linns grundad anled-
ning misst:inka att detta inte är riktigt, sarno-
likt beroende på en underskattning av tillv:ix-
ten. Man kan heller inte frigöra sig från miss-

tanken att resultatet påverkats av att utred-
ningen gjorts i anslutning till den då aktuella
Iastighetstaxeringen.

fu 1943 gjorde Nordquist en förnyad utred-
ning angående bolagets skogar (areal, virkes-
förråd och beräknad awerlming). Under mel-
lantiden hade betydande arealer omtaxerats,
bland annat Strömsbergs förvaltning, eller
nltaxerats, främst Lillhärdal, varför underla-
get Iör beräkningarna förbåttrats. För stora
områden, speciellt inom Nås, Falu och Svärd-
sjö skogsförvaltningar gällde dock att 1943

års vlirden erhållits genom en framskrivning
av 1923 års siffror. Då de omtaxeringar som
skett av enskilda socknar genomgående visat
en mycket större ökning av virkesförrådet iin



Tabell2. Semmandrqg au 1943 års shogstaxering

Förvaltning
Areal

ha
Virkes-
förråd

milj. m3fpb

Virkes-
förråd/ha

m3ipb

Beräknad Beräknad av-

awerkning verkning/ha och år
m3fpb m3fpb

Åtvdalen
Mora
Nås
Falun
Svärdsiö
Strömsberg
Söderfors

76 700
37 500
61600
30 300
43 700
29 600
29 200

2,15
6,99
2,79
5,r7
3,96
4,11

69 000
59 000

159 000
76 000

125 000

111 000
123 000

0,90
|,57
2,59
2,52
2,86
3,7 4
4,2r

38
57
ll3

r18
134

l4r

308 600 28,09 9r 723 000

beräknat, Iinns det anledning anta att virkes-
förrådet, 91 m3fpb, i själva verket var betyd-
ligt större.

Jämfört med år 1933 hade virkesförrådet
ökat med 11 mif per hektar. Detta bekräftar
misstanken att 1933 års siffra var för låg Över
huvud taget föreföll de avverkningsberäk-
ningar som gjorts från tid till annan att vara
grundade på ett alltför osäkert material, spe-

ciellt niil det gäller tillvåixten, och därtill san-

nolikt influerade av den "sparsamhetsnit"
som kånnetecknade olika bef attningshavare.

Osäkerheten om skogstillgångarnas stor-
lekoch avkastning var alltså stor. Personligen
hade jag uppfattningen att såvål bonitet som
virkesförråd och tillv;ixt var underskattade
och att den avverkning som bedrivits under

'fabe\l 3. Sammondrdg ou 1961 års shogstaxering

1940-talet och tidigare var lägre än vad som
varit möjlig och lämplig. Magnus Nordquist,
som ju ansågs vara specialist på hithörande
frågor, hade däremot en annan uppfattning.
Orsaken till de olika uppfattningarna var till
stor del det otidsenliga taxeringsmaterialet.
Det uppdrogs dårför 1957 åt Trahns skogsby-
rå att genomföra en n),taxering av Bergslagets

skogar
Fältarbetet genomfördes 1958-1961 med

till:impning av i många avseenden ny och för-
bättrad teknik (exempelvis provyte- i stället
för linjetaxering). 9 800 hektar produktiv
skogsmark i Lillhärdal, Särna och Idre av så

låg bonitet och i sådant låge att ett ekono-
miskt skogsbruk beräknades inte kunna ut-
övas undartogs från taxeringen. Marker inom

Skog- Prod. Medelbonitet

lörvaltning skogsmark m3sk Per ha

1000 ha och år

Medelhöjd Virkes-

över havet lörråd
meter m3sk Per ha

Andelskog Tillväxtn3sk
äldre ån 100 ha och år

år areal%

Föreslagen Föreslagen

awerkning awerkning
1000 m3sk per haoch år

Älvdalen*)
Mora
Nås
Ornäs
Svärdsjö
Strömsberg
Söderlors
Vansbro
Ställdalen

67
35
40
3l
45
32
3l
31

30

2,68
3,54
4,43
4,62
4,28
6,09
5,12
3,54
4,34

60
91

163

140
129
t47
117

106

44
43
3t
2r
34
5

6
34
12

|,72
3,01
4,40
4,42
3,59
5,51
4,09

3,02
4,46

1,65
2.86
4,88
4,52
3,80
5,63
4,07
3,13
4,84

ll0
100
r95
140

t7l
180
126

97
145

560
380
315
275
320
40
60

375
225

Samtlisa 4,12

*) Härtill kommer 9 800 ha otaxerad Ijällskog i Lillhärdal, Särna och Idre'

115315

2A

3,58 1264 3,70
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Mora förvaltning som låg under laga skifte
taxerades heller inte, liksom de just inköpta
Ställdalsskogarna som vi hade långt avance
rade planer på att blta bort, vilket också
skedde. För dessa skogar gjordes emellertid
särskilda utredningar som samarbetades
med taxeringsmaterialet. Den oslil<erhet som
därigenom uppstod kan dock påverka total-
resultatet endast marginellt.

Genom taxeringen fick man för första gång-

en tillgång till ett material som dels var siikert,
dels återspeglade inte endast de stora talen
utan också gav en detaljerad kunskap om en
mängd Iör skötseln av skogarna värdelulla
detaljer. Som exempel kan nämnas skogs-
markens fördelning på ur drimingssynpunkt
betydelsef ulla marktlper.

Slutsatsen av taxeringen kan sägas bekriif-
ta den uppfattning om skogstillståndet som
jag halt. Såväl bonitet som virkesförråd och
avkastning hade av ålder underskattats vilket
lett till underavverkning och överskott av
gammal skog. Den au/erkningsplan som fast-
ställdes för I 96Gtalet innebar en mindre över-
ar.werkning på Nås, Ornäs, Svärdsjö och
Strömsbergs lörvaltningar och en viss under-
awerkning på Älvdalens och Mora förvalt-
ningar. Totalt en överavverkning med 0,12
m3sk per hektar och år. Med hänsyn till de
stora virkesförråden på framför allt Nås, Or-
niis och Strömsbergs förvaltningar måste
detta betecknas som en lortsatt försiktig av-
verkningspolitik. Hårtill kom att man med
hiinsp till skogarnas ålderssammansättning
kunde förvänta sig en ökad tillvlixt längre
fram, vilket också visade sig vara fallet. Jäm-
fört med tidigare uttag innebar planen en be
tydande ökning av ar.verkningarna. I själva
verket blev ökningen större än vad arwerk-
ningsplanen angav Det var framför allt slutav-
verkningarna som överskreds. Härigenom
reducerades överskottet av gammal skog av-
sevärt.

Md sidan av de data som ligger till grund
för alverkningsberåkningen kan en rad in-
tressanta iakttagelser göras. Säunda råder ett
mycket starkt linjärt samband mellan höjd
över havet och bonitet. 100 meters ökad höjd
över havet medför en sänkning av boniteten

med 0,6 m3sk per hektar och ar. Det är vidare
uppenbart att det åir mycket svårare att upp
nå optimal tillv?ixt på dåliga åin på bra bonite-
ter. Till stor del torde detta vara en höjdl:iges-
fråga. Avgången i plant- och ungskogen är ju
mycket större i höjdlägena vilket ger upphov
till glesa och luckiga bestånd med låg sluten-
het. Sambandet mellan slutenhet och löpan-
de tillvlixt är i sin tur mycket starkt. Den slut-
sats man kan dra dii(av ?t att beståndsanlägg-
ningen är mycket betydelsefull, kanske avgö
rande för den lramtida produktionen.

I samband med 1923 ars taxering upprätta-
des ritade skogskartor i skala 10 000. Dessa
som var av hög kvalitet fanns i två serier av
vilka en användes Iör registrering av alla för-
ändringar som inträffade liksom för marke-
ring, efter ett fastställt system, av alla skogs-
vårdande åtgärder med angivande av årtal.
Tre exemplar fanns av varje karta - ett hos
skogvaktaren, ett på förvaltningen och ett på
skogsavdelningen. Skogvaktaren förde arligen
in alla åtgärder och föriindringar på sin karta
varelter de överfördes på förvaltningens och
skogsavdelningens exemplar. På så sätt hölls
kartorna alltid aktuella. Förfaringssättet gjor-
de det möjligt att med hjälp av skogskartorna
följa vad som hänt under decennier på prak-
tiskt taget all skogsmark. Kartbeståndet för-
nyades successilt under l93G och 1940-ta-

len. I samband med nltaxeringen åren kring
1960 genomfördes en ny kartläggning av hela
markinnehavet. Sammanfattningsvis kan kon-
stateras att kartlrågan ända från början av
1920-talet handlasts på ett berömvärt sätt.

Miljöfrågor
Under mina första 20 år som jägmästare var
miljöfrågorna inget problem. I allmänhetens
ögon sköttes skogarna elter ekologins lagar
och på ett sätt som tillgodosåg såväl frilufts-
livets som naturvårdens intressen. Några pro-
blem med statliga eller lokala myndigheter
förelåg heller inte. Man litade på att både
kompetensen och ambitionen fanns hos dem
som var satta att förvalta landets skogstill-
gångar. Denna instälning gälde för öwigt inte
endast skogsmännen. I början av 1960-talet



skedde emellertid en radikal omsvängning -
allt skulle helt plötsligt ifrågasättas och kiti-
seras. lnte minst kom skogsbruket i skottglug:
gen. Massmedia tog parti för skogsbrukets
kritiker. I och lör sigvar det inget märkligt att
skogsbruket blev särskilt utsatt. Det är ju till
stor del i skogen som människorna tillbringar
sin fritid och söker naturupplevelse och re-
kreation. Därigenom angår den de flesta. Alle-
mansrätten inbjuder till den falska föreställ-
ningen att "skogen är min" och så blir man
skakad in i själen niir man helt plötsligt linner
att "min skog" är borta. Även om skäl till viss
kritik förelåg så var de angrepp för vilka
skogsbruket utsattes generellt sett överdriv-
na och vanligtvis grundade på okunnighet el-
ler inte sällan illvilja.

I skogsbruket blev man tagen på sängen.
Till att börja med var en vanlig reaktion "att
det hela nog skulle lugna ner sig efter ett tag".
Så blev dock inte fallet - tvärt om tilltog skal-
let särskilt mot kalhyggesbruket och kemika-
lieanvändningen. Problemet togs dårlör i slu-
tet av 1960-talet upp på central nivå inom
skogsbruket. Man kom därvid fram till att
skogsbruket varit alltför passilt när det gällt
att informera om sin verksamhet och att den
information som lämnats ofta skjutit förbi må-
lei. Atgärder måste därför vidtas för att av-
hjälpa detta. Det inrättades gemensamt Iör
bolagen, Domänverket och skogsägarefören-
ingarna en central funktion, "Skogsbrukets
informationsgrupp", vars Irämsta uppgift
blev - förutom att ta fram centralt informa-
tionsmaterial i aktuella frågor - att lörsöka få
skogsbrukets företrädare att inse att deras
uppgift inte endast var att sköta skogen utan
också att informera omvärlden om skälen till
och konsekvenserna av olika ingrepp - hyg-
gesupptagning, mekanisering, lövslybekämp-
ning, gödsling och mycket annat. För att akti
vera de prakliskt verksamma skogsmännen
och för att lära dem att verkningsfullt löra ut
sitt budskap anordnades kurser om tyra da-
gar i informationsteknik för närmare 400 jäg-
mästare, bland andra samtliga Bergslagets.
Jag utsågs för övrigl lill ordförande i gruppen
vilket under några år tog drygt hälften av min
tid i anspråk. Jag lämnade samtidigt den ope-
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rativa ledningen av skogsavdelningen men
stod under flera år kvar som bolagets repre
sentant i olika skogliga organisationer - bland
annat som ordförande i Skogsbrukets Arbets-
givarc, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten och
Skogsindustrins Virkesnämnd. I takt med att
inf ormationsverksamheten f örstärktes inom
Svenska Cellulosa- och Pappersbruksförening'
en, Domänverket och Sveriges Skogsägareför-
eningars Riksförbund samt hos alla större
skogsbolag övertogs inf ormationsaktMteter-
na undan för undan av dessa och informa-
tionsgruppen kunde arvecklas. För bolags-
skogsbruket leds inf ormationsverksamheten
sedan länge av en kommitt€ under Svenska
Cellulosa- och Pappersbruksföreningen där
Bergslaget (STOM) lir representerat. Kfitiken
från miljösidan mot Bergslaget skilde sig
knappast från den mot det övriga storskogs-
bruket; dock var Värmlandsbolagen särskilt
utsatta av militanta miljöaktivister.

Kalhyggen
Den första frågan som angreps Irån miljösi-
dan var hyggesupptagningen - kalhyggesde-
batten. Förklaringen är enkel. Under decen-
nier hade skogarna hu\,'udsakligen blädats
och de hyggen som tagits upp, exempelvis i
Bergslaget, var få och små. Så lades sättet att
föryngra skogen plötsligt om till hyggesbruk.
Både ur teknisk och biologisk slnpunkt mas-
te därtill hyggena göras väsentligt större än
tidigare. Detta gav lolk intrycket att "skogen
skövlades", att "skogen snart var slut", att
"det aldrig blir någon skog mer" o.s.v I själva
verket har föryngringshuggningarna endast
enstaka ar nått upp till vad som motsvarar en
skälig omloppstid. Det skall dock inte förtigas
att enskilda företag liksom Domänverket lo-
kalt för1'ngrat skogen i sådan takt att landska-
pet geit intryck av att vara skövlat. Med en
båttre planläggning borde detta ha kunnat
undvikas. Bergslaget kan enligt min mening
inte svära sig helt fritt i detta h:inseende. Inte
så att det uppstått några irreparabla ekologis-
ka konsekvenser, bara så att vissa hyggen
utan olägenhet kunnat göras mindre.

Skogsstyrelsen genomförde i början av
197O-talet en särskild hyggesutredning i vil-



Trqhthyggesbruhet med sina hal-
hyggen bleu uantigt under 1960-
talet och bidrog till allmiinhetens
misstiinhsamhet mot storshogs-
bruket. - Kalhygge Did Mosjön,
Suördsjö, Dalorna 1965.

ken hela problematiken grundligt redovisa-
des. Denna, och kanske också det förhållan-
det att man så småningom kunde konstatera
att det faktislit kom ny skog på hyggena, med-
förde att kalhyggesdebatten ebbade ut. Folk
hade därtill börjat vänja sig vid att skog inte
bara är gamla träd.

Ke mis ka be kö m pn i ngsmede I och
skogsgödsling
På kemikaliesidan var det tre frågor som blev
föremål för miliöfolkets särskilda upprnärk-
samhet: DDT-behandling av skogsplantor,
kemisk lövslybekämpning och gödsling av
skogsmark.

Vad angar DDT-anv?indningen hade, sedan
förbud utflirdats, skogsbruket under lång tid
dispens för behandling av skossplantor mot
snytbaggeangrepp. Opinionstrycket blev
dock till slut för stort och dispensen drogs in
trots att den mängd DDT som skogsbruket
använde bevisligen var så liten att den sakna-
de betydelse. För Bergslagets vidkommande
blev konsekvensen att vi fick skjuta på plante-
ringen till tredje året efter ar,verkning, s.k.
hyggesvila. Detta medför att åtminstone 2 %
av skogsmarken ständigt ligger outnlttjad.

Den debatt som uppstod i landet rörande
kemisk lövslybekämpnin g med lenoxis],'r'or :ir

en mårklig företeelse som borde bli föremål
lör en sociologisk undersökning. Det mlirkliga
är att debatten, som pågick i många år, prak-
tiskt taget uteslutande rörde skogsbrukets
lövslybekåmpning trots att skogsbruket för-
brukade endast någon enstaka procent av
bekämpningsmedlet ifråga. Jordbrukets an-
vändning av fenoxisyror accepterades där-
emot utan niimnvärda protester trots att där
förbrukades 15-20 gånger mer än i skogsbru-
ket. Att medlen spreds nära bebyggelse och
gällde livsmedelsproduktion generade heller
inte, ej heller att mera fenoxisSrror användes
för ogräsbekämpning i villaträdgårdar, i par-
ker, på kommunala lekplatser etc. än i skogs-
bruket. Förklaringen till detta fenomen torde
enligt min mening ha varit att det var just fe
noxisyror som amerikanarna anvlinde när de
avlövade Vietnams urskogar under Metnam-
kriget. Att amerikanarna använde en annan
typ av fenoxisyra som innehöll dioxiner och
som blev förbjuden i Sverige, att mångden
verksamt medel var 10-20 gånger större per
hektar än i Sverige och att jättelika områden
avlövades spelade uppenbarligen ingen roll.
Massmedia engagerade sig hårt på miljökriti-
kernas sida och slutet blev att den kemiska
lövslybekämpningen med f enoxisyror prak-
tiskt taget upphörde. Följden härav blir i bäs-
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ta fall en avseviird fördyring av ungskogsskÖt-

seln, i sämsta fall kvalitati\t sämre ungskog

med konsekvenser omloppstiden ut.
Kritiken mot gödsling av skogsmark med

kväve har aldrig varit lika hfud som den mot
fenoxislyorna. Förklaringen torde vara att fe
noxisyror och för öwigt även DDT upplevs
som gifter som avser att döda under det att
kväve åir ett nåiringslirnne. Kritiken mot kväve-

gödslingen riktar sig mot övergödningspro-
blemet och de konsekvenser som därigenom

uppstar för djur- och v:ixtlivet i våra vatten,
inte minst utmed våra kuster. Skogsbrukets
bidrag härtill är närmast marginellt. Denna
gång var det alltså iordbruket som kom i
skottgluggen. När det gäller skogsbrukets
gödsling iir det inte övergödning som liritiken
gäller utan den försurande effekt som vissa
gödselmedel har - framför allt urea men även

i viss mån ammoniumnitrat. Inom Bergslaget

har man därför senare övergått till att anviin-

da kalkamonsalpeter som är ett basiskt med-

el och som inneburit en avsevärd fördlring.
Under de senaste åren har miljöproblema-

tiken i skogsbruket förändrats - skogsbruket
har helt plötsligt kommit att stå på den sida
som anklagar i stället för på den som ensidigt
anklagas. Det är sjäMallet luftföroreningarna
jag då avser och deras effekter på skogen

Dåirmed har inte sagts att skogsbruket sal'mar

miljöproblem. De har bara ändrat karaktär.

Låt mig bara niimna "fj?illnlira skogar" och allt
större krav på reservat för olika ändamåI. Då

dessa problem i huvudsak ligger efter min
aktiva tid i Bergslaget nöjer iag mig med att
helt kort konstatera att luftföroreningen ilr ett
problem som måste tas - och också tas - med

stort allvar.

Ftyseödsling utfödes cD oliha ftygbolag
på entreprenad, bl.a. Sterner Aero och
som hör Gulluihs 1965.

Shogsgödslingen utfördes under 1960
talei dek manuellt på marhen, dels med
hiätp au flygplan. Gödseln bestod au
iuiiue, i detn fall lJrea. - Påfyllning föt
spridning från luften 1965.


