
Kapitel 1

Marken
Skogsmarksinnehav
Mot bakgrunden av de enorma kvantiteter
virke som under århundraden konsumerats i
Falu gruva skulle det ligga nära till hands att
tro att Bergslaget redan tidigt varit stor skogs-
ägare, speciellt i närheten av Falun. Så är
emellertid inte fallet. Situationen är snarast
den motsatta, såtillvida att det var bergsmän-
nen på sina gårdar runt Falun som ägde gru-
van och därmed Bergslaget. Virket till gruvan
köptes, sedan skogstillgångarna runt Falun
inte längre räckte till, av allmogen långt upp i
Dalarna - speciellt utmed Västerdalälven -
och flottades av gruvförvaltningen till siöarna
Runn och Tisken. Det var först efter koppar-
brytningens storhetstid som Bergslaget bör-
jade intressera sig för järnhanteringen och
som skogsmarksförvårven började. Bergs-
laget anlade eller köpte successi\t under
1700.och 18OGtalen ett stort antal hlttor och
smedjor runt om i Dalarna såsom Svartnäs,
Korsån, Löfsjön, Lindesnäs, Snöån, Limån,
Bäcka, Fredshammar och många fler. För att
trygga tråkolsförsörjningen tilldelades bru-
ken s.k. rekognitionsskog, till en början med
disposit ions rä I I men så småningom - i sam-
band med liberalismens genombrott under
slutet av 1800-talet - med full äganderätt.
Trols att alla dessa bruk sedan länge är ner-
lagda Zir en betydande del av Bergslagets skog
i Dalarna gammal rekognitionsskog. Förhål-
landet i Uppland är detsamma där Söderfors-
och Strömsbergsskogarna till stor del har
samma ursprung.

Nästa steg i utvecklingen sammanhänger
med Bergslagets engagemang i sågverkshan-
teringen under 18O0-talets slut och efter någ-
ra decennier åven i massa- och pappersindu-
strin. Ett starkt behov uppstod då att trygga
råvaruförsörjningen för den nya industrin.

Till en början skedde detta huvudsakligen
genom köp av 5Gåriga awerkningsrätter (ar-

rendeskog) men längre fram genom förvärv
av både mark och skog. Det vanliga var där-
vid att bönderna behöll gård, inägor och hem-
skog (ofta även fäbodskog) och sålde utsko-
gen till bolaget. Ibland kunde hela utskogsru-
tor med ett otal delägare förvärvas såsom
Laknäs utskog i Leksand om närmare 10 000

hektar.
Nämnas bör att under aren 1878-1889 sam-

ordnades skogsköpen mellan Kopparfors,
Korsnäs och Bergslaget i proportionen 1-2-2
(trebolagen). Samarbetet upphörde emeller-
tid efter några år och den förvärvade skogen
delades på intressenterna. Anmärkningsvärt
är att varje enskilt skogsskifte ofta delades på
längden i ovanstående proportion. Arronde-
ringens betydelse hade uppenbarligen inte
insetts av dåtidens beslutsfattare.

Det bör i sammanhanget understrykas att
en stor del av den skog som under denna tid
köptes från bönderna saknade värde för
dessa. Det var först sedan skogarna förvär-
vats av bolagen och dessa byggt ut flottleder
och andra kommunikationsleder som skogen
fick ökat viirde. Bolagen hade i allmänhet kon-
stant brist på pengar och skogsköpen och el
terföljande dy'ra investeringar tog hårt på lik-
viditeten. Även det rika Bergslaget hade kän-
ning härav Det lär finnas en brew;ixling mel-
lån disponent Ljungberg och byamännen i

Skattungblm där dessa bjuder ut hela utsko-
gen till försäljning. Ljungberg nödgades dock
tacka nej - han hade inte lyckats uppdriva
den miljon som kalaset kostade.

På ovan beskrivei sätt hade Bergslaget vid
sekelskiltet kommit att äga närmare 200 000

ha produkliv skogsmark nästan uteslutande i

19



I

.5""4 |

LiJrhddor. ,'i '. . tJL,sd"t

t ,t"t . A,bå
*(o^

V 'Art'' 'nortntis

Fhdihahhar
' .ore I

tt,rr,;"dy" 't. r1n'vbwel

. - a&ipr(-LANt

Solledn
- 8odo

?-\
9-\

"leletsa,a .SvÅ,|,Å /
rr.sFnts .6ryr4lo .Å,,',å^ divte

Y;if*,;.r^ f,"**fl*CI*'' uutav*'i

. L&siön
Liidcrrds V,kr rMan.

>)
2,

ez), '. - --.) ',

rS{nia:bero

..oy.,rj<, j,

't -,''T-'n"3f.s-r",oair" -l'. --
i-'-,-6.,äybq I .-,

l- =J .. -
i .sranr \
'i VAST AdtANt OPPLANI

KaftaöUerDalarnoochongrönsandetandshapuisandedeortersomomnijmnsicarl-GustafSundbergs
håghomster

Dalarna. År 1906 lörbjöds bolag i Norrland
och Dalarna att förvärva )tterligare skogs-
mark av enskilda skogsägare, enligt den nya
bolagsförbudslagen. Enda sättet att öka sitt
markinnehav blev därför att köpa andra bo-
las med skog. Vid sekelskiftet förvärvade
Bergslaget Gysinge bruk och 1907 förvärva-
des Söderfors bruk med 25 000 ha viilbelägen,
högproduktiv och välskött skogsmark. Båda

Iörvärven skedde tillsammans med Korsnäs
I Söderf orsf örvärvet f ick Bergslaget brorslot-
ten, i Gysingefallet gick större delen till Kors-
näs. Bergslaget fick 4 000 ha produktiv skogs-

mark. Ytterligare ett köp gällde Gammelstilla
i Gästrikland - cirka 1 500 ha. Ar 1919 köptes
Ljusnebolagets skogar i Lillhärdal och Alfta
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om 48 000 respektive 5 000 ha produktiv
skogsmark. Året efter lörvärvades Ströms-
bergs Bruk av familjen Wachtmeister omfat-

tande 28 000 ha skogsmark av samma höga

kvalitet som i Söderfors. Lillhärdalsköpet
måste däremot betraLtas som en tvivelaktig
affår - priset alltför högt mot bakgrund av be
lågenhet och bonitet. De närmaste åren efter
Lillhärdalsköpet togs stora kvantiteter gam-

mal skog och inte minst torrskog ut vilket re-

ducerade den redan förut låga kubikmassan.
Efter några år sänktes awerkningen till en

mera normal nivå.
Efter Strömsbergsköpet uppgick skogs-

marksinnehavet till 307 000 hektar. Under
aren 1923-1942 då Emil Lundquist var disPG



nent i Bergslaget ökade skogsmarken med
endast 2 000 ha genom köp av Gruvaktiebola-
get Dalarna. Det är uppenbart att Emil Lund-
quist saknade intresse för skogsförvärv Man
vet till exempel att Bergslaget var erbjudet att
köpa Gimoösterby med 70 000 ha produktiv
skogsmark i Norra Uppland men att Lund-
quist tackade nej. Istället trädde Korsnäs in
som köpare och gjorde en strålande affår. Ett
annat exempel där man avstod från förvärv
var Ulfshltte Jernverk vars skogar ligger inom
synhåll från skorstenen i Kvarnsvedens pap-
persbruk och det fanns även andra objekt
som gick Bergslaget förbi.

Jag hade under min tid som aspirant i
Bergslaget (1 juni 1938 - 31 maj 1939) förmå-
nen att träffa den legendariske Emil Lund-
quist två gånger. I maj 1939 under ett mer än
timslångt samtal. Det framgick därvid tydligt
att han var negati\t instdlld till skogsbruk och
skogsägande: "Det är alldeles för dyrt. Först
skall man ha en skogschef och han skall ha en
hög lön, sen skall mår ha ett antal skogsför-
valtare och de skall också ha bra betalt. Så

skall man ha skogvaktare som skall ha hygg-
liga löner och dom skall i sin tur ha å/1pare
Oan använde faktiskt det ordet) som också
skall ha lön. Det är bara omkostnader allt-
ihop." Mitt påpekande att det fanns möjlighet
att få ner kostnaderna genom rationalisering
av driften au/isades abrupt: "Man kan inte ra-
tionalisera en hantering där månniskor inte
kan ersåttas med maskiner" var svaret. För
skogschefen under denna tid, Arel Löf, var
det säkert en besvikelse att så många välbe
lägna och viirdefulla skogskomplex $ck bola-
get förbi. Skogsmarken vid mitt tillträde som
skogschef år 1944 fördelade sig på sex skogs-
förvaltningar.

Tabell 1. S&ogsförua ttningar 1944

Alvdalen 76 700 hektar
Mora 37 400 "
Nås 61 500 "
Falun 33 000 "
Svärdsjö 43 800 "
Strömsberg 56 200 "

Det var för sin tid mycket stora förvaltningar,
väsentligt större än andra skogsföretags - för
att inte nämna Domänverkets - med jämför-
bara produktionsbetingelser. År 1936 hade
Lundquist skurit ner antalet förvaltningar
från tio till sex, vilket väckt mycket uppseen-
de. Arvid Lindman tog exempelvis upp frågan
vid skogsveckans öppnande och var starkt
kdtisktill åtgärden som t.o.m. var föremål för
en interpellation i riksdagen.

Jag har tidigare framhållit att skogsmarks-
innehavet inte förändrades under åren 1921-

1944. Så blev faktiskt fallet åven under resten
av 194Goch 1950talen. Även om möjligheter-
na att köpa bra skog inte var desamma som
tidigare lanns dock en del objekt som med en
aktiv inköpspolitik borde ha gått att förvårva,
exempelvis Stjernsund som gick till Korsnås.
Det låg faktiskt en av Löf upprättad och myck-
et detalierad vårdering av Stjernsund i mitt
kassaskåp när jag tillträdde. På min förlrågan
vad som skulle göras med denna blev jag när-
mast avsnäst avdisponent Rodling: "Den skall
du inte bry dig om". Innan Billerud köpte Bar-
kenskogarna i Söderbärke av den så kallade
Viklundskoncernen (sågverken i Insjön, Bar-
ken, Lenna Bruk) hade jag fått nys om att nå-
got var på gång och försökte intressera Abe-
nius för projektet. Jag hade därtill lyckats få
detaljerade uppgifter om bonitet, virkesför-
råd, åldersfördelning, vägnät och annat som
behövs för en värdering. Efter ett studium av
generalstabskartan där iag ungefärligen rita-
de in skogarna blev disponent Abenius kom-
mentar: "Dom ligger för långt bort". Han lät
frågan falla. Om Wikmanshlttan tjatade jag
under 20 år innan någonting hände.

Jag har den bestämda uppfattningen att
Irämst Jacob, men också Marcus, Wallenberg
inte var intresserade av skogslörvärv vid den-
na tid. Dessutom agerade de som jag ser det
utifriän filosolin att så liinge ett företag l?imnar
en skälig avkastning skall det få leva vidare
som en självståndig enhet. Det är därför be-
tecknande att förvärven av först Stjernlors-
Stålldalen 1960 och Wiknanshyttan 1964 kom
först sedan företagen kommit i ekonomiska
svårigheter och inte längre klarade sig själva.
När väl isen brutits kom )tterligare skogsför-
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viirv. Halva Skyllberg med 10 000 ha, Grycksbo
10 000 ha, Grängesberg 10 000 ha och Mack-
myra med 5 000 ha. Tillsammans med Ställda-

lens 30 000 ha och Wiknanshlttans 18 000 ha
blev detta närmare 100 000 ha som förvärva-
des under 196Gtalet, fram till den tidpunkt då
"dom stora klippen" började och det gamla

bruksföretaget Bergslaget omvandlades från
ett j2irn-trä-kraf t-f öretag till trålf öretaget STO-

RA. I 1970 års förvaltningsberättelse redovi-
sas den produktiva skogsmarken till 425 000

ha. Alla de under 1960-talet förv:irvade sko-
garna var av hög bonitet, virkesrika och i gott
skick. De led emellertid av samma "sjuka"
som Bergslagets öwiga skogar: överskott på
äldre och brist på yngre skog och för liten
gallring.

Arrondering
Större delen av Bergslagets markinnehav var
vid kigsslutet samlat i relati\t stora samman-
hängande komplex. Så var fallet med den
övervägande skogsmarken i Härjedalen, Häl-

singland, Gästrikland, Uppland och Vlistman-
land. Undanlag fanns dock - exempelvis Ös-

tervåla socken i Uppland. I Kopparbergs län
var situationen en annan. Visserligen fanns
även dåir väl samlade områden på något eller
några tusen hektar som vid de gamla bruken
Svartnäs, Korsån, Löfsjön, Lindesnäs m.fl.,
men en alltför stor areal var splittrad på tu-
sentals småskiften, därtill oftast långa och
smala. Som exempel härpå kan nåmnas att i
Boda socken hade Bergslaget 67 ha skogs-
mark och 3,97 mil rågång. Flra mil rågång i en

kvadrat omfattar 10 000 ha.
Splittringen i ett otal små och olormliga

skilten försviårade eller omöjliggjorde en än-

damålsenlig skötsel av skogen och medförde
en avsevård fördyring av avverkning, skogs-

vård, arbetsledning och administration. I vis-
sa socknar hade därför redan innan jag kom
till Bergslaget en omskiftning i form av laga
skifte påbörjats och sedan startades succes-
sivt nya projekt. Ore var den första socken
där ett laga skifte avslutades.

Problemet med laga skiltena, som fortfa-
rande pågick, var att de tog så lång tid - upp

till 25 ar. Mest tidsödande var äganderättsut-
redningen. Genom arvskifte - i Dalarna köpte
sällan ett syskon ut de andra utan alla behöll
sina andelar - och sämjedelning i flera led
hade så småningom en helt abderitisk situa-
tion uppstått. Det var inte ovanligt att en

skogsägare med 20 hektar hade innehavet
spritt på ett 30-tal ställen i vilka han ägde 1/4

i vissa, 1/10 i andra, upp till 1/150 i något. Det
fanns enstaka skiften på några få hektar med
mer än hundra delägare spridda över hela
världen. Det har för mig alltid lramstått som
en gåta att någonting över hu!'ud taget fung-

erade under dessa förhälanden-men det var
ju samtidigt mycket som inte fungerade. Un-

der alla omständigheter verkade ägosplitt-
ringen bromsande på såväl virkesutbud som
skogsproduktion. Nlir detta skrivs åir laga skif-

te genomlört i Ore, Mora, Sollerön och Siljans-
näs samt inom enstaka skifteslag i flera andra
socknar. Skilte pågår bland annat i Våmhus
och Gagnef.

I Nås genomfördes åren 1963-1966 en an-

nan mycket enklare och snabbare form av
skifte. Att detta lyckades sammanhängde
bland annat med att Lantbruksnämnden un-
der många år bedrivit en omfattande upp-
köpsverksamhet i socknen och därför kunde
ställa betydande arealer såväl åker som skog
till skifteslantmätarens förlogande för fördel-
ning på markägarna. Var och en som ville kun-

de därför gå ur skiftet med mera mark än vad
han startade med. Aganderättslörhållandena
var därtill i Nås betydligt mindre tillkrånglade
än i exempelvis Mora. Nu pågår skiften av
denna typ i Dala-Järna. Efter mer än 50 års
arbete med omskiltning av skogsmarken i
Dalarna återstår fortfarande mycket att göra.

I exempelvis Rättvik är ägosplittringen fullt i
klass med vad den var i Mora före skiftet.

Den lorm av arronderingsverksamhet som
här beskrivits består ju i att man inom ett
begränsat område - skifteslag eller socken -
sammanför varje skogsägares markinnehav
till så Iå och så ändamålsenliga skiften som
möjligt. I SoUerö socken diir socknen var skil-
tesenhet innebar detta för Bergslagets del att
vi fick cirka 300 skilten samman{örda till två-
båda gränsande till annan välarronderad



Bergslagsmark i Leksands respektive Mora
socknar. I Mora där skifteslagen utgjorde en-
heter fick vi ett eller ett par skilten i va{e skif-
teslag - även del en stor förbättring.

En annan lorm av arrondering bestod i köp
och försäljning av skog - man köpte skogsskil
ten insprängda i eller griinsande till Bergslags-
mark och sålde friliggande skiften. Sedan den
I idigare resl riKiva förvåirvslagstiftningen upp
mjukats etablerades ett fruktbringande sam-
arbete med Lartbruknämnden i Kopparbergs
län, resulterande i ett stort antal köp och för-
säljningar till ömsesidig båtnad. Når borgarna
kom till makten i 1976 års val och jordbruks-
ministern fick partibeteckningen (c) skztptes
lagstiftningen igen, och köp- och försäljnings-
verksamheten dog ut till glädje för ingen. Nu
år en ny liberalisering på gång igen.

Vid sidan av den ovan redovisade verksam-
heten för lörbättring av arronderingen be-
drevs en annan aktivitet i samma syfte, näm-
ligen markbyten i stor skala inom storskogs-
bruket. Vi var i Bergslaget mycket aktiva på
den fronten och tog initiativ till flera stora
markbyten. Självfallet var Korsnäs och Kop-
parlors involverade i dessa men även Billerud,
Domänverket och enskilda jordägare.

Skyllbergs bruks välbestockade mark var
av god bonitet och Iör den betalades 2 000 kr
per ha - ett fantastiskt pris i dag. Problemet
var att skogen låg i norra Östergötland vilket
gjorde Håkan Abenius betiinksam. Jag garan-
terade då honom att jag skulle "fl'.tta hem"
skogen genom blte med Domänverket. Så
skedde också. I utbyte mot l0 000 ha Skyll-
bergsskog fick vi i2 000 ha i Dalarna fördela-
de på ett dussintal skiften samtliga $änsande
till eller insprzingda i Bergslagsmark. De störs-
ta var Nisshlttans och Risshytans kronopar-
ker, rågrarnar med Mkmanshytteskogarna.

Stjernfors-Ställdalens skogar gränsade till
Billeruds Hälleforsskogar. Det rörde sig om
30 000 ha produktiv skogsmark. Samtidigt
ägde Billerud sedan län€e ungefär sammaare
al norr därom gränsande till Wikmanshytte-
och Rämshytteskogarna. Det var de s.k. Bar-
ken- och Ludvikaskogarna. Allt låg upplagt för
ett markblte. Dels skulle fraktavstånden för
virket förkortas mer än lem mil för båda par-

ter, dels skulle två skogsförvaltningar kunna
awecklas, en hos vardera företaget. Det visa-
de sig att Billerud var intresserat. Ett bytesav-
tal upprättades och en taxering av skogarna
igårgsattes. Det hade vid förhandlingarna rått
viss osäkerhet beroende på ett alltför gam-
malt taxeringsunderlag för Stjernfors-Ställ-
dalens skogar. Vi hade dock gjort en värde-
beräkning så gott det gick. Jag framhöll att
dennna kundevara osiiker. Billerud hade där-
emot ett alldeles nltt taxeringsunderlag som
redovisades. Det uppdrogs åt en opartisk
skogsbyrå att taxera skogarna och att vårde-
ra dem enligt överenskomna regler. Sedan
taxeringen var klar visade det sig att Bergsla-
gets värdering stämde n:istan exakt under det
att Billerud kraftigt övervärderat sitt skogs-
innehav. Skälet var att de överskattat såväl
bonitet som virkesförråd. Andelen awerk-
ningsmogen skog var inte alls vad de kalkyle-
rat med. Då bytesa\,talet innebar att värde
skulle bytas mot värde resulterade det hela i
att Bergslaget fick ett nettotillskott på nära
l0 000 ha skogsmark. Det iir en gåta hur Bille.
rud kunnat göra en så stor miss. Det förtjänar
nämnas att vid den första presentationen av
respektive skogar uttryckte jag min förvåning
över dels den höga boniteten, dels den låga
arealen plant- och ungskog hos Billerud. "Tror
Du inte på våra siffror", sa Carl-Jacob Beskow
smått indignerad. "Jo det gör jag självfallet,
jag sa bara att jag var överraskad."

Det största markbltet var dock det med
Korsniis och Koppadors. Efter att först ha ge
nomfört en del mindre omfattande byten kom
man överens om att göra en radikal operation
innebärande att företagen avstod all mark i
vissa socknar och koncentrerade sitt innehav
till andra. Sålunda rensades Kopparfors bort
i större delen av Dalarna och fick kompensa-
tion i Amungen-Dådran-Tänger-området i
nordost. Bergslaget lämnade Orsa till Kors-
näs, med undantag av Bäcka där vi drev ett
semcslerhem. och fick all Korsnässkog i Älv-
dalen i utbyte. Vidare överlät Bergslaget sin
skog i Lima. Translrard. Malung utom Öjeom-
rådet och del avÄppelbo till Korsnäs och fick
all Korsnåsskog utmed Västerdalälven från
Dala-Järna och nedströms. Vi hade kalkylerat



med att såviil bonitet som skogstillstånd (ål-
dersfördelning, virkesförråd, drivningsläge
m.m.) skulle vara lika. Det visade sig också
vara så.

Totalt riiknar man med att det under 195G
och 196Gtalen gått mer än 130 000 ha Berg-

slagsmark i byte genom olika affonderingsåt-
gärder Detta gjorde att kartan över skogs-
marksinnehavet kom att se ganska annorlun-
da ut, i s)mnerhet om man betiinker att skogs-
marken samtidigt ökade med över 100 000 ha.
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