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Förord
De t är med både sorg och glädje, me n framför allt med stolthet. som l'i presenterar denna bok.
Den sam rnanfattar en vi klig del av SCA:s och n orrländ skt skogsbru ks h istoria och är författad
av e n man som in te ba ra uppkYl denna period, utan som också i stor utsträckning 1ari1 med
om a tt fo rma och påverka den.
Stig Hagner h ade tä nkt sig att boken ''Skog i förändring" skulle b li hans Opus rn agn um .
sammanfattni ngen av hans gärn ing och elen skogsb rukse po k ha n u pplevt. H an fick ime tillfälle
att fullborda den. I stället har SCA ti llsa mmans med Kungliga Skogs- och La n Lb ruksakade m ien
tagit på sig up pgiften att ge ut boken, så gott det lå ter sig göra i enlighet med Stigs in tentioner.
Ko llega n och vän nen Gustaf von Segebaden introd ucerar förfa ttaren i ett personligt färgat
porträLL. Utöver de perso ne r so m dä r nämns som viktiga för att boken nu föreligger i tryck. skal l
näm n as Gustaf von Segebac\e n själv och Vil'ianne H agner, Stigs hnstrn, som har sLOr del 1
bokens tillko mst och också medverkat ti ll att resu lta tet blivit, som 1i hoppas, det Stig aYsctt.
Sundsvall i oktober 2005
Bjöm Lyngfelt
Svenska Cellulosa Ak tiebolaget SCA
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Företal - om Stig
av Gustaf von Segebaden
Stig 0. A. H agncr korn 1964 till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA som skogs\'årclschef. H an
Yerkade sedan i d en befattningen frarn Li ll sin
pensionering å r Fl91 , all Ls,'\ i nära 30 år.
In n an Stig Hagner anst~illdes i SCA, hade
ha n under tio :trs tid ,·arit assistent och fo rskare vid Starens skogsforskningsinsriun. De
f·yra fö rsta åren arbetade han under professorn Lars Tiren, d en led,mde forskaren när
de t g~illde norrlandsskogarnas återväxtproblem och en ,11· de srnra inom svensk skogsforskning. Ti ren Yar b:tcle en god b iolog, matematiker och ekonom samt en skarp analytiker
och iakttagare. Han införde bl.a. den moderna fäl rf"örsöksrnetodiken inom för yngringsforskn ingen. Till sin läggning , ·ar han
mycket försynt, hjälpsam och m[rn orn sina anställ da . Dena gjorde honom också till en god
pedagog och handle da re . .-\x T in; n fick H agner sin forskni ngsrnässiga skolning. ,ilken
kom a11 prägla h onom och hans Ycrksarnhet
för resten av li, ·e1..
Ar 1963 fram lade Stig Hagner sin doktorsa,hand ling ">laLurli g fö ryngring un der skärm.
En analys m· föryngr·i ngsrnewden, dess rnc~jligheter och begränsningar i mellannor rliinclskt
skogsbruk". Del rnr en mycket gedigen monog rafia\'lrnnd ling, som han med s{1cla n framgång försyarade Yid dispuLationen au han a,·
Skogs högskolans lärarråd bleY antagen som
oadönad docent, innan han :1ret cl~irpå lämnade Skogsforskningsinstitutet fö r SCA.
Tjä nsren som skogs,·årdschef i SCA hade
haft flera namnkun niga innehm·are, men den
ende som_jag själv ko m i kontakL med var Stigs
närmaste företrädare , Björn H agström . Han
fö re kom med både u p psatse r i de skogliga tid-

skrifterna ocb med föredrag och inbgg , id
Lex. Skogs\'eckans konferenser. J ag minus
också hur han , det bör h a ,·ari t i slute t <1\' 19:'i0t;i let , 11nder ett par dagars tid gick runt till de
olika forskarna på Skogsforskn ingsinstintter
för att fä reda p å ,·ad l'i där s,·sslade 1ned, hm
lå ngt vi hade kornrnit och Yilka res ttl tat ,·i hade
fäu fra m .
Mot. den b akgrunden kan lllan nog säga a ll
Stig Hagn e r kom till ett riilt \'~il duka t bord.
Vä l dukat i så rn å uo au han tog ö,·er en ,äl e tablerad e n het 1Uecl duktiga m e darbetare. Men
arbetsuppgifterna som 1·iit1tade
både
många och i flt>ra fall s,·årlösta. H a ns fö rsta
stö r re offentliga framträdande \'ar Yicl Sn·1 iges
Skogsvårdsfö rb unds norrlanclsexkursion hösten
11)69 sorn gick på SCA:s ma r ker och unde r
företage ts ,·ärdskap.
I sitt inledningsanforancle sa1111nanfartade
skogsclirektören Folke rnn Heidekcn SCA:s
policy ,·a d gälle r skogs, å rclen:

,·,1r

- Skogsa\Clclningens uppgift iir ,1tt tillgodose i11cl11strins totala ,·irkesbehm·
till liigsta möjliga kostnad.
- Bruket a,· de egna skogarn a betraktas
sorn n ågo t nl\'cke t långsiktig t.
- \'irkesunage ts st o rlek stnes i hög grad
a,· akwcll o c!t initierad tilh·ä'>:t.
- r\tt på ege n mark ,·ia sko gs1·;1rclsima1se r
köpa <tll prod11ktion , so m ä r löns:1111 a tt
köpa och a,·stå frä n ej lönsam produktion.

H agner var sedan föredragande och bu\'ltdsvarande på alla d e sju punkter som 1\'ådagarsexkursionen omfattade och som st räckte sig
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från "Synpunkter p å in lroduklion e n av utlä ndska trädslag i norrbndskt skogsbru k" till
"Skogsodli ngens mekanisering". På de n första
pu nkten \·ar d e l givetvis contona talle n som
tilldrog sig det mesta in tresse t. En deltaga re i
diskussionen karakteriserade H agners iuslä llning till detta nya trädslag som "försiktigt pessim istisk". Den inst~illningen skulle, som \'i vet,
senare bytas till sin motsals. På d e n sista punkten d e monstrerades försö k med den s.k. såddplattan, en föryngringsllletod som man d ~1
närde stora fö rhoppni n gar till - förhoppn inga r som <lock ganska sn art skull e visa sig
kormna p[1 skam. And ra viktiga ämn en som
be ha ndlades var hyggeshered ning, bestå ndsan läggni11g oc h bes tånclsvå rd.
En n yh e t som p resenterades var ele n s.k.
gallringsmalle n som Stig hade tagit initia tivet
till och som snabbt blev ett viktigt hjälpmedel
i skogsskö tsel11.
N{igot av e n modefluga vid den här tiden
var iden eller drömmen om det gallringsfria
skogsbru ket. Genom att anlägga de nya beSlå nde n med fä. p lantor i e rt glesl "sluta\Verk11i11gsförbaud·' skulle rnau inte behöva gall ra
och träden skulle bli ungefär lika grova. Hagner
ku nde dock överrygande visa an d etta, till
föijd av insådd av ajäldöryn grin g och naturl ig
diameters pridn ing i bestå ndet, var e n utopi .
Av exkursionsreferatet att dö ma skilde sig
Stig H agner med den iiran fdn sin uppgift.
Ma n kan nog säga a u h an då också tog sitt defin itiv;:i st <"g l1I på elen offentliga arenan. Där
skulle.: h an sedan kornrna all befin na sig unde r
hela sin aktiva tid i skogsbru ket och även cbrcfter.
Nä r man se r tillbaka på vilka frågo r som
han främst h a r ägnat sig åt, ä r de t kanske b ara
ett par m· dem sorn inte togs upp red an vid exku rs io n e n å r 1969. Det gäller i fö rsta ha nd
skogsma rksgöds li ngen och skogspoli tiken , två
o mr:1den so rn han sen are ägnade m ycken tid
och kra rt.
D e t gödslingsp rogram som han utvecklad e
för SCA:s skoga r, va r til l sin storlek och
genomförande närmast banbr ylande . Delta
var baserat, förutom på forskningsresultat
frå n Skogshögskolan och Institutet för skogsfö rbäurin g, på mera t.illämpade fö rsök i egen
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regi. Programmet var också \ äl in tegrerat i
företagets strategi beträffande skogsh ush ållnin ge n och \·irkesanskaffninge n. I det h~ir
sammanhanget är del ,,än a u nämn a \·i lke n
betyd else d e t had e frå n h ushållningss}'npunk1
n ;ir lian korn på, all d el in te var just elen frarngödslacle ti llskoLLSkvantiteten som s(1clan som
m an måste ta uL i form av ökad avverkni ng, \·ilket. man dittills allmäm räknade m ed, 11ta n au
ele n ökningen kunde tas ut n ågon an nanstans
illom virkesförrådct. H an ifrågasätter siilY om
han var elen förste a tt komma på d etta, me n
han var i va,je fall fö rst. med atl sätta in d e t i
ell stort praktiskt sammanhang.
Vad de skogspoli Liska frågorna beträffar,
,·ar Stig H agn er - naturligt nog - j\·e11 stark t
engagerad i d essa. Skogsvård slage ns utformning och dess tillämpnin g sam t de olika sta t.liga bid ragssysLern som ti d efter annan fö rekolll , var j u av mycket sto r och ibland a\· a1·görand e betyd e lse för en så stor skogsägare
som SCA. Ett exempel på detta är när han fick
Skogsvå rdsstyrelse n i Västern orrla nds län au
acceptera fö retagets användning a\' sin "tillväxtdifferensrneLod", TVD-mctoden, 1°icl rangordning av slutavverkningsbestånd, medan
skogsvårdslage n föreskrev n ågot annaL.
1 d e skogspol i Liska frågorna förelräclde
H agn e r in te bara SCA. H an ,ar i olika
samman han g en vältalig och \ä l förberedd
förespråkare fö r hela det norrländska storskogsbruket:, ibla nd därtill u tsedd, ibland mera ~jäh·pålaget.. Vält.aligheten kund e e mellertid stundom bli så slor, Lex. vid d e förr \'älbesökta och
betydelsefulla skogsveckorna, att man lite
skämtsamt talade om "skogsbrukets Cassi us
Clay: Störsl, häs t och vackrast". IIan ,ar \erkligen int.e rädd för all sticka ut ha kan , och i
dis kussioner förfäk tade han sina synpunkter
med stort e ngagemang .
Til l skogsvå rdsc h efens uppgifter hörde
ä\·en att svara för bolagets företagstaxeringar.
Dessa utformades i stor utsträcknin g enligt
Ri ksskogstaxe ringe ns modell och defin itioner,
vilke t underhittad e en avstämn ing a\· SCAresu ltaten mol "Ri kstaxens", sam tid igt som
man kun de komplettera företagsma te riale 1
med u ppgifter från denna. Stig H agner såg
också Rikss kogstaxeringens mö jligheter, och

h a n var en ivrig t.illskyn clare till d e t s.k. Huginsystemets tillkomst, e u beräkningssyst.em för
långsiktiga avverknings- och konsekvensberäkningar. Deua ha r varit. mycke t. uppskattat och
kommit. t.i ll st.or användning p å både fö ret.ags-,
region al- och landsniv{1, del se nare inte minst.
i samba nd med skogspoli t.iska ut.redn ingar.
Hans stora kunskaper och erfaren he ter
gjorde honom till e n eftertrak tad gästföreläsare
u tomlands, kanske frä mst i Brirish Colnmbia.
Samtidigt. var han d å också en god a rnbassadör för nordiskt skogsbru k. O ftast giillcle det
au redogöra för vårt sätt att sköta de boreala
skogarna e lle r att. öka \irkesprodu kt.ion e n
genom skogsgöclsling. H an var äve n anlitad
som skoglig konsult i olika sam ma nhang, bl.a.
a\· V~irldsbanke11.
Han bö1jade sin aktiva yrkesbana vid Skogsforskn ingsinstitur.et, och i slute t av d e n återvä nde han delvis t.ill institULets sentida efte rföljare , Skogsfakulteten vid Sveriges lant.bruksunive rsit.et i Ume:1. Där gjorde han e n
mycket uppskattad o ch vi.il behövlig insats som
ad ju ngerad professor i skogsskötse l. Särskilt
ägnade h a n sig å t. forskarutbildningen, där
doktoranderna i honom fick en synnerligen
kompetent l;irare. Detta var också en a rbetsuppgift som ha n själv tyckte var intressant. och
givande att iigna sig åt.!
U ndcr många å r satt han som bolagsskogsb ruke t.s re presen tant. i styre lse n fö r Skogs\·årclsstyrclse n i Västernorrlands län och han var
också med i flera kornmittccr, arbetsgruppe r
och liknande som dire kL e lle r indire kt. h ade
med skogspolit.ike n all göra. De t. är dä rför
inte m~irkligt alt han om bads att medverka
niir Skogsstyrelsen å r 2000 tillsatte sin föru t\'arandc gen e raldire ktör, Hans Ekelun d , som
u t.recln ingsman för aLL ut.värcle,·a elen förela
skogspolitikcn .
Stig hade inte bara talets gå va, han hade
också e n god penna' De n fö rmågan u LnyLLjacle h an flitigt och av m;ingclen publikationer
av ha ns hand all döma, måste han h a tyckt. om
att skriva.
För elen bredare all mänh et.e n ble v ha n nog
mest. känd som elen store förespråkaren och
in trodu ktören av contortatallen i vårt land.
Det var en lite n tävlan mellan Stig Hagner och

Ro land Nellbeck AB lggesu nds Bruk o m ve m
av dem som törs t. "upptäc kte" trädslage ts mc~jlighctcr. Utan au ta sr;illning i_just elen fr~1gan,
är d e t dock v;in a tt. här nämn a med vilken
met.odmässighet som Hagne r byggde npp
kunskapen om co nt.o nan med försök i o lika
skala och löpande uppföijning ,IV n :sul taten .
Det gällde bl.a. proveniensfrågor och jämföre lse r med vår Yanliga tall beträffande produktion , överlevnad, skador 111.111. Där korn hans
vetenskapliga skoluiug i försöksmetodik och
analys viil till pass, liksom hans goda kontakte r
med andra forskare. C:on1onasaLsni ngen ut.gjorde, i likhet. med skogsgöclslingsprograrnm e t, e n in tegrerad del i företagets strategi fo r
vi rkesförsörj n i nge n.
H a n har av rutmga blivit betraktad som utprägla t procluktionsinriktad, m en det. ä r nog
inte riktigt rä u:v ist. T SCA:s skogsbruk infördes
nä m ligen tid igt. regle r för hur m an skulle ta
natu rvårclshänsyn a\· oli ka slag. E u litet exempel är, a tt niir e 11 av våra lagledare i Riksskogstaxeringcn , det bör ha va rit i mi uen av 1980talet, rapporte rade au man träffat p å e tt
örnbo på SCA-mark, s,'\ kringg;irclades inom
kort "örntalle n" genom Stigs försorg av e n
skyclclszon. H an \·ar nog en a\ dem i skogsbruke t. som först ide n Lifie rade be\arandet. av biologisk m å ngfald som skogsbrukets viktigaste
miljöfråga .
.\fru ha u ansåg dock a tt man aldrig fick förlo ra procluktionsaspekt:e n . Han h ade sålunda
svårt at:t acceptera den period vi haft. när så
goLL som all t. i skogsbruket rön sig 0 111 1niljöhänsyn, bio logisk mångfald och dylikt, och
n;ir skoglig p roduktion nästan varit ett fult
ord. -Link om han hade lått uppleva ele n omsvängning som sker i d essa d agar, m ed kri tik
rnot extr elllL dri ve t. a rtbevarancle och med
rubriker som "Ökad avverkn in gspotential med
intensivare skogsskötsel"!
Vid Ku ngl. Skogs- och Lan t bru ksakadernicns (KSIA:s ) högticlssamman komst år 1988
tillcle lades Stig Hagner akademie ns g1 tl dm edalj med m o tiveringen: "För banbrytande
insatser i m odern skogshushåll n ing och in t roduktion av nya kunska per från forskning och
utveckling m ed utnyttjande av e tt plane r·ingssystcm för o ptimering i skogsbru ket".
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Den motiveringen sammanfattar på e ll ulmärkL sätt hans betydelse för vårt skogsbruk!
I eu fax från Spanien i mars 1998 skri,e r
Stig till mig: "Del är intressant a tt du skri\er
RiksLaxe ns historia . ... J ag hade satt mig före att
göra något liknande \·ad mser den mycket clyn amisb tid vad beträffar svensk skogsskötscl, som
både clu ochjag \·arit med om. J ag tog mycket
materi,11 1ned mig hi t !'rå n rnill kouwr, Lex.
a lla de exkursioner j ag leu eller deltagit i
unde r ca 30 å r. Och all min korrespondens
och andra do ku ment jag presLe rat. finns i
SCA:s arki\. Ty,ärr kom detta med m in försvunna dotter emellan, som forryckt tidsschernat. . .. "

Så småningom kom h a n dock i g[u1g m ed
sit.L skri,and e, och hösten år 2000 be r han mig
om synpunkter på ett förslag till disposi tion a,
sitt "Skogsmem" och på ett fö rsta kapite l i
detta. l nte helt cl\·erraskande handlar del kapitlet om couwnawlle n. Sedan följ e r kapite l
efter kapitel oc h i i11<U 2002 me jla r han: ''.Jag
har jobbat h{trt med min skri ft och är nu så
gott som kla r med t.extmassan. Det ble\' eu par
hund ra sidor och 21\-2:'i ka pitel. Aterstå r illustra ti oner. Figurer l(j~dper mig e n hinna med
på SCA:s kont.or i Sunclsrnll som är haj på art
göra sådana i sin dato r. Skall bö1ja m ata
henne med ma terial snarasL." Då har han
ocks:1 haft h e la sitt manm cl ler de lar a, dt"r
ute på granskning ,tv e tl an ral persone r.
Unclt"r S\·e rige-besöket sommaren därefter
ägnar han sig b l.a. åt att söka läinpliga illustrationer i fotoa rkivet p å Skogsbiblioteke t i
Umeå . Han diskule rar också ,·memoarernas'·
publicering med fö1-cträd are för SC:A och
KSI.A, som erbjuder sig att S\ara för d e nna . I
och med all Stig in ~juknar under hös ten orkar
han inte med a tt slu tföra sirt ma nus, bl.a. ;ir a\'
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kap itle t om ;ilgen och älgskadorna endast rubriken skrive n: "Älgen - ett skogsbruksproblern p{1 gott och o m ". När han sedan ad icler
d e n 16 _januari 2003 å te rstå r det sålunda en
he l del arbe te a tt göra. etl <1 rbete som ~ jörn
LyngfelL vid SCA åtog sig att koordinera. ,.\\'
dem so m d eltagit i det arbete t bör liii1· främ st
lyra pe rson e r nämnas. Stigs tid igare m edarbeta re och sedan eftertr(,iclare, Per Persson, som
skri rit älgkapitle t och hj;ilpt Lill med figure r, b ilder och texter ti ll d essa. Vidare en an n an
tidigare medarbetare, Siggardr Fah lro th. sonJ
ä,e n han varit swrk t engagerad i arbe te L Frå n
KSL\ har assistenten Per Thu nström \id e nheten [ö,- de Areella Näringarnas Historia
(AN H ) med,erkat i olika aYsecnden, ime m inst
n ~i r d el gälle r not- och litteraturuppgifter.
Den som dr,1git hu\·11dlasser och Ye rkat som
"spindeln i nätet" har \·arit A.uita Lunclhist \ id
SCA, som s,arat för koordinering a\ produktion e n, tex te r, bilder, diagram och nwcke L.
mycke t an n aL.
För att sätta in Stigs skildring a\· den skogliga nt,ecklingen i ett större samma nhang h a r
d enna kompletterats med kap itlet "S\ e nsk
skogsinduMri och S\enskt. skogsbru k un der
e fterkrigstid en J950-1990" som skri\'its a\· fil.
clr Ronnv Pettersson, Ekonomisk-historiska institu tion en \ id Stockholms nni\-c rsite t.
Min förhoppning är a tl l.'isa re n e ft e r den n a
lite rapsodiska presemation av Stig Hagner och
h ans yrkesruässiga \·erksamhf' l., skall ra e n int:ressant och minn eS\';ird tidsresa ti llsamma ns
med h ono m genom de no rrl~inclska skogarna '
L.:ppsa la i ,n,gust.i 200:'i

(;usla/ rnn Segebaden

Författarens förord
l drygt 50 år var jag på ett eller annat s~itt dela ktig i sYenskt skogsbruk, framför allt i del
11orrhinclska. U ncle r denna tid skedde omviil,·ande föriinclringar 1·acl giiller skogstillstå n d et,
d riftsformerna och synen p[1 skogen som
sådan. Del gälld e att anpassa skogsutnyt~jand et till ekonomi och tekn ik, tillgå ngen på arbetskraft, lagstifluing m .rn . \ilen framför all t
dreYs utvecklingen fram aY en successiY förcUnpad insikt i hur elen norrländska skogen fu ngerar biologiskt sam t utYecklingen av n ya fundamenta for skogsskötseln . Cen t:ralt i sammanhanget var behmet att förbäura skogstillst:lllcleL i :\forrland. Detta mödosamma företag
m·kastacle resu lt;it som också kom att inspirera
och utnyttjas i skogsbruket. längre söderut. Vi
,ar också snart i f:cird med a tt 1idare u t1·eck la
och effektiviser;i \'erks;imheten. D<'nna uppgift
be rörde hela landets skogsbruk. Vid denna tid
gick också Norrlands skogs\"årclsförbuncl och
S1·enska Skogs1årclsforen ingcn samman och
bildade Sveriges Skogsl"å rclsförbuncl.
Vid 104O-ta lets slut hade skogsforskningen
oc h n ågrn prnk riskt verkamle föreg,\ngsm~in
sta k,11. 11t e n någo rl unda lämplig färch·~ig för
det stora skogliga resta11re ringsarbete som just
hade börjat. Mvcket [1terstod all ut1eckla och
r:'t hade då kla rt för sig 1·ilken gigantisk uppgift
so m 1·ii11rnde under de närmas te årtiondena.
De rt a gäller b:1cle mobilise ringen m f)'Siska li ksom a1· ekonomiska resurser. Man anade in te
heller ,·ilke n slumrande pro duktionspotential
som fan ns förbo rgad i norclsYcnsk skog och
skogs mark. Den skulle snart. komma i dagen
och börja u tnyttjas.
Dett;i 1·;:ir också de n tid c1:1 man för första
gången i Norrlands skogshistoria målmedvetet

och på bred front bö rj ade bala nsera Yirkesuttagen mol kostnaclskrä\'a nde åtgärder för
att 1·id1nakLl1,1lla e ller ö ka skogsprocluktionen.
\'ad g~iller elen nordliga, boreala 1 skog sorn omkransar 1·ån klor, ,·ar 1·i nordbor nästa n e nsamma om delta. P:1 andra håll - i Smjetunion e n , Kanada et.c . - av1·erkades fortfarande n/istan allt 1·irke i ur·skogar ntan an
föijas ,11· 11;i1nnl'ärcla ålcn~ixr:1tg;irde r.
Under så gott som h ela min tid inom skogsbrnket ,·a 1· 1-crksam he ten starkt inriktad p:1 a tt
förse skogsindustrin med 1-irke. För ,·arje a,·1·erkat triid måst e nya plant e ras eller å1·ägabringas p[1 ,urnat siitL. \'erksamhetcn l'ar all tså
e n odling aY triid. Träclocllaren frågar sig natu rligt1·is p å sam ma säll som bonden hur man
skall fä mcsl och bä.st forriintning på l'arje
nedlagd krona. S.°1 gjorde de flesta under min
tid. Vi försökre 1·ara ra ti onella och kostnadseffektiva. \'i försökte öka avkastningen om
clella låg inom det lönsam mas ram. precis som
bonden.
Liksom inom jordbruket 1·ar ,åra metoder
framgångsrika för att öka skogens avkastning.
Så framgångsri ka an motkrafter uppstod i
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samhället so m tyckte a ll vi g ick för långt. Man
tyckte att \'i i111:e nog "~irnade o rn skogen s
naturvärde n. Jag hade själv sym p ati fö r d e n
typ e n av kritik n;ir ele n fram fö rd es med ,äl
und e rbyggda sakargum en l. Vi un derstödde
o ch drog nyu.a av den gryende na rnrv:irdsinriktad e fo rsk n ingen o ch inordnad e h ä nsynsregler i en rati o n ell ve rksa m h e t. u t.ma n ingen
va r au tillgo dose r im liga kra\· på na turvå rd
rned h ä nsyn till kostnad en.
J ag ve rkade nnder en tid cl;\ 111.veckling och
fra msteg vad gälle r skogsproduklio ne n var
h o n nörsord. De l var o ckså e n ti d n;ir· e n del
p rojekt hamn ad e i å ter\'ändgrä n der. Mo tgångarna var fle r ä n så . s:id ana är s\·å ra a u
undvika i e tt dynamiskt sked e av ut\·eck ling.
Den e kon om iska ko njunkturen växlade som
all tid . Den cij upaste pessimisrn kund e sna bb t
bytas mot fö rnyad 1.illfö rsikt. Jag u ppleve r
ibland att me r se ntida betraktare ten derar all
n ed värde ra d ra framgå11gar oc h uppförstora
motgfö1garna . .Jag h o ppas där fö r a tt d enna
bok kan medve rka till a tt kom mande ge n e ratio n er skogsintresserade se r n ågot mer balanserat p å d e t unika sked e a\· omdani ng jag fick
uppleva. De t ledde under alla omstä ndig he ter
fram till eu h ell a nnat o ch e konomiskt bättre
skogsb ruk, n:igot som alla svenskar kau dra
nytta av i dag . Det ä r t. o .m . säke rt så a tt d e
ökad e h änsynen till skoge ns a ndra värde n,
som rno l slut e l av min aktiva tid b lev e n del a\·
skogsbruket vid sida n av virkesprod uklio ne n,
im e m inst m öjliggjordes,iust tack \'are d e n fö rbä urade eko n o min.
Fö rsö ken a tt tilbmpa d e e ko n o m iska styrm edlen i J948 å rs skogsvå rdslag ledd e , som \'i
skall se, sna bb t till sr.ridighe ter med p raktike n.
Lagens tillä mpuing hade d ock reda n modifi erats mot me r realism n är jag börjad e min
tjänst vid SCA. Måls;ittning oc h regelver k
stämd e nu i stort m ed våra . I \·erkligh eLen g ick
storskogsbru ke ts am bitioner va nlige n län gre.
Skogsbruket va r också i h ög grad d ela ktig t i
fö rarbetena till 1979 å rs lag . .Jag har i p ositivt
min ne umgänget med d e må nga tjänste m;in,
alla ka tegorie r, inom Skogsstyrelse n och skogsvårdss tyrelserna, som passe rad e revy ge n o m
å re n. Det präg lad es för det mesta av e tt gott
sa ma rbete.
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.Jag tillh ö r e n all! g lesa re ska ra p erso n er
som 11pplcwlc >lorrlancls n eclkö rcla skoga1
innan d e l stora restau re ringsa1·be tet bö1jade. I
rn ir.L fa ll rnr de t 11r e tt "grocl pc rsp e kti\ ., pa
grund av min un gd om . ?vlecl hänsn1 till d et
som se n a re händ e uncle1· elen p eriod, som jag
1·;iu ingåe nde skild ra r i d en na bo k, kä nns d et
ange b get. au som referensran 1 också fä fö rmed la in tryck frå n d e n na snmna tid , så olik
dage ns. Den långd ragn a in lä rnin gsp rocess
solll d å måste till fö r att till sl ut E'\ till höra d e
p rofessio n ella skogsmä nn e ns skara , kräHle e n
rä tt h ög grad a\ rn ålrn eclvet.e nh e t. Fö r a tt me ritera oss fick ,·i dela det dagliga kn oget med deu
tiden s tali-ika skogsa rbeta re. Vi fi ck t. o .m . lära
oss an ko la m ilor. Skolbänkar, lära re och studi ekamrate r skiftade på vägen . Si\dan t ses i dag
som en onödig h elasrn ing i studieg:u1gen . .Jag
a nse r dock a tt även den n a vikliga, ,ia o m istliga
d el, av m in egen ut\·eckling ä r vä rd art be röra.
Ft t å n iond e til lbri ngande j ag i ele n ,·e te n skap liga miljö n inn an jag s;i!lade m ig ti ll p raktikens folk.Jag vistades d å i en omgin1 in g d är
man metodi skt a rb e tad e med kunska psu pp·
bygg nad. I ,·e tens kapen skiij e1· ma n p å h\'poteser (a n Laga n d cn ) å d en e n a sidan, sarn 1 b elagd kuns ka p å ele n a ndra . I min sen a re gärn ing gällde d el in te minst a tr. omföra \·eten skaplig Lbelagda förhållande n Lill pra ktiskt. utnyttjand e . Skogsb r uket bö r kä nn a cij up ta cksarn h eL mol alla d e m p;t fo r·sk nin gssidan som
bidrog - e ller som red a n b idragit - ti ll d e n
fon d a\· kunska p som vi ko m att utnytrj a und e r
n åg ra spännand e och hä nde lserika å rti onden .
Trots e n ambiti ou a u La d e häns,·11 i \Trksamh e te n so m sa mtide n krävd e , kritise rad es \·i
inte sällan fö r påstådd a n ega ti\'a ko11se h e11se r
av d rt skogsbruk. Va ri e rande h o tbild e r rnalacles u p p . De t gäll d e c1:1 fo r oss at t om möj ligt
reda ul o m de t fanns r;ickn ing for kritiken
elle r om d e n g rundad e sig på oriktiga elle r
osa nn o lika h ypoteser. Till sa n nin gshal te n behövde vi g ive tvis i första h a n d sjäh-a ta tällni ng. Det h;in d e d å och d å a tt d ra kritike r
h ade rätt. Om inte, gällde de t au fö rsYara oc h
fö rkla ra skä len till vår ve rksam h e t. l d essa
sammanh a n g gälle r tyvä rr inte sällan a-;iom e r.
a u o m e n osa nn eller tveksam hyp otes fö rfäktas till räckligt ofta blir elen till slut e n e ta-

Framst~illninge n börjar med en beskri vning
blcrad sanrnng. Au erfara d eua va r alltid bekym me rsamt. Vilsekommen inbillning h ade m· utgångsläget p~i 1940-talet med dess oLi llfredssL~illande skogsLillsLå ncl . J ag skildra r segrat Övt'r förn n frt't.
.Vlin skildring är i 1·issa d e lar knuten till med SCA som exernpel - l1ur rna11 inom föreSCA:s skogsb ru k, landets t.ill skogsinneha1·et tag med egen l'irkcsforbrukning och 1m'cket
stö rsta niist efter swte11s. Den na an knyt.ning egen skog tänkte och ha ndlade för att klara
ge r mig möjlighet att ''inifr,'ln" beskri, a virkesförsöi:iningcn på ko rt och lång sikt. l ett
tänkandet, skeende t, sarnrnauha ugen , µroble- ,inLal bpiLel heskri,·s sedan rä1t ingående h ur
rnen och d et säu på ,·ilka d e löstes. Någon kan en skogsskötsel 111ed ny inriktning vi1xLe fram ,
kanske tyck,1 a tt fra111stä llningen Övt'rlwtonar ofta ut,·ecklacl genom ett intimt sa rn a1·beLt'
m itt företags roll i samrnanlianget, t.y d et ,·ar mella n d e n produktio nsin riklad e skogsfo rskn aw rligt1·is skogsbrukets gcrnensamma an- ningen och cle1 prak1iska skogsbrnket. Resulsträ ngn ingar som förde fö rä ndringsprocessen tatet b le1· llled tiden elt stark t förä 11dra t skogstillstånd. Parallellt. uppstod också med tid en
framåt.
In om sto rskogsbruke t bi ldade l'i tid igt en en föriinclracl natu rsvn och uppfattn ing om
informell samarbetsg rn pp, CÖR-grnpp<"n .~ skogsbrukets roll i samh~illc t. .Jag be ha udla r
bestående av skogsl'årdschefcrna i de större in n eh:dlet i denna process. Ilela h ä nclelseskogsbolagen l'id de nna tid samt i Domiin- kecijai 1- soni str.'i ckn sig ö1·er ett hall Lse ke l 1erket. Där bakom fanns o taliga medarbetare, kallar jag .Jrirdvägen. Kapi t len är utformad e sft
alla kategorier, som tillsammans med oss drog au. d essa - om sft önskas - kan läsas fristfiende
sitt strf1 till stacken. J ag tror dock att min skild- a1 d en som e1·entuellt t'ndas t har in tresse a,·
ring stå r pf1 en r~itt generell grund. Den bö r ge rn\go n speciell fråga.
prm· på hur de tänkte och handlade som planerad<" oc h ut.vecklade skogsskö rseln p å hä lf'ren .Javea, Spanien i oktober 2002
a1· Sl'eriges totala skogsmark i en orn1·älvande
tid.
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KA.PITEL
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1940-talet, uppstartens decennium
.Jag stod och väntade pt1 jiigmästare Torsten sträckta Alsenajön. Här 1·änt.ade kronoj ägare
Carlson. Det var d e n 15 juni 194-3 och jag var Ahre us till vilken _jag Ö\·erant-varclades.:l H ans
knappt 15 år gammal.Jag hade_just: gå11 n L, å r- första å tgärd vad mig anbelangar var all ordna
term inen i realskolans tredje klass vid Öster- med extra ransoneringskon, ty skogsarbetare
sunds H ögre Allmänna U iroverk. Carlson ,·ar hade s~irskild tilldelning a1· det liYsnöchänKungliga Domä,we rkets förntltare av H all ens cliga.
revir med kronoskogar i 1·ästra .Jämt.land. J ag
Vi wg oss därför upp ti ll e n stor, högt beskulle föija med honom ut ti ll m iu första ar- lägen bondgföcl i byn . .Jag kom mer ihåg elen
be te sorn skogspraktikant. Det andrn viirlds- oändligt 1ackra uts ikt.en västeru t frå n gård skrigeL pågick som vä rst rum omkring Sverige. Lt1neL deu11a str(tlande försommardag. NärDet var ont om arbetskrafL i skogen eftersom mast under oss låg de nvgröna åk rarna, sedan
en st:o r d el av alla a rbetsföra män Yar in kallade d en spegelblanka, glittra ncle ajön, d ~irbon om
ti ll b evakningsijiinst och även en minderårigs d e mi ls,·ida skogarna där jag skulle tillbringa
insatser kund e vara till n yua.
sommaren. I fonden bröts horisonten a, ijällen
Den giingligejägmästaren, iklädd sin gröna med elen ännu snö tiickta Åresk 11 ta n som
~jänst:euniform, anlände i en till gengasdrift rnajest:ä tiskt inslag.
ombyggd Volvo. Det tunga, osande aggregatet
Ronden 1·ar kris t.idsrnynclighetens o m bwi i
stack upp där ha k. H an tillhörde d et: fåtal pe,- byn . H ans gestal t Yar a1· e n tvp som man ofta
sone r i stade u som trots kris ti den hade till- obsen er;ir i Jiinnlancl: lån g och gänglig, högt
stånd att använda b il i tjänsteutön1ingen . Ty grovhugget ansikte. e n kraftig näsa, blå ögon ,
lians civila arbete var Yiktigt, skogen le,·e re- röclhitt h år. Han rit.Lade i en slit.e n lista och tog
rad e 1·ed som e rs~iLu1i11g för både kol och oija. fram e n skokarto n g. Den visad e sig in nehålla
~lin medfoijande cykel al" märket Rex, nvin- masso r av ransoneringskon i olika färger. Snart
köpt för 60 kronor - d e n finns ännu kvar och samlades ansenliga högar rn ecl olikfärgade
hrngerar bra - lastad es på biltaket diir ett par papperslapp ar for in köp a,· mjöl, smör, os t,
papperssiicka r med gengasved redan tronade. iigg, socker o .s.1·. - j a t.o.m . kaffe - på bordet.
Rvggsäck, scll·säck, mjölkhämtare och annan .Jag trodd e inte n1 ina ögon . .Jodå, sa bonden,
anbefalld utrustning för del väntaude skogs- 1111 ,·ar j ag skogsa rbetare, det \'ar tungt _jobb
li,et smvaclcs in. I1·äg bar det viisterut mot den och mycket mat hehö, des.
1·iclsträckta byn AJseu (uttalas ÄKhe n påjämtEfte r provian1e1iug i Alsens hande lsbod
ska).
och mjölki11köp i e n bo n dgå rd gick färden
Efter ett swpp for ifyllning a1· mer gen gas- 1-iclare per cykel mot kronkojan någon m il
ved i aggregat et, en "tan kni ng" räckte for s(t borta, milt h em fö r några \'eckor. ÖYe r de n
diir sex, sju mils körning, var vi framme. Alsen stad iga pakethållare n h ~i11gde två full packade
;ir en av d e typiska jämtländska byarna, högt cykclv~iskor, oYan på swd den s1·ällancle ryggoch därför re la tivt frostskyc!dat: helågen . De ll säcke n på vilken so\'säcken ,·a r fastspänd.
ligge,- p:t slu ttninge n n ed mol de n stora lång- f ramtill ö,er styrs ti\ngen hängde och s1·iingde
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en fernlilers mjölkflaska. Uiugs st.ängen var m itt
fl11gspö surrat. De t hela var ett ganska tungl
lass for en 14-åring, det kä ndes iute mins t i
uppförsbackarrrn. J ag grenslade n u d e t lransportmeckl som skull e b li mi tt över d e hundratals miljag under denna oc h ko mmande somrar fardacles på slingrande och backiga grusvägar i.J~imllands \'ästra skogsbygd er.

Della var min första dag a,· e tt liv som skulle
pr~iglas av verksamhet i skogsbruke l, ime
m inst i d e t norrl~inclska . .Jag hade tidigt beslärnL mig för a u bli iigm äslare. inte så konstigt kanske, för jag gillade nalllr och friluftsliv. Östersund var di.i n ill e n stad med må nga
fargsrarka skogsmiin , här ,·ar d et gu ldkant
kring yrket. Me n målet va r ännu lång borta.
Stationer a tt kla1~a a v på v~igen moljägmiistarutbild n ingen vid Kungl iga Skogsh ögskolan i
Stockholm ,·ar förstås, som det he ll.e, en med
heder mfagcl mogenhe Lsexamen, s<:'dan mi lit~irtj!inst och di.irefter kolarskola. Konkurrensen
fö r atl bli antagen var kn ivskarp. Varje å rskurs
pendlack kring ett 30-tal ele,·er. Grundföru tsätlningen var att lära vrke 1 frå n bö1jan , man
lll:1ste halifice ra sig med skogspraktik. Minimikrave t var, tror _jag, to lv månader p raktiskt
skogsarbete av va rierande an. Men extra
praktikrn:macler cEiru töver gm· värd efu lla plus i
poängjakten. J ag h ade räknat ut all praktik
under de kommande fem skolårens somrar
borde ge mig en god grund a tt slå på i cleua
avseende. Dessu tom sk ulle många veckors
arbete un der som marloven ge inkomster for
egna behov llnde r reste n a,· å re t. Deua ,·ar viktig t for en yngling i en !;irarfarnilj diir grundekonornin på 1940-talet inte m edgav n ågra excesser i form av Yecko pe ngar. Privatl ive ts utgifter ,·ar något ma n ti ll största d elen själv måste
sd fö1 ,id mi n nu aktn in gsviircla ålder.

U ppvaknandet
N~ir jag ti ttar i backspegeln gav 1940-talets
somrar i J ä m tlandsskogarna, trots min d å
ännu oerfarna grodperspektiv på skog och
skogsb ruk, beståe nd e och vikti ga intryc k.
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De tta ,·ar e n tid när d e sista rester na av det
som en gång varit :'-Jorrlands me r elle r mindre
orörda urskogar vi ttjades på ,·irke. Al ltseda n
mitten a,· 1800-talet hade stora an e rk ningar i
omgångar dragit geno m dessa skogar i _jak ten
p å triid lä mpade fo r såg,·erk, senare ocksa for
massafabriker. .\ilen processen ha tle nu nå tt
e ller passerat sitt slu tstadiu m . )\\'en 0111 ambiti one n i teorin , a rit a tt skö rd,1 träden på eu
sätt som sku lle sä kra ålerväxten, clxs. leda till
e u ut11:dligt skogsutnyt~jande, avteckn ade sig i
ställel en a n nalkande katas trof i forma,· ,irkesbrisl for skogsindustrin, e n hörnpelare i lancleL,
ekonomi.
Felel var a tt man tillämpat olika forme r a,·
s.k. blädning i d en frå n början urskogsartade
No rrlandsskoge n . Metoden innebär i pri ncip
all man i ett och sam ma skogs bes1.ånd sele ktin
och med rätt t~iLa in ler\'al l skördar träd a,
,·aricrande sto rl ek, inte minst d e grö\TC,
,·ärclcfu lla . .\1e n sa m LidigL sparas h u, ucldelen
av b estå n d e ts tr~icl för vid are tilkixt. I de
luckor som bildas Jörv~intas n ya träd etablera
sig natu rligt. Del h ela skall leda till ett slags
evighe tsskogsbruk cl~ir - som man sade - ,-xan.
r,ill a 1w~ind , var d et enda redskap som i stort
sett sk1dlc belt övas för att viclmakrhålla skogens förnyelseproc<:'SS .
Från o ch med 1900-talets början var den
stridbare _jägrniista re n. senare öve1jägmiistaren
i Kungl. Domänstyrelsen , Uno Wallrno. elen
fr?1mste talesmannen för blädn ingss kogsbn1k.
H a n hade redan år 1897 utkomm it med sin uppm iirksamm ad e bok "Ratione ll skogsafnTkning".~ \'\ 'allmo hade emellertid vedersakare
vilka i st~illet tillämpade och p läderade för s.k.
lraklhuggn ing i :t\'orrlandsskogarna. d .,·.s. anläggning av likåldriga skogsbesLåncl efter kal,ffverko ing. T ill de nwst promine m a föresp rå karna i tal och skrifl fö r d enn a skogsbruksform hörd e \,\'allmos kollegor, överjägmäs tarna
l'er Olof (P.0. ) vVelande r och An ders H ol mg ren.~ Axel Scharcl, den fä rgstarke b ilrädande
l~insjägmästarcn i.Jämtland, shiver i tidskrifte n
Skogen: I Liclsk rifter. vid skogsvecko r. exkursioner e tc. rasade striden mellan .. trakthuggare ..
och "bläclare". Wallrno och P.O . bekämpade
varan dra som romerska gladia to re r, hv,irclera
åLföljcl af e n svans af an h ängare.6

!'!i 19 I0-/11/i,/ hrl(/r' slwgl'II i
.Jiim l lcmd aldrig lwllw!!,.zi!;.
01'11 hrult rirlm,wl u/salls/01
1111'1" d in- minr!lt' 0111/allanr!f'
di111r usio11savvrrhni11gar bliid11i11g.
1

l och med den lå ngva riga och krisartade
;ilclre skogsmau . so m S:1g skogshni kct i litet
l:1gkonj u nktur som inkclcles vid 1920-takts
större sammanhang, i öf'rig 1 fo~jdcs i regel
slnt f·ick blädningsforcs pråkarna verklig vinct i
minsta moLstå ndc· ls lag. Ma 11 slog upp slllå
segle n . SkogsbruksmeLoden innehar låga kosLh å l, som kallades lucko r, i b;ist.i fall b en;:ider för virkesfä.ngs tf'n i det kon;:i persrwk,·11x11,1 11 wcl I 00-;'\ rig a 111a rhus kar, so rn sa rnt i\el. De ua var eLL lockande kon cepL i en Lid
\·e tslöst bilades föryng r ing. Si1 gal lra d e
1ned m yc ket d å lig lönsam he l. Dorn;'instyrelse11
111a11 ige 110111 e1 1 bit hyggligare skog, s{1 n ya
förordade fr.o.rn. å r 1931 att huggnings"lu ckor•· e 1c. Må nga g,\nger hlef lie la lwing re ppe n skulle ske "upp ifrån" i hes t.ä nde n .
s1.1nd så god1 snrn 10 1,ilr;1111pone rade e lle r
Virkesskörden skulle i försLa h;rnd inriktas
,hrn i11sto11e :11en·äx ten ·•u ppe n barl igen
ruo L viirdcfulla e ller skadade Lriid. Nature n
ii[ventyrad" .
SKUiie sedan stå för åter viixten. Huvuddelen av
skogshn1Ket var inLe sen a n ;:inamrna samma Uppfällningen å t vilket h{tll det: barkade börpraxis.7
jade sprida sig inte bara b land skogsmänncn
Res1d1.a1.e 1. av I 00 års hlädning i o li ka for- 11ta 11 även ti ll led nin ge n för dc ll iudustri som
mer skulle e me lle rtid m e d tiden Komma all tog h a nd 0111 \·irket. \'id en öve rl!iggn ing å r
Kla rna i siu förskriickande verklighet. I-far kau
1937 a nordnad m· 1937 r1n 1ilisslwp,:s-toxr,ri11p,s\·ara på sin plats att {1te rigen citera Schard i 11ii11mrlyttrade Anders Holrngre n :
sa mm a artikel:
J ag li å ll cr 111cd skogscht>fi..·n Ro n ge / skogs/\ht>11 h'.ir / i.f,i111 1land/ fick jag se prof p ,1
m fa1g,1 r yslig h eter i fornt

ar "bl iiddri1i~( i

chef i Krnlllfors /\ 11/ om <1lt det skogliga tillstånd e t i ,·,1rt land icke a lls är så bra som

o rde ts kusligaste be miirkclsc, och m{111ga

man talar o c h s krive r om . De 1 tinns p,i

af d essa skräc ksti1mplingar vorn mförda ar

d e 11 a o mrå de oerh ö rt ,m-cke l

fackm:i11 , som 111er e lle r mi11d1e e n tusias-

1.ex. b et6iffa 11de hyggena, sko ge ns f"ii1·se nade

tiske försva rad e afvcrknin gs metoden. Att

{ne rviixt, röj n ingsarbe ten . gallrin gar m .17.

au fö1biit1 r;1

skogsägan rn vorn CörU11s1a ä r lätt fo rklarl igt.

a r be ten , som i stor omfa11ni11g b livi1 t>fler-

Bara afve rka och sedan skul le skogen

satta inom of;rntliga ornr[1de n , ihrnin.stone

komma ar sig sFiln ! lme minst en del

i l\orrland .H

skogsbolag utn yttjade s ki c klig t d e 1111a
"naltl r lig a föryngringsmetod '. och byggde
sedan g ladeligt på restbeståndet. .. So m _jag

fiinll 11'.i111111 var l'.O. t>gc111lige11 d e n e nda

R.0 11ge p åtalade vid san1111a Lillfalle atl disproportionen me ll an p roduktio n och ko nsumtion m virke var störst i Me ll a nnorrlancl.
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Del a ndra omdreYet av elen på 1920-talet inr~i ttade Riksskogslaxeringcn genornfördes vad
avser Norrlandsdele n å ren 1938- 1944. Man
började med Mellannorrlancl. Det skulle visa
sig au skogen h ad e blivit g lesare och allt fattiga1e på användbara tr~id och all framtiden
inte var ljus. För Ljungans, lnda lsälvens och
Ångennanälvt>ns flodområden visad e taxeringen all virkesmassa n för d e grövre tall- och
grandi mensionerna, cl.v.s. sågtimret9 på ca 15
år hade minska t med mer än tio procent. l
Ji1ntla11cl var virkesförråclet endast 46 m 3sk
pe r hektar. 10 Areale rn a kalmark samt dåligl
sltirna plaut- oclt röjnin gsskogar i la ndet
t.äckLe vid 40-tale t.s mitt upp emot två m iijoner
hektar, alla rt'stskogar oräknade, det mesta i
No rrl a n d . 11
Et L av skälen till nedg:mge n var säken au
bbdu ingsrnetoden missbru kades. Mau frestades alt göra ingre ppe n alltför starka och
Yinstgivande . Me n httvudproblemet var, alla
bhid ningens förespråkare ti ll trots, att skötselmetoden inte alb fungerade b iologiskt i majori te Len ;;iv de skogse kosystem som karaktäriserar Nonfandsskogen. Vid sidan av det sorn
några vidsyn ta föregångsmän länge hävdat,
h ad e majo ri teten av skogsbrukarna inte förståLLe ller vela t acceptera att starka biologiska
bala n srubbt1ingar måste till för a tt föryngri ngsprocesser skall sätta igång. Sådana störniugar unde r urskogsförhållanden ä r t.ex.
skogsbrand.
Vid ordnat. skogsbruk ä r en plötslig blottläggni ng ;;iv ma rkytan genom hyggesuppt.ag11i ttg of1;;is1 ett vf'rksamt substitut. Me n skogsbränder bekäm p ad es av na turliga skiil och
hyggen av 11iit1tm·årcl storlek hör till det sällsynt.a i ett b hid11i11gsskogsbruk. De t rådde därför sLOr brist. på 11ngskogar av acceptabel kvali te t. Professor Nils-Erik Nilsson kons ta terar
t..ex. a tt man ge110tu alt studera ål d e rsföränd1·i ngarna i DomänYerkets Norrbot.tensskogar,
baserade på riksskogtaxeringens d ala frå n
olika tidpunkte r, kau dra slut.satsen a tt d e t
uppenba rligen f<.'-ire .°1r 1950 funn iL5 en lång
period d a man knappast. skapad e någon ny
skog alls. 1~
Skogsindustrins ledningar var oroade av
a ndra riksskogst.axeringens uppgifter, samt d e
18

signaler som kom frå n fältet. Professorn och
skogsekonomen Thorste n Streyffen ,·id Kungliga Skogshögskola n fic k av lndustriens U t.redn ingsinstitu t i uppdrag a tt göra awerkuingsber~ikninga r fö r Norrland. 11 Resul taten
s:1
n ed slående a tt m å nga av d e ledande ino m industrins skogskre tsar m e n ad e att b e räkningarna måste vara fel (Håkan Swan , SCA, m1tntlig info) . Slutredovis ni ngen skedde år 1946.
På uppdrag av "Norrla ndsko mmi ttc n" fick
därför förre p rofessorn vid Sta t.ens skogsforsknin gsinstitut, H enrik Petterson , i uppd rag alt
göra nya avverkningsberäkningar for Norrland . Resul taten (publicerade år 1947) a,Yek
föga från Streyfferts. I e tt föredrag ,id "Ilärnömässan" å r 1946 uttryckte Pe tte rson sin c!Ystra
syn på Norrlanclss kogsbrukeLs fra mtid.

,·,u

Må vi besinna, att l\o rrla nds framtidsutsikte r m e d hänsyn till råva rn t.illgå ngen
for skogsind1ts1.rie 11 h e lt och hållet. be ro
aY den n u ln ·ande ge11e1·a tion e ns an s,·,uskänsla och hc1 ndlingskr;iJt. Om Yi beslutsamt skära ned skogsavve rkningen till e n
besparin gsn ivå och bibeh ålla denna und er
erforderlig tid - 40 år - så är de t sannolikl.
an bottenliiget i norrlandsskogarnas kastning därmed skall ,·ara nått. Hä rYid fö ru tsättes, att ,,i energiskt gripa oss an med det
oerhörda föryngringsproblern et. Vi kunn a
cl~ 1·ä kna m ed , au virkesskördarna smån ingo1n komma att växa, först långsamL
men senare i stigande tempo. !-I

,l\

Skogsclire ktören H åka n Swan, SCA, beskre,·
för mig på 60-talet den stora uppstånd else
som d e nedslåe nde profetiorna väckte i ele n
skogsincl ustriella kretsen . Seda n t:vå a,· landets
ledande auktorite ter kommit fram till samma
d ystra resultat hade bolagslcclningarna inte
längre an ledning betvivla skogssitua ti onens
allvar. Saken var ex tra n edslåe nde efte rsom
efte r frågan på skogsproclukter var rekorclsro r
i de t n yss så sönderbombade Europa. Yl assafabriker och sågverk gick för h ögtr)'ck, vinsterna
var strålande. Att. i d e nn a situation behö,,a se
fram emot. en fl e ra d ecenni e r lång ·•bespari ngsperiod" vad avse r skogsavYerkning Yar
d e n värsta av fram tidsutsikte r.

Swan menade att cleu:a var vändpunkten .
Ino m Kramfors AR, som ingick i SCA-koncernen, fanns en tradition av trakthyggesbru k.
Verksamhe te n expa nd e rad e på 1940-talet
under Swans ledn ing och smittad e av sig till
de andra dollerbolagen . Delta var förutseende ty nu bö1jade utvec klingen 1:mgsamt
styras in i en mer gynnsam bana. Som det med
tiden skulle visa sig kom därigenom Pettersons dystra visioner på skam. Varke n h an eller
Streyflert kunde förutse de p ositiva effekterna
på skogs tillståndet av den nya typ av skogsbruk
som sn art skulle komma att växa fram mer allmänt. Deras prognoser var dä rför mycket försik tiga och konservativa.
Även på andra h åll hade ma n inseLL briste rna i skogstillstå ndeL. Ur d et bet~inkande
från år 1946, som föregick 1948 års skogs\-:trdslag, kan citeras följande beträf·fande de
problem som förelåg:
... förekom ma "hundraLUsentals hektar
garn lc1 kahn arke1·, Lras- och restskogar ävensom förvildade hagmarker, varå cle1 kan
anses befogat au 1.11Jöra skogs\·årdsåtgärder
,W grundförbåttramle natur. Pii många hål l
i laudet - s;irskilt i de nordligare de larna är bestockningcn i de växande skogsbes tånden både kvantitativt och kvalitativt otillfredsställande, medförande en nedsau. avkastni ng .. Efter hand har de t \·idare blivit
uppenban , all man ofta litat alltför l11)'Cket
på möjligheten att erhålla naturlig fön,ngring å avverkade marker. 1;;
Ino n1 stalsskogsbn1ket, d~ir man ännu under
-l0-ta le L nästan genomgående höll fast vid
bbdningen, började också attityderna all föränd ras. Särskil t. brukade man inom verket
fram h ålla be tydelsen av Norrlands skogsvårdsförbunds v~ilbesökta exkursion på Malå revir
å r 1947. Här kunde fö rvalt.a ren .Joel iVretlind
clemonsLrera de framg{rngsrika resul taten av
det trakthyggeshruk han på egeL bevåg - och
mot g ivna direkliv - bedrivit alltsedan 1920talet. Vid samma t.id p ågick e n reviriuve nteri ng på de norrländska kronoparker-r1a som
skulle visa mycket n edslående resultat. 75- 80
procent av ele n totala föryngringsytan var ex-

empelvis obehancllad. 16 Den å r 1950 tillträdande generaldirektören, Lidigare öve1jägmästa ren Erik i.V. Höjer, fann som sin första åtgärd därför Liden kommen att i e n ci rkulärskrivelse ("Cirkulär 1/ 1950") ge d irekliv mn
en helt n y och offensiv kurs fo r Domänverkets
framtida skogsbruk. Dessa direktiv fick stor b etydelse som fö rebild fö r skogsbruket rent allmänt. Ty kursändringen inn ebar att landets
största skogsiigare tydligt tog sLällnin g Lill förmån fö r trakrhuggning som skogsbruksmetod
och fö rpassade blädningen till det förgångna.

1940-talsskogen
Om det kritiska skogsti llstå n det och risken för
framtida skogsh ris t hade jag naturligtvis ingen
an ing där jag satt. p:1 min cykel och tungt. trampacle i\·äg til l mitt första skog~jobb. Men under
denna och kom ma nde somrar skulle syn in tryck av den n edgångna J ämtlan dsskogen
konserve ras i milt medve tande. Skogsägarna
fick under ofredsåren ett skogsodlingsbidrag
på två kronor per avve rkad k ubikmeter bränsleved för restaureri ng av g lesa eller eijest d åliga
bestå nd. Mitt fö rsta uppdrag var all ingå i
denna \'erksarnhet p å Domänverkets marker.
Det rörde sig om båd e sådd och plantering.
I en öppning i skogen hade reviret an lagt
en liten plantskola, kanske 20 meter i fyrkant.
H ä r hämtade vi 1·åra plantor, mes t tall. Planteringstrakte u som l:1g n ågra kilomete r bon var
mycke t typisk. Den bestod av elt glest restbest:mcI av gran och björk. Tr~iclen var av den
m est skiftande storlek, de flesta rätt små. De få
större var i allmänhet skadade på något säll
och d ärför lä1nuacle vid tid igare avverkningar.
Den senaste hade skett för ganska länge
sedan. Avsikten \·a r att vi skulle plantera igen
lttcko rn a för a tt skapa ett tätare bestånd.
P:1 d e öppna yto rn a hade gräs och allehanda örter slagit till. Vegetationen bildade nu
e n tät och seg p:ils på denna kalk- och näringsrika mark, typisk for centrala Jämtland . Därunder fanns ell rätL tjockt råhumustäcke, m innet av g{mgna skogsg·enerationers livsprocesser.
Plantcring~jobbet \ "ar tungt och verksamheten
ny. Av hela Domä n verket~ skog på över fem
rni ljoner h e ktar kultiverades vid denna tid en19

dast ett p,11· LUsen hektar per å r, ds.s. ca 0,-t
prornille. 17 Det skulJc ,isa sig a tt e n nwd h :ins,11 t.il l skogst illstå ndet 1·i111lig skogsoclling
bo rde ha , ,1ril 25 gä n ger större! .\1cn bl:iclningen ,·ar som n.'\111n ts .'inn11 clen total r dominerande skogsbruksfonnen p ,'\ sla tsskoga rna.
En sa n nolikt utslag för det n ya i ,·e rksamheten 11pple,·dc ,·i strax efter del ,1u ,·ån planleriugsarbete kommit igång. Då fann niimligen
re,irl'ön·a lta re Ca rlson anleclning röre,·isa ,·:1r
lilla akri,·itet för sin chef, Björn Grot h, över,iägm äslare för Mellersta >Jo1Tl,111ds Dist1·ikt.
Bttcla herrarna an lä nde o,rnm:ilda en her högsom mardag d å k11oll och broms som m oln
s, inn a cle kring \'å ra bara. S\'Cttiga ÖYCrkroppar
kring ,·i lka doften a, beckoUa 1" stod tär. B:icla
,·ar 11ppsrräckra i oklanderliga grö n,1 uniform e r
p[1 ,·ilka s,irskilt. Croths gu ldglittrande tr:ins,1r
oclt knappar gav e tl c:U11pl. impone rad e intryck.
Vi arn·:i11de "MoDo-hack;rn'· for a tl blottlägga
min e raljorden diir planto rna sku lle så ttas.
Hackan ,ar utl'ormacl s0111 en b ila på e ll lå ngt.
skaft.. T , å krafliga klor pekande i mo tsa tt rikt11i11g. Med bilan höggs en fYrkanrig rorva ut i
d et sega, tjocka h um ustjckel. De n ryck tes
se dan loss med hjälp a\' klorna. Dessa am:incles d~irefle1 fö r at t lnckra upp min e raljorden
i ,·ilke11 pl<111Lau saLLcs. Tyvårr sk11lle /'ram Lide n
, isa sig a u. ,·åra anstrån gningar ofta , ar p{t förh,1nd dömda att misslyckas. I den beskrin1a
m i~jön på rcsrhyggena triYcles ,t!lcba ucla org,1nistttcr som gjo rd e sitt bästa för all ta kå l pa
11vsalt,t bantr~icl , och kon k11r re n scn med

redan etable rad 1·egeta Lion ,·ar , antige n ö,·n m~ikrig.
U nd e r d e nna och kom m a nde somra r upplcYcle jag jttsl denna skogs bild som m,-ckf't
,·,mli g. Det spelad e iuge11 ro ll ,·ar ,i 1-örcle oss
inom det ,·iclsrr:ickta 1-c,·irct. som had e kronoparkcr spridda p.°t flera platser i 1·iistra Jinllla nd. De n gle sa skoge n . domin e rad ,n· mer
eller m indre klena tr,id å terko m ständigt.
O fta qr imlagct
björk gansLt sLOn . .\len
det bestod til l stor d e l a,· e n klen . krokig t\']J a,
glasl~jö rk som tidigare fö rt e n tynande tilh·a ro
i den d å tiitarc skogen .
Bjö rken ,·,ir dock en begä rlig tillga ng i
denna br,inslebristens Lid. Den a\'\'erkad es i
massor for ko lning, e ller ka pades till m e te rlå ng b rä n11\'ecl. s.k. kasl,·ed. Då klö,·s cle grö\Te
b iw rn a p å lå ngden 1necl kil och sLiggvxa . Pa
rc,·irct Canns forliigg11 inga r med utkomme nderacle ,·a1)Cm·iigrare och fänge lsekunder. \ 'c d 11ppköpe n i länet skött es al' _jä m Llän clska kö pmån på 11ppclrag a,· Statens hränslekommissi011s l,ins,,edsko nt o r. De hlf', rnecl tid e n ste nrika . En a,· dem, cu som bodde i Strö 111sund,
döptes a,· f'olkht1mo rn till ''C1 tld-Kall e ...
Den ffl)'Cke t omfatta nd e- , ecl h uggnin gf'n
under krige t och de d;irp{t fö ljande :1re n inn eba r i rn ~tnga fal l ,hergii. ng till en me r 11 o nn,tl
triiclslagssarnmansåt tni ng i skogen . no ta benc
om det samtid igt fa nns ri llr:ickligt 111e cl b arrLr:icl . 1'' J a nd ra fal l, och de ,·ar alltrör ,·an liga.
,·:ixte heLt buketter a, kl e 11,1 björkstammar t1pp
f'r,\n stubbarna t.ill de björkar mau s~tgat ne d .

,ff

Stom areall'r ,,ar n,1t,I//Jwir

dä r /m1/:ti;/1/ taget ;,rnj,' jiir
i11r/11.1tri11 1111F1i11dbar/ triirl
am•tdw/ 1 udz diir dl' 1111pJiga
/1'.1·/rrna brstod m , g11111/11.
1//odrtdP triid 111Prl .111111 111öjligh1'il'r all bilda gru 11rlm fnr
r/1 /Hod ukli<'I bl';/a,11/.
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Ht1 I/J_\gge på JY2U-t1t!et i ,\ Jellu1111onla11d. 1Jildn1 vi.,ar
1P.111!tnlt l 1111 trtlls!idd pli dylik .1lmgrn1r11k.

Bland barrtri-i den i glesa restskogar skapades pa
sa siitt snart err \·iird cliis t '' ruse nbrö dra bes rån d ··
a\· klena b jörksta111111ar. Den na typ av skog
kom sena re att sarn ma n fouas under na mn e t
"grö1i lögn". Skogen s:1g grön och \·~ixtl ig u t p:1
hall, 111e n \·id när111are g ra nskning ,·ar d e n mer
t' ller mindre' ,ärcklös oc h dess fram tid dys ter.
Omfö ringcu a,· ''de gröna lögucrna" ti ll uy
skog a1 acceptabe l l,xal itet skulle kom m a au
bli e n 0 1111,1tta11ck o cl 1 oe rh ört res u rs krä,·ande
resta 11rcringst1ppgirt so m skogs b ruke t i Norrlaml, b:1dc d e l st,tlliga och p ri,·ata, !tacle <1tl
kiimpa med u nder kom man ck /1 rti onclen . D t't
rörde sig om m il joner hektar at t siitta i st;c'\u d.
Enligt en a, 1928 års skogsvå rclskommitte fra m-

lagd u trecluiug :1r 19292 0 uppgick av ålder kal
111ai!1 i la n d e t till ca SOO 000 h eklar, Yara,· ca
200 000 lw ktar s.k. sta,askog,tr.21 Dänill fanns
ca 650 000 hek tar "skrjpskogar" med en slutenh el av 0,3- 0.4. Ar 1\)50 fa n ns de t enligt
Domjnvcrkets redm·isning vid Nor rlands
skogs,·å rd sfö r bu nds ex kms ion d e1.1.a å r på d e
fem nordliga ö1·t'1j ägm ästarclis trikten (Norrla n d) , 643 830 hekta r, e ller ca 20 proceut a,·
skogsm arksarea le n . so m u t.gjo rdes av huggni ngsklass I, d .u. "förklädda ka lh ygg<'n''.
Ma nfrecl \,!;islun cl u ppger ,tll 1mu1 vid ungefär
sam ma tid i riksskogstaxeringen hade uppskauat fö rt'komste n a,· marker i Norrland med
u p penbart otillfredsst;illande skogstillståud
ti ll to ta lt 1,62 m ilj o ne r hekt.a r.22 Me d dagens
111:\11 mät t sk,tl lt' siffra n ha satts avse1)in högre.
Rehttill o rö n fa skogar (u rskogar) fa1111s
också b ·a r p!t H allens revir, men avlägset hefagna och på begränsad e art'aler. Dt' fanns
fra mfö r allt ,·ästernt där skogs mar ken blir alltm er högL'in t och till slu t. för lorar sig i e11 tr~idg r ~ins lllol ~;ill eL. J Lir sl~implade ,·i rntpostcr
som sed an auktionerades tll. Lage t om va nl igen rem man g ick i slag öwr stämpli ngs t.rakte n . De t lt'clcles ,11 en kronojiigarc eller bctroclcl fo rn1,11 1 sot11 förd e protokoll . pricklistor,
och gm· instruktioner 0111 ,·ilken ty p m· träd
SO!ll skttllt' ut synas. Diamcteru kLn·ades i llllll
i brösth öjcl oc h 111,htct ropades till prickaren .
Trädet fic k en srärnpe lhlecka 111t'cl ku ngt' n s
kro n a, dels pa st ,111111 1e11, dels p:1 ett ro tben.
För au f'i't en god uppfattni ng om postens
, ·ir kcsvolym och sort:imc n1 s1 11 hy tt' t gjo rdt's
samtid igt en ··mbnestaxering'· p i\ en h ot. a\· de
111stämpladt' trädt' n . Fö r ättcla m(tlet a t1Yämles
e n ''stå n gklm e'·, d ., .s. e1 1 kla,·e fasud i ii mla tJ
p,; e11 17 fot lå 11g st:mg . .\!le d den na ku nde
l;ingd oc h topprn:\rr ht'stämmas på den ro tstock som pronräclet in n ehöll, rn refter res te tJ
a, · triiclsta mm ens u tbvte okulii r bedörncles.
D essa uppgifter om u-jden \·ar \·iktiga i J_j;illskogen, tY träde n ,·a r ofta skadade och smalnade av so111 11101-ötter. En 20 tums (50 cm )
m å nghund raårig gran kunde ,·ara bara l:"i
.11 1eter hög. Gra11grcnarna ,·(ixte iincla ned mot
marke n i ele n glesa skogen . Och de rnr grova,
de t kunde 1·,m1 ett li tet hclsike att ta sig in ti ll
sta mmen med kla,·e och stämpelyxa. Dess21

utom var barken hård och seg p å garnmelgranarna, så man fick La i n ä r bleckan skul le
göras. En av kompisarna i JageL fick Do mänverkets stä m pelkrona i pannan när hans sLä mpelyxa träffade e n Lorr, seg grangren som fjädrad e till baka. Det slu tad e bra, men ärret salt
där för all framöd .
Det fanns ockst1 en del yngre, växtlig skog på
kronoparkerna men elen var vanligen mycket
vildvuxen. I motsa ts till i Bergslagsskogarna.
där koln ing av klenved sedan länge varit cu
viktig ve rksamhet, hade längre norrut fra m till
denna tid ungskogsvård och gallrin g bara utfört~ i mycket begränsad omfattning, totalt se tt.
Undan Lag fanns dock. Under Eric Ron ges ledning röjdes och gallrades inom Kramfors AB
ansen liga a realer skog und e r 1920- och 30talen. Ro nge betraktad es av må nga med misstro, närmast so m en slösaktig ide,tlist. Men
briinslebristen under l 940-talcts kristid gjord e
nu att åtrninstone e n de l av ele n yngre barrskogen började vittjas på virke även i norr.
De yngre skogarna var endast indirekt en
följd av mänsklig inverkan. Uppkoms t.historiken kunde vara lyckad e spontana sjiilvföry11gringar efte r skogs briinder på 1800-talet. Vid
sid an av blixtnedslag var dessa bränder ini-e
sällan en följd av slarv med delen eller också
var de dire kt iscensatta av skogsbe folkningcn
för att förbä LLra skogsbe tet, s.k. ge ta rbrä nde r.

Ungskogar na kunde också vara resu ltatet a\·
ti digare avverkningar i en typ av skog där tillr~ickli gt me d reakrionsbenäge n u ndcnäxt
rå kat komma att stå kvar samtidigt som de t
mesta av d e övriga triidcn un danskaffats. l
J ä mtland rörde det sig då ofta orn gran . De t
mesta av elen äldre granskog aY god h aliLet
sorn man just nu finner i No rrland har sannolikt denna uppkomsth istorik.
Skogstorp och gtmlar låg glest uL5priclda
ocb fäbodclriften var ännu levande i Jämtland.
Kor, fär och inte minst get:t:er var dä rför al drig
långt borta iiveu n å r vi arbetad e i avlägsna skogar. De t lugna, trygga ljudet från skällkons
klocka m·slöjacle på långt håll var djuren betad e. För oss var detta en stor fördel, ty vi ku nde
vanligen köpa m jö lk, smör och mcsost p å
gå ng- eller roddavståncl. För skogen Yar saken
annorlunda, åtm instone chir större män gde r
geuer be tade. Dessa ställde till med ordentliga
skador på inte minst granåterv~ixtcn, ja de
torped erade ofta effektivt alla fö rsök till skogsföryng ring i blädn ingsluckorna. Detta Yar e tt
oft a d ebatterat problern på deu tidens skogsexkursioner.
Den Ö\·er å rt ionden utdragna skogsutglesningen ledde ime sällan ti ll all e n effekö\"l fö ryngringshindrancle svål av gräset krustå tel. /Jpschc11npsia Jlexvoso. kom att. breda ut sig. Göset
hindrade markutstrålningen. Frostlänthe tc n

Fäboddrijim va r /t,-,1a11de i
Jiimt/and jHt 19-10-talPI nrh
l!or /H1 slwgsbr'lr' va r en vanlig syn. Foto I .an Fid11 .
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ökade Lill d e n grad ;11 t små träd och plantor
fick sv:1rt att överleva. D essa, genom skogsbrukssättc t :1stadko mna impedim ent, va r s~irskilt vanl iga på flacka finjordsrika "grantjälar".
På andra marker utvecklad es under och mellan
cle kvar·varande, glest stående träden, en tät. och
yppig päls av blåbiirsri s. Även d en na u tgjorde
e tt effe kti vt föryngringsh incler. Huvudin trycket på dessa typer av förs törd skogsmark
var nedslående. Oväx t.liga granar växte i glest
förband , m e r sällan tallar. Här och där var buke tter av stu bbskottsbjörk insp rän gda. I gräset
eller i de t ofta nästa n kniihöga blå bärsrise t låg
rötskadade vrakade stockar fr:111 tidigare avverkningar i olika stadier av nedbrytning. Professorn ,·id SLatens skogsforskningsinstirut,
Lars T iren . h ad e p~t 1940-ta le t studerat fenomenet med h ä nsyn till möjlighete rna till självföryngring . Han skriver:
l) p slutsatser vi komma till äro uta11 t, iw·I
ägnade an ingiva allva rliga farhågor för de t
n o rrländska skogsbrnkPts framtid , s;irskilt
inorn de ofantliga skogs,idde r som ligga
m e r iin 250 ,'\ 300 m ö .h . Si~kert finnas
ä nnn må nga förb;ittringa r att göra i11011l
föryng1·ingsh uggningens, h yggesskö tsel ns
och ,\terviixtvå rde ns omr:1cte n. varigenom
, i ku nna hoppas au i fra mtiden nå l-,')'11 11samrnare resul ta t ;iu ,·i h itti ll s gjo rt. Men
likvä l måste vi rneclge, at:t sto ra areale r
skogsmark i Norrland ic ke äro e ller icke
hell er kunna bri ngas till god prod ukti on ,1,
barrskog utan hjä lpåtgärcler a,· o lika slag.
Sådana åtgiircler ha nume ra all 111;in t bö1j at
komma igång. Dä ri genom lägges ett tungt
,rns,·ar på den nuYa ra uclc skogsmannage nerntionens sk1ddror. ty p{1 dess a rbete beror
del i hög grad , hm Nol't'lands framtida
virkesskördar skola gesta lta sig.23

Avverkningarna so m skapat d ella skogstillståncl i stagnation skedde vintertid och varierade vid a vad areale n angå r. All t eftersom
sit uationen förs~imracles fick ma n rätta mun
efter matsäc ken. !-\yen i storskogsbruket blev
avverkningstrakte r na diirfö1· ofta rätt sm:1,
j~imfön med vad som komma skulle, särskil t
där man o ckså ville utnyt~ja d en bofasta skogs-

U!'sföryngrig au burrtriid tillsa111111a11s
vä rddii.,· st ubhslwllsbjöril.

111ed b11///,fln av

befolkningen som arb etskraft. Det giillcle d å
att förse just den g:1rclen e ller d e n byn 111e cl
vin tetj o b b. Med tiden korn dä rför skogstillstå nd ct att utvecklas till ett s,·,°u"överskådligt
sammelsuriu m d är olika t.illla lligheter, båd e
mänskligt och biologiskt bet ingade, styrt u tveckli ngen. Axel Scharcl 111,·11tade begreppet
skedbladssliogsbruhl'I.
Det sä tt p å vilke1 skogen brukats led de till
svårigh eter att ratt beskriva skogens yerkliga
ti lls tån d och ålderssammansättn ing . Som exe mpel kan e rfarenheter tFina fr{m SCA:s första
skogst:axering. De u tgö r sam tidigt en parallell
till Ni ls-Erik Nilssons ticliga1·e relate rade observation vad gäller Domänverkets N orrbo tte nsskogar: Att mau u nder lå ng tid in te ska pat
någon ny skog alls. Taxeringen geno mfördes
åren 1946- 48. Med d e n tidens S) nsäu kom
cl?trvicl ca ti o procent av skogsmarken, to talt:
sett, au klassas som fullföryngrad ungskog, e n
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i och för sig o til lf'reclsst;i!lande låg andel i e u
11th,'i.lligt skogsbrttk. Me n kraven kom att ändras och skärpas. ,--\y senare Laxe ri ngar k un d e
d;irför slutsatse n dras a tt ca hälfLen av d e l man
p.°1 1940-talc t nödgades acceplera som u11gskog i verkligh eLen var restskog. Tr;id beståndet
var tro ts allt så rnin d e rv;ircligt att marken med
tiden kom all ålerbeskogas genom fulls tändiga
kulturå tgärder. Me n under m ina prakLikantso111rar p[1 40-talc t Log givetvis mina arbeLskamraLer och _jag de l rå dande skogs tillståndet
som någor naturligr. Detta var säkert också fallet
bland hu\'uclcle le n av skogsbefälet p å revirel.
Efter studeutexameu 1948 och 15 månaders
milit;'i.r0;inst ägnade jag vi n te rn 1949/ :S0 å 1
c1werk11i11g i d eu fjiill11ii1a skogen \'id sjöu
Hottöje n . .Jag ingick i e tt lite t lag på fem m a n ,
d;irav e n h;isrkörare. Vi bodde i en kronko ja
rniLL i skogen . T ill når111asLe on, Mörsil , var del
drygt L\'å m il. För <wan lighe le ns skull avverkade kronau eu omr:1de i cgeu regi, Ly vanligen s,1lcles allt Yirke p å rot.

Kronojägare Alire us föUde oss ut till m verkningstrakte 11. Det ,·ar fråga om en slags
plockh11ggn ing. S1.ä111plade 1.räd av al le ha nda
sLOrlek sk1tl le l~'i llas och upparbetas. iVlesl ,·ar
d e t ~Jällgrau av d e 11 d{ir typen me d greu a r
nfrstan !inda ned till marken, men även ~jörk
och litet tall. .Jag hade in kö pt timmersvans,
bågsåg, yxa, ba rkspade och snöskyffe l. I min a
arbetsredskap ingick äve1 1 e n klave som jag
fi LL till låus a\' kronan. Skyffeln skulle snan
komma till anviinclning, för snön föll ymnigt
och snart låg d e n öve r halva metern c~j11p.
Och le111pe ra t11 re n föll n e d mol 20 1ll i11 usgrader och mer. Det fres ta de på au griiYa sig
n e d till stuhbhö jd och sedan ulvidga gropen
s,1 a ll u trymme fa11us för arbete med den gro,·ta ncla de sågsvansen. O c h d e n ska r dål ig t i det
h å rdfnisna ,·irke t. När 1rä d e L ämli gen fö ll
kunde ma n räta på ryggen och p usta ut n{1gra
se kunder. Sedan blev d et a tt pulsande i c!jupsnön kvista sig fram längs t räd sta mrnen. En
\"iiltränacl skogshu ggare förb r ukade \'id d e nna

1\llt 1hogm1h1•/p ,lf11j1)1'/fam11rfp 111an 11el/t. Trädm fälldes 111NI ti111111e1s1•,111s och kv istades med yxa . För all l'irkl'I
skulle torka och Jlyta bm 11ndn/Tott11i11grn /m111des all del 1111r lm1l!(I/. Hr111r//J(lr/ming ua, 1kt al/r(I tp1g~/(I 11101111•11 /l'I
i h11gg11i11grn1btM. 1-;11 m 1rt,, 11/l'SI hrtyd1111d1• mlio11afispri11gama i slwgsarbelel 11ar när hadmi11gr11 111rlw11isemdes.
I och med o!i.Jloll11i11g"l' II 1m1w11d1111tspy1todes l)(Jr/111i11gn1 till i11d11.1!1i11.
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/-/11slm 0111bes111jde 11i1lir'slrrtr1sj101-/i'rn(l i skugen.
1\r1vnl111i11g var r1i11lnrirhf'IP

tfienm11 rM

/l(lrrt

var J1å

vi11 lt'rn som de l nnga timmerslädrinw kunde drasjim11 .
/ :'11 so(istilwmd lrrwsJ1orl-

1elwil: ulrwrklad!'s uwrl s.l:.
sj1å risade basviigcn orli olil!a

l:nnslrul:tiow'r fi>r all 111öjli_~

0

göm sliin1' virl:rslass.

tid om kring 6 000 ka lo rie r per dag. cl.v.s. lika
m ycke t som e n rn a rat.o n lö pare.
Sed an vi fäll t och kvist.al n ågra d agar kom
krn uo_jägare n o c h a ptei-ad e d e grövre triiden .
De sortim ent vi skulle tillverka var sågtimmer,
m assaved och ko lved . .\fassaveden g ick till
Äggfr> rs träslipe r i n ära .\forsil och skulle h e lbarkas, ko lvt•d c n ra ndbar kas och läggas upp i
res. Ba r kui1 1gsarhe let va r ett fru k tansv~irt slit i
fjälls koge n. Grnn barken var tj ock och s1.enh;'.1 rcl i kylan , d en s p1~ille ovill ig t loss i sm ;'.1 \·iole t:ta nagor efte r varje stöt llled ba rkspaden .
Oc h vid varje avhu ggen grov h ist ble\' de t
LYiirs topp. Sam ti d a stud ie r visade a tt barkningsarbeLel i gen o m snitt tog h älf ten av t iden
i a nsprå k fo r e n hugga re. H ~ir \·ar de t säkert.
111er.
De n e ft erlängtade rna trasten ti llbringades i
skydd av e u e nkelt gapskjul. .\fr llan e tt par tr;id
l,idcs cu 1:mg sla na på d rygt etl par m eters
h~jd . Frå n e n a sidan lutades klc1rn re stammar
mot slanan som u nde rlag rör ett tjock t ta k a\'
gran ris. Härun d e r tjänade e u par granristiickta stocka r som sit1 plars. Framför oss brann
en Yiirma nde b rasa fö r kaffe ko kn ing oclt m a tlagni ng. l ngcu ifrågasatte briste n på a nnan
bck\';im lig h e t. 1 kojan stod \·ar och e n fö r sin
ege n förtäring. Vi pro\'ianterad e med ell par
Yec kors mellanrum. H äs tkörare11 .Jonas had e
en m otorcyke l parke ra d Yid en ,·;ig på a n d ra
sid a n sjön . H a n \'a r \·an tige n vår k urir ned ti ll

h andels boden i Mö rsil. Di t kunde åven någon
fl aska Re nat ha leta! sig frå n Systernel i Ö ste rsu n d. Kylan gjo rde a u m jölk, kött o c h ägg
ku nd e lön·,1ras n edfruset i en nthus.

Kolarskolan
D e n nth ildniug i skogskol n ing som varit ett
obligato risk t kra\· att inhämta fö re all \'idare
skoglig u nden·isn ing reformerades m e d ti den
till att omfatta e n mer a llsid ig skoglig tr;ini ng.
P:1 \'åren 19:J0 blcYj ag au tagen ti ll d e n första
t.rem å n a d ersk u rsen ,w denna nya utbild n ing
kal lad Statens förberedande skogsku rs . .Jag
och e11 t_j 11goral likasi1111acle infa n n oss ti ll deu
i utkanten m · Skinnskatteberg beliign a kursg[irdcn Bo rn t.o r pe t. Vi som \·,u stude nt e r beh övd e inte d e lta i undervisn ing och pro v i
sn~nska och u1 ate111,1tik. V ik t.igasL fö r oss var
den praktiska triin inge11 samt au in h;irnta de
fö rsta cleinen tära lärospånen i skogshrukandets konst. Trä ni ngen i vå rd aY de handredskap som skogsarbetet kr~inle . harjag p crso11ligcn haft sto r 1wtta av. D el iir in te dumt a tt
k u n na slipa e n yxa och k niY p:1 rätt sä tt, en
sn art bortglömd konst, e ller att fila o ch
sk ränka en såg. T ill \·å rr fö rfoga1Jcle stod också
en ga mm a l och sn ~ill hiist, en halvarden11 er.
D e fä 1dighe te r i \·irkesd rin ,ing som p{tllcll bid rog til l fic k jag d ~i re m ot a ldrig någo n an\ ä n dning för.

Vi fick ocks[t nosa p å d e n era av meka nisering i skogsbruket som skulle komma med
tiden. En dag demons tre rades etl an tal motorsågar, e n stor nyhet. De var amerikanska,
tunga och otympliga. En manövre rades av två
man och vägde 48 kilo. En a n nan var enmans
o ch läuare, ca 25 kilo tror jag. :--lågor annat
allts{t än dage ns sågar, d ~ir vikten bantats till
fem kilo eller t.o.m . mindre. Kolning stod förrfarande på program met. Kolnin gstekniken
och verksamheten i övrigt byggde på en tradition som i Bergslagen går tillbaka ti ll h edenhös. Det var e LL in tressant jobb, nog så grannlaga och inte riskfritt. Tillsammans reste och
kolade vi tyra milor på kursen . ?\frn inom
några å r skulle skogskolningen vara e n saga
b lott, och d ess utövare sn art. borta ur tiden.

Skogis
Från aYslutad kurs i "Skinnsh e rg" gick färden
raka \'ägen till Kungliga Skogshögskolan. Till
min glädje och överraskning räckte min kompe tens fa ktiskt for att direkt bl.i a ntagen till
d e n tre och e LL halvt. å r (eller tolv terminer)
långa j ägmäs tarutbildn ingen. Den 1 _juli 1950

-

I'

infan n jag mig d ärfö r p å Bjurfors gamla h errgå rd, nära Avesta. Dit var första årsku rse ns
sommartermin ti llfäll igt fö rlagd, i Yä!llan p å
senare överflyttning till del an rika Ga rpen be rg.
På Skogis Yäntade upp leve lser och erfare uhe te r vid sidan av studierna vars p ositiva karaktär jag tror rå andra u tbi ldn inga r knn de ge.
H är odlad es en s~illsynt fi n tradi tion ay kamratskap. Dess inne bö rd inprä n tades raskt i nvkoml ingarna, som sed en var, av elen tillresta,
två å r äldre "farfarsk ursen". De anlände \·ilt
hornstötande i gamla 1920- och 30-talsbilar,
stå n kande museiföremål som fick duga åt fa ttiga srnde n ter. Under d e ras sornrnarön1ingar
p[t d et rätt. närbelägn a Malingsbo , krävde traditionen att bära hal m h a u , me n också helskägg, en u ppseen d ev~ickande ovanlighet \'id
d e nnct tid. Med sina rödgröna skogisvästa r,
sina yyiga sk;igg, sina halmh attar och sina upplyftande s:mge r, gjord e fa rfäderna eu outplånligt. intryck på oss juniorer.
Honnörsorden som predikades \·ar respe kt
för va ra ndra, to lerans och hyfa. Kamratskapet
kr~ivde a tt vi lärde kä nna varand ra i grun den.
Allas sällskapliga fä rdi g h eter skulle tas tilh·ara
och odlas. Vi levde under stora d ela r a\· rnb ilcln ingen 11 nder in te rnatforh{tllanden, d esse mella n gjorde vi lå nga stud ieresor tillsa mmans. De t var viktig t att h å lla på de tra<lit.ioner
som präglade umgä nget i Ya rdag och fes t. Alla
bord e kunna d e speciella skogisså n gerna \·ilka
i mängd beledsagade va1je festlighet. Där
skulle det gå glatt men städat till. Gärna 11111g~inge m ed uppiggande drycke r, m e n oordnat.

Sängbohm "Slwgirnisor ·· i1111f'hiill
de s/1n-if'lla slwgissångerna - I.ex.
''Slwgs111a11naviso11 ·· - 11i//{{/ i
111ii11gd beln/.1({g(lrll' vmjP fi'stligh el.
Här 11isas dm sliissade.förlagr,11 till
dm /usrh!PClminJ; s0111 .f,1111.1 i boken.
f .' 11 bil r111 dm hiir ty/1m. "Shrindan ...
ägdes au 1111gm ln11slw111mtn:
l//11stmtör Sture Rosmgrm.
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fylleri tole re rades inte. Avvikare i d etta avseend e sk ull e känna gm pptrycket. O ch del fungerad e .
SLUdiemotivationen bland oss studenter
var de t inget fel på. Vi hade ju alla en mång,'\rig strävan bakom oss att n å det hägrancle
måle t. T pr·aktisk t skogsarbete var vi redan Lränade. Vi k~inde skogsa rbetarnas villkor av
egen erfare nh et. Detta var viktigt, ty utbildn ingens inriktning var all ge oss kompetens
att leda en skogsfö rva ltn ing. V~igsyste rn e n var
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Hur hiirligt skijnt iinda
i skog-en att få gå !
?\iir so!Pn IC'r och I\Tkr111 ler,
\·ad •)n~kar Yi Yiil nler?
Trogen Y!.insk:1p kny ter ct<·.

Skr iYcn på Klolt: 11 1008 :w Georg 1\'ordfors.

glesa i skogen, tillsyn och a rbe tsled ning tidsödande. På vintern m yl lrade det a,· mänskliga
aktiviteter b land säsongarbetande hugga re och
h ästkörare. Därfö r var d e n ticle ns skogsförvaltningar sm[t och talrika m ä t.L med dagens m;\tt.
Utbild ningen ,·ar i princip dimensione rad så
att vi alla sk ulle kunna fä e tt bra jobb.
Utbilclningen Yar s[1vii! speciell so m exklusiv. Vi, totalL endast ca 120 srnd e nter, vistades
på en högsko la som, vad mbild n ingen bctr~iffa r, endast var tillägnad oss. H är fanns många
professore r, d ocen te r och andra lärare. Med
cless<1 fi ck vi skogselever n n cler utbildn ings:iren
e n kontakt som säkert var ganska u nik i det
högre utbilcl n ingsväsencle t. Vi levde nära våra
lärare p å resor ti ll olika landsdelar och under
period er d å ,·i bodde p.°1 internat. Lära rn a d eltog ofta i klubbaftnar och and ra spontana fester. De bidrog till 1.rernaden . i\1lå nga ,·ar sj~ilva
_jägmiistare i grund en och hade pe rspektiY på
utb ildningen långt ti ll baka i tiden. O ckså d e
var p å sft s~itt traditionernas banerföra re och
de delade kamratskape t m ed oss vngre .
.\1ina skogisår infö ll, som framgå tt, under
e tt skede a,· mycket stora fö rä ndringar i skogsb nike t., im e m ins t skogss kötscln. Om 1940talet var uppvaknand e ts decenniu m , s{t var
1950-tale t o mställningens. l\'u hade d e Oesta p ra ktike r. forskare, politiker och finansiä re r äntligen insett och accep terat att krafttag
m{tste till för att restau re1·a inte mi n st Norrlands nedkörda skogar. Det fanns också ekonomiska r<"s urser. Omsvängningen innebar a u
man nu för fö rsta gången i No rrlands skogliga
historia 111/tlm ech eteL och i stor skala började
i111-cstera i skogsa ulägguing oc h ungskogs\'ård. Att u tYcckla och stvra detta arbete inom
e u stort fö retag skulle bli min hun,dsyssla
under n~ira tre å n ionclen . :vl e n ä nn u \'ar d et
många {1r till d ess.
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KAPITET.

2

Från forskning till praktik
Fra111 på , årka 11lf'll å r 1904 läm na de jag skogisridcn ba korn 111ig som utexamin e rad ci, i\j:-ig111iis ure . Fö rii11dri11ge ns Yind Yacl giillcr skogsbruksformcrna hade ä,·en påwTkar oss srud e nt f'r på Skogis. Som ,tldrig förr stod skogsforskarna i blickpu nkten. D et praktiska skogsb ruket behöYde stöd och råd på f' n m~i ngd omr:iclcn. E.fan ,·;u ocks:1 ,tll m å nga frågor åte rstod att belysa oc h ur,eck la : Bio log iska, tekniska, ekonomiska ctc. Skogsliögskol,rn kunde
frå n å r 1900 ute xam incra skogliga licentiater
oc h pro111on°ra dokt orf'r i skogsn'renskap . .J ag
ti lltalades a,· tankc11 alt gå ,id are p å df'n akad e miska ba na n, au iigna mig (it fo rskn ing .
Därfö r ,ille o mständigh e te rna att j ag til lsa1nmans rncd e ll par likas innade på kursen.
Beng t Lunckp·ist och Ulf Bärri11 g, fick anstiill11iug ,id Skogsforskn in gsi nsti tu tet. Vi sku lle
arbeta som assis tc nte r :il chefe n fö r r\\'Clel11 in gen för skogslö ryngring, professo r Lars
Tin~11.

T ir<'.·11 kom a11 betyda m ycket fö1· min fons,1tta
utYcc kling. Tlan ,a r f' n srinrnlcrandc men tor.
Inom hans bl ida , gii1tghga figur fa11ns e n biologiskt kunnig iakttagare oclt en skarpsinnig
mate111atiker/ a naly·ti kf'r. Lars. so m var spru ngeu
11r den jii1ntliiudska ko11s u1ii rssläk1e n Ti re n ,
\<Il iiven h a n konstniirligt lagd och rn yc ke t
nrnsikal isk. l:·fa11 ,·,1r cfanill f' n utomordcntlig
stilisL. Trots :Udcrs- oc lt r,tugski llnade n ,ar
Tirc n karnratligbclen sjiih mo t oss nykläckta.
\!år , ·i va r ute i falt tillsa mm ans ,·illf' han inte
sii llan a11 ,·i all a sk ul le fä c 11 snaps till m iddagen. Delta , ar rä l.I så ä,·cntyrlig l, ty de e 11 kla

l'rojr.1.1or I .111s ·11 rin . rhef A 11dr/11i 11grn (iir slwgl(ö1; 11!;ring -o id Shogiforskni11g.,i11stit11l1)!.

hotf'll p,'\ \·ilka \'i bodde saknadc \'a11ligen s.k.
utsbnkningstillstå nd. O ch m ynclighe tskontrollen va1· Stf' nh ård . Me n nä r \·i sau i matsalen
fors,·ann Tire ns h ,rnd ,·id e u lämpl igt ögonblick ned i t\1·ecdka,·ajcns innc rficka. Ned mer/
glasm 11.ndn borde/, /1ojlmr 1, ,·iskades komman dot. l cll li t~ ha de han h ä llt 11pp e n stadig .
me n kropps,·,m11, klunk {tt oss a ll a. Den slan k
ned då k11stf'n bedö mdes som kl ar.
Mcllau profe ssore rn a på Skogshögsko lan
och d et angriiusanclc Skogsforskningsinslitute t härskade inle Cl\)in tat en , ·iss ri\'alitet.
Denna h ade ibland övergå u lill re n fi e ndskap,
inte o Yanligt i akad em iska kretsar. På Skogis
gick forsknings institutet m e r e ller mindre
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te n Tore Arnbo rg . Eric ,v. Ron ge Yar inne p å
samma tan kegångar som Eneroth och utYecklade en s.k. Skogsvårdskatekes byggd på skogstype r.21
Vid Statens skogsförsöksanstalt hade reda n
å r 19 16 inrättats en "Avdel ni ng för föryngringsfö rsök i l\'o rrl and" m ed jägm~istaren,
sede r me ra docente n Edn1rd ,,\ 'ibeck som
chef. Vlibeck, sorn tilldelades professo rs namn
år 1953, var en av de tidigas te lörgrundsgestalterna för n aturskydd i vid bemärkelse och som
såd an b l.a . en energisk tillskynda re ri ll bildand et av :V[udd11s nati o n alpark. H an var st111-clseledamot i Svenska Na turskyddsfören ingen
åren ] 927- 43. Vsiibeck va r en myc ket skicklig
dera samhanri och sånl.
ornitolog. Tiren be rättade med glimten i ögat
att en del ay Wib ecks fö rsöksyLo r \'a r mycket
Kunskapsläge t
o tillgängligt belägna långt upp 11101 tiällkeclDen svenska skogsforskningen, vars egen tliga j a n. O rsaken visade sig vara att Wibeck passade
start kan fö rläggas till 1.900-taleLs fö rsta {1r, på att higga u l: dem när h a n \·ar uppe och
hade träge t arbetat p å, må vara m ed små re- studerad e sin älsklingsfågel, elen yackra Blåsurser. I det in ledan de sked et var de t mycke t h aken.
En ligt Lars T iren blev verksam h eten Yicl
gru ndläggand e kunskap som måste byggas
"Norrlandsavcleln
ingen" tyvärr inte särskilt
u p p . Det gällde inte mi nst att reda ut h u r elen
2
framgångsrik.
Man
had e mycket knappa an5
sve nska skogsmarken fu ngerar som växtplats
der
perioder
låg verksam h eten n e re
slag,
u
n
för våra skogs Lräd. H är gjorde fra mför a.llt proelle
r
gick
på
sparlåga.
Dessutom fanns alh·arfessorer n a H enri k H essclrnan , O lof Tarnm,
liga
brister
i
försökens
design,
det saknades en
Carl .Malms trörn och Lars-Gu nnar Romell vid
effektiv
fal
tförsöks
metodik
vid
den h~ir tiden,
SLa tens skogsfö rsöksans tal L/ skogsforskn in gst.ex.
upprepningar.
Det
var
sv[1n
au Yeta om
ins ti LuL ban brytan d e insatse r. Tillhirnp ad
utslagen
var
säkra
elle
r
bara
berodde
på si umforskning fö re ko m i ringa utsträckn ing . Vid
pen
.
Snart
hade
också
person
liga
motsäLLSkogshögsko lan u t.vecklade professor Olof"
ni
ngar
u
p
pstått
me
llan
W
ibeck
och
ledn
ingen
EnernLh efter finskt mönsLer ett skogs typsfö
r
försöksanstalten
.
Efter
o
lika
rneningsbrytsch ema avsett som instrument i prak1isk skogsskötsel. Del kom senare att förfinas av docen- nin ga r präglades (enligt Wi heck) tviv efs11ta11
det andliga lolw1ldi111alrl kring avdelningen av e 11

skä m tsamt under benämn ingen "Fusken". För
en stackars oerfare n assistent, som jusLbö rjat
j obba på Fuske n, \·,n· det in te så lä t:t att fö rslå
au g rä nsö\·erskrid andeL in ne bar all lo jaliteterna ocks{1 föru tsattes h a växla t. Så jag ble\
o rdentligt omskakad när jag en dag uppsökte
min ti digare lära re / professo r i skogsbo ta ni k
fö r all få en u nder f-al tarbeLet påträffad ti cka
artbes täm d . J ag hade ingen aning o m att h an
hade e tt horn i sidan ti ll Tircn. Vi h ad e haft
goda rela tioner under studie t.id en. Nu bemöttes j ag ovänlig t, n ärmas t snorkigt. Professo rns
ovilja sk ulle visa sig bestå d~iri all man p{t föryn gringsavdeln ingen bara höll fJå med all stu-

viss kyla orh strävhtt."!.(i

Erir W R.ongr.
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Wibeck fic k h e lle r aldrig tid a tL un·ärdera
e n d e l av försöken eftersom avdelningen lades
ned år 1933. I princip låg dä r för, enligt Tiren,
foryngri n gsforskn ingen Yid försöksanstal ten
så gott som h elt nere un der 1920- och 30-ralcn.
, ,\Tibeck fick emelle rtid på SO-talet tillfälle att
redogöra för resul talen p å Norrlandsa\·deln ingens s.k. markbe reclningsyto r ge n om särskilda forskn ingsbicl rag. \iV ibeck in tresserade
sig också for elen \iktiga pro\·enie ns[rågan .
Tillsam ma ns med siu clil\'arande chef, Gunnar
Schou.e, anlade han redan åren omkring 1910

Resthy,gge vid Anns;ön. 1939.
Foto /,m :1· Tirin.

e n serie Lallproveniensförsök i Norrland.
Dessa sku lle komma att Gi stor betydelse vid
utarbetandet a,· förflyttningsregler för tallfrö
(se kapitel 11 ).
T iren berättade för mig att försöksanstalLens ekonomi var s{1 usel under 30-talct, framför allt dess första hälft, att de anställda fors-

l'.'dv rnd \11/ibPrli.

karna tvingades arbe ta m ed projekt som int:e
drog n ågra extra kostnade r alls ut ö,·e r lönen .
Nägo11 försöksverksamhet. ,·ar ime all Länka på .
Eftersom Tircn hade uppsikten över elen
inom Degerfors socken, nära Vindeln i Västerbotten, belägna Ku lb~ickslidens försökspa rk,
bötjade han som självpåtagen upp gift a tt försöka kla rlägga d en hisLoriska bakgrunden ti ll
skogstillst.å nder på parken. Resul tatet, skrifte n
"Skogshistoriska studie r i traklen av Degerfors" blcY en klassiker.27
Från och med :U- 1938 gjorde T iren omfaLtande resor i Norrland för al.l sam la intryck av
läge t vad gäller skogsåterväxLen. Detta var förutseende, ry snarr. Lillclrog sig elen norrländska
föryngringsfrågan allL större praktiskt in tresse.
Otal iga foton fr{111 Tirens kamera viunar o m
den rikliga förekomsten av "resLhyggen" och
de t m iserabla tills tån d el på dessa. Han fick nu
tillfället: att. utfo rma och leda e n m ed tiden
omfauan de paleLt av forskni n gsprojekr avsedda att bana v~igen för eLL biologiskt framgångsrikt trakthyggesskogsbruk.28
Vid miLL blygsamma inträde på arenan pågick - eller hade redan slutföns - utvärderingar av stora fo rsöksserier spridda över Norrland cl~ir o lika sådd- och p lan Leringsmetoder
prövad es. Försöken var u tformade för a u medge utvärder ing med maternatisk-sta tistiska
metoder och därigenom m~itbar grad av till31

forlitlighe1.. Genom T ircn fick rne1.odikeu sitt
genombrou i d essa sam manhang. H an kunde
också klarbgg,1 del oftast utsiktslösa i fö rhoppniHgen - som tidigare förfäktats av många att res tbes tånd a,· granmarbuskar på hyggena
no rmalt. ,·ar tilll-Yllest fr>r att med tide n kunna
ge u pp hov till accep tabel ny skog.2'.1
Vid sidan härav uppm~irksammades fröfd1gorna. Den nya tiden krävde all t större
n1~i11gder l'rö för skogss:1dd och rö r plantskolor. .Jägmästaren , försöksledaren Einar
H uss utvecklade nietoderna för säker klängning och förvaring a,· barn rädsfrö, en delikat
hautering. H an fann nämligen ef'te r provtagning att awingningsanordningarna vid många
av den tidens fröklängar var ,·eri ta bla dödsfallor för fröer.1° Ingen jören lvan Troe ng ut,·ed.lade 1.illsarnrmu1s med jägm~istaren och
försö ksledaren Georg Callin en med tide n till
fun kt ionen efff'kliv markberedare, SFI-ku ltivatorn (se kapi tel ]4) .'11 Konstruk ti onen blev på
rnfrnga sätt stilbilda rf' f·ör den kommande ut- .Juel \\lrel/i11d.
vecklingen . Callin swderacle ocks~i tid såtgå ngeu vid olika former av skogsodling samt monstrerade hur hans skogsskötselrnetoder
ut.vec klade handreds kap för d enna . \fles t skulle tillämpas. H an gav också lll en handbok
framgång h ade han nog med elen s.k. SFI- i h yggesbr~inning.31 Att han \'ar v~il enkelhacka11 a, sedd för p lan tf'ring efLer maskinell spårig och inte med veten om den hf'griinsacle
markbe redning. Den blev snart det klart do- tilhirnpligheteu ren t geografiskt i delar a,· sin
rninerancif' redskapet \·id barrolsplanteriug. fö rku nnelse skulle framtiden fä u t:Yisa, men
S,·en-O lof Andersson st uderade bl.a . effek- detta fö rtar iute Wretlincls stora hf'rydelse fö r
Lenu a\' ungskogsröjning och produktionen i utvecklinge n.
Nu p{1 50-talet ,·ar det inte minst till Tiren
ta llpla11 teri ngar. 'I'.!
som
det praktiska skogsbru ket vände sig fö r
.Joel Wretl ind. förvaltaren p å Malå revir,
och
d åd beu·äffan d e dagens förvngringsr{1d
b le\' manne11 fö r d agen unde r senare delen av
problem.
Men del ,ar ime alltid han gav de
40-Lale t. Hau hade varit kärringe n mo l su·örnsvar
solll
fö
ll på läppen . Df'lta h~incle 1..ex. vid
rneu ino m Dorn;'inve rket alltsedan 20-ta le t,
Norrlands
skogsvård sförb und s exk u1·sion i
t.o.m. hot.ad med avsked för siu säu att bejuni
Hl56
diir
ii.venjag deltog. Vi befann oss i
driva skogsbru ket p{1 sill revir. Hans model l
skogarn
a
mellan
Ånge och Br~icke på SCA:s
,·a r kalhuggning, som på tallhedar lockade
marker.
Ma
n
forevisade
bl.a. så ka llade kulissfra m en tät sj~ilvföryngring. På råhnm usrnarhyggen.
Dessa
var
upptag
na för länge sed a n
ke r åtföljdes d en av hyggesbriiun ing, helst
med
avsikt
a
tt
självföryngras.
Ty\'ärr hade förun der frötriid .:J:l Ungskogsvård i form av röjgå
tt
mycket
långsamt och
yngringsprocesscn
ning och s.k. toppn ing ingick också. WreLlind
resultatet
\'clJ
klenl.
De
n
a
ll
männa
u ppfattvar knarrig 1ne n ,·ältalig och envisheten själ\·.
ingen
,
som
klart
framkon
t
unde
r
disk
uss ion
Do rniinverkets ledn ing gav med tiden upp silt
n
e
n
på
det
med
ga
nska
gles
och
oj~imn
granrn otst.åncl och lär ho uorn hållas under räckföryngri
ng
bevuxna
oJllrådet..
,·ar
a
ll
man
na rnn f't "försök". N u vid 40-talcts slt11. b ars
sk
ull
e
sopa
rcnl
och
bö
tjc1
o
m
från
bö1:ian.
VVrct li ncl f'ram som f'n :Vlcssi,1s. Han reste vida
o mkring i skogss\'erige. höll fi.i redrag och d e- Men eftf'r en surnd wg Tircn till orda. H a n
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menade all trots allt var hä r en ungskog på
gång. Nuvänlet a\" det nu exis te ra nde best~u1deLs framtida ,irkesskördar bord e rnra högre
iin 1·ad man lick genom at.r först r~ja bon de
_just nu 1·;irdelösa tr;iden , sedan å terbeskoga och
därefter vii11La än nu 1;ingre tid p å inko mster.
Detta 1·ar som att s,;ira i kyrkan. ;\.nnu
värre:> h le1· det när Tiren fonsatt.e med at:t redogör,1 för avgånga rn a i Inst itutets planterin gsforsök. Plantdöden fong ick 11ncler m [mga år
och va r ov;inLat. stor. H an gm· n.'tgra exempel
och menade atl 1·es1tltaten sauuolikL var ännu
s~imn° i praktikens p lameringar. Det fanns anled 11ing till ~jä!Hanrnakan. Vi måste fi11 slipa
tek nike n ytterligare för att vara nöjda.
Det utbrö t närmast allmänt tumult bland
skogschcferna, a1 1·ilka det fanns många vid
elen h är tiden. Ty skaran a, små skogsbolag var
ausen lig. Flera 1·ittuade om att d;irhemma
gick planteringarna rninsann perfekt, del
måste vara försöken d et var fel p å. Tiren sade
mig semu·e alt han var ledsen Ö1'e r kri tike n.
'V.len han hade n og inte sj;ilv för utset t vilke n
bomb h an kastat. Skogsvården hade under 50talct 111;irkban börjat be lasta företagens budgetar. Det giillde för skogssidau all in lör ledning och aktieägare häwla att å tgiirderna ga1
goda resultat. Men visst hade Tircn riitt. Del
fanns mycket kvar att lii rn och göra innan
skogsodlingste knik en ga1· acceptabla resultat.
Det skulle framtiden visa .
.Ja, nog fanns del många skogschefer, ö1erjiigmästare, länsj;igrnästare o.s.1·. pt1 detta 50-tal.
Somliga 1a r färgstarka, slagfärdiga och roliga,
andra mest arroganta. De hade ett gemensamt, åsikterua var många och vi:ildigt motstridiga. Detta \'a r fö1·e den tid niir vetenskapliga
uud<"rsökni ngar ocb praktisk erfarenhet hade
klarlagt det mesta inom skogsbiologin. Det
fanns gott om utrymme för spckulationerjämfört med nu. spekulatione r som var svåra au
mots;iga. Därför spelade uppfauningar en
stor roll, o m ek uualades med emfas och i
kraft m· 1·ederbörandes aukto ritet och tFinsteställni ng. För auktoriteten ,ar 1·ikLig .
Det fick jag e rfara under elen aktuella exkursionens andra dag, sow var fö rlagd till skogen kring Skogsv[irdsstyrelsens i J ämtland kursg,'\rd JTalåse n. Tiren var då inte n~in·arande.

Han hade be11 mig informera 0111 f"orskningen
vid avdelningen ifall någon aktue ll fråga
sk ulle kom ma upp. Axel Schard rcdm·isacle
skogsv{trclsstyrelse ns syn p:1föryngringsprobll'men inom Li net.. Vi gick bl.a . genom en granskog på bördig.Jämtlandssilur. Schard, li ksom
and ra, ans[1g au det \"ar sl"årt föryngra sådan
skog a nnat än genom kalhuggn ing och skogsodling. Jag ans~ig då att det 1·a r p:1 sin plats att
säga något om våra res1t!tat med sk.'i rmst:älllli ng i g ran skog. Jag ber;'i11ade att 1'i efler
markberedning och gynnade a1 el.I o\"an ligt
gott fröfa ll h ade fått ett nwc kct t~i ll plantuppslag även i granskärrnar.
Mitt int:rå ng i diskussio11c11 föll ime den
hetle1-rade l;insjägmästaren Ru ben H ol111er från
SollefLeå på läppen. I upprörd to n 1·ä ncl e han
sig rnoL mig. H är Ya r försand,1de . förklarade
han n~irmast i falseu, röd i ansiktet och nwd
den bärbara men sLOra och tunga högtala re n
för mnnnen, e11 skara a1' Norrlands mest erfarna skogsmän. De hade u11d<"r e:>11 lå ngt lil'
till~ignat sig kunskaper sorn e11 ungjägrnästare
ännu omöjligt kun d e besiu.a. Exkursionsclelragarna hade korn111it fö r all hssna till dessa, det
borde än·n jag göra. Det 1·,11 a ll tså int e innehållet i det jag framfört som kritiseracks man
fräckheten hos en b lo11: 28-årig gröngö ling au
bgga sig i. Sådan var tiden.
Som en föUd a1· Koreakrigets ko1tjunklllrboom inom skogsindustrin i bö,jan av 50-talcL
beslöt sta ten om indragning al' företage ns
"öl'en·inste r" till s.k. p risu ~jämnings- och konjunkturutjämningsfoncleL Vissa medel tillföll
SkogsforskningsinstiLuLeL. II ä rifrå n hade
Tirc11 fått ell rätt sto rt forskningsanslag. H an
l'illc gen omföra undersökningar 0111 förutsäuningarna för ell int:ensil'are ut11;ttjan de a1·
skogarna inom fjällskogsom rådn En viktig
fr[1ga 1ar då hur dessa skogar skulle föryngras.
Tiren 1·ille framför allt undersöka orn behandlingen a,· dessa skogar kunde baseras på sj;ih'fö ryn gring u nder täta ö1·e1 bestånd a,· fröträd,
s.k. skär mst;i!Jningar. .Jag tilldelades uppgifte n
att rekognoscera och lägga llL fö rsöksytor i
fjällskog, försök som med tiden skulle L::icka in
område t från j ämtland till Norrbotten. Se:>de rmera ut-vidgades försöksserien på mitt i11itia ti1·
ända ned till SYcls,·erige.
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I takt med a t l skogsvårdsp rogramrnen expanderade i skogsbruket uppstod bristsituatiouer av ol ika slag. Det var ont om säso n gsarbetskraft, me n ;ixen o m frö och plantor.Jag
å tog mig uppgiften a tt söka belysa fröproduk1io11e11 i de s,·e nska barrskogarna, e n uppdrag
som bl.a . gen o mfördes i samarbe te med Riksskogstaxeringen. Detta resulterade i e n licentiatad1audli 11g som f"ramlac\es hösten 1958.:,s Resultaten bel yste bl.a. problemen med fröförsörjninge n ,·id skogsoclling i de kli ma tiskt kär\'a re klima tlägena i \lorrland. Dessa hade man
vad gäller tall redan bö1:jat försöka lösa på
olika siitt. Skogstriiclsförädlarna skulle säkr;i
frötillgå ngen på sikt genom anläggnin g av fröplan tager ined högläges träd flyttade till gynnsa mmare kli mathigen . För all kl ara fröförsörj11 i11ge n fö r d agen hade födlyttn ings regler uta rbetats där tallfrö f"rJn svd ligare, klima tiskt
6"·nns,111unare belägna trakter skulle kunna
am·änclas p.'1. norcll igart> och ibland högre belägna lo kaler. A.nsvarig fö r cle ua senare a rbete
,·ar docen ten, sederm era p ro fessorn Olof
T.angleL ,·id Jnsri r11rets genetiska avdelning (se
kapitel 11 ) .
Skoglig 1äxtföriidli11g var e n forsknings,·erksa mhet so m Yäxte fram under 40-tale t.,
uuders töclcl int.e mi nst a\· skogsindustrin. På
programmen stod också frågan om in te med

hänsyn till skogstillstånd e t en ökad an\"ändning av frä m mande t räcla rter borde vara
något att satsa p å. Inom Föreningen for ,·~ixtförädli ng av skogstriid studerad es redan på 40talet äldre planteringar av jägmästaren , sedermera professorn Eric Stefansson.36 Docenten
Tore Arnbo rg , fö reningens chef, hade efter
en resa i väs tra Nord amerika fo rt med sig en
d el frö ko llektioner hem. Även T iren va r inspirerad av liknande tankar. I ''fjiillskogsundersökningen" ingick även plante ringsförsök m ed
Larix sibirica, Piuus cembm och Abies sibirica,
trädslag med förekomst i Ryssla nd och Sibirien. T källart>n på Institutet väntade redan
h ögar av s~i.c kar med kottar, redo au klä ngas,
p å den nyanställde assistente n. Kottarna visade
sig vara insamhcle på olika Do mä1we rksrevir i
\lorrland d ~ir rnan vitijat gå rds- och parkträd
på förvaltarnas och kronojiigarnas boställen .
Exakt ,·a rifrån dessa träd ursprungligen härstammad e h ade man naturligtvis ingen aning
om. T iren menade emellertid att hade de visat
sig klara k limatet p å sina växtplatse r borde
deua räcka fo r a tt garantera avkommans an vändba rh et även i fält.
.Jag uppsökte de t. närbelägna Skogsbi bliot.eket fo r att u töka rnim1 climinuti,·a ku nskaper
om den naturliga h emorten för d e a kwella
exoterna. Det gick snan upp för mig att de

To,P Ambo1g och Eric
Stefansson, i Jo1gn111den till
viinstn; besoker /Jlantsho/an
på Sundmo, \iiislnnorrland.
19-/-5. Foto Lem, Tirh1 .
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alla hade enorma utbred ningsområden inom
vilka t.ex. ljus- och vä rmeklirnat.eL måste varie ra inom vid a gränser. Deua borde, tänkte jag,
ha framkallat stora proveniensolikheter inom
arterna. 1\tl in slutsats b lev, att även om T iren
hade rätt i sin förmoda n att hans frömaterial
va r användbart, så fanns det kanske - eller
fanns t.o.m . säken - härkorn ster som borde
vara bättre än andra . .\tkn att utreda denna
fråga skulle innebära stora fö rsök där olika
härkomster prövades sida vid sida i landet och
samtid igt på eu fl ertal ställen med olika klimat. Något sådant var inte att tänka på, in te
minst d ft Sovjetunionen , där h uvuddelen av
p roven it>nsmateriale t borde insamlas, var ett
fulls tändigt slutet sarnhiille och en till västvärlden fientl igt sinnad nati on . Men mina funderingar upph ö rcle inte . Eu decennium senare
skulle jag få tillfälle se ett s,'\dant pr~jekt förverkligas, men då med intresset riktat mot. e u
annat triidslag.
Mina kollegor produktionsforskarna var
sysselsatta med a tt so m det. heue: medelst ma/e111atisk-stalisliska arbetsmetod/'/' härleda attmämw
tiltviixtfu.nhlioner och på grund av rfr,ssa uj,jJrätta
jJroduhtio11stabPllPr. Tekniken som användes var
111 ul ti pel
regressionsanalys enligt minsta
hadratmetode n. Geuom att bearbeta oerhört.
stora rn;.ingder av mätvärden p å ti ll växten
111 . 111 . hos enskilda träd i olika miljöer, skapacles funktioner som användes för au beskriva
best:mdsutvecklingen öve r tiden för olika
trädslag unde r ol ika förutsättn ingar. ~an
kunde t.ex. variera tiithcten i utgångsläge t och
de gallringsprincipcr som användes. Svensk
skogsforskning var vid denna tid världsledande på detta område.
Men be räkn ingste kniken var mödosam.
Professorn Hen ri k l'etterson hade på sin tid
haft ett helt räknekontor ti ll sitt förfogande.
Där a rbe tade flera damer med sina enkla mekaniska räknesnurror. E.xadratsummorna d e
tog fram och skulle summera gav m ycket
långa sifferserier. Diirför använde de ett specialbyggt, fle ra meter långt borcl. På deua rullades eu papper ut på vilket de likaledes 1lera
me ter långa talen skrevs under varandra för
att sedan sum meras for hand. Deua var före
dawrernas t.id. Mindre än ett par årtionden

senare skulle de be riikuingar som på Pettersons tid krävde m,'\nga manår klaras av på
några m inuter, eller t.o.m . sekunder. Det
kä n ns snopet när m au tiinker på saken.
Dessa undersökningar gav ett nytt och värdefu ll t underlag för uppfattn ingen om skogarnas procluktio nsförmåga och deras lämpliga
skötsel. T id igare hade det praktiska skogsbruke t endast haft mindre tillförli tl ig kunskap tillgänglig i detta hiinseende . H e nrik Petterson
publicerade produkt.ionstabel ler för både
planterad och icke planterad svensk tall och
gran .37 Anders Holmgren redovisad e vid
samma tid mätni n gar av utvecklingen i gamla
pla n teringar och sådder.38 Lars T iren startade
undersökningar i yngre och medelålders no rrfinclska tallkultu rer.
Uppdrage t ö,erläts snart på Sven-Olof
Andersson, som med tiden kunde utarbe ta
sina vik tiga produktionstabeller för detta trädslag.39 Thorsten Andre n redovisar den uppseencle\'äckande snabba utvecklingen i kulturskog a\· tall i Västerbotten. 40 Alla d essa undersökningar indikerade att kulturskogen gav
b;.iure avkastning järn fön med elen d å allmänt
förekommande. Och b~ittre produktion var
något. som d et p ra ktiska skogsbrukel verkl igen
eftersträvade. Det skull e visa sig au produktionsförvämningarna för >lorrlancls skogar
skulle komma atL skruvas upp ti ll ännu högre
höjder under årtiondena framöver.
I oktober 1958 ändade ett slaganfall plö t.sligt Lars T irens li\. H an dog p å sill 0änsterum.
Detta inträffade bara någon månad innanjag
försvarade min licentiatavhandling om tillgången på kot:t och frö i svenska barrskogar.
Under å ret innan hade ha n varit krasslig, så vi
medarbetare hade fått ta mer av ansvaret för
verksamheten.
År 1960 tillträdde Eric Stefansson som ny
chef på föryngringsavdeln inge n. Denne kom
då närmast från \Vifstavarfs AB med skogar i
Mellannorrland där han sedan några å r va rir
skogsvårdschef. Dessförinnan hade han lett
en fo rskningsstation i Sundmo, Ån germanland, vilken dre\'S a,· Fören ingen för växtförädling av skogsträd. Proressor Stefansson gav
sig energiskt på uppgifte n att fora föryngringsforskn inge n fra må t..
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Samarbete me d praktike n
i\ ll1seclan tid igt I 9 1I0-1al had e Tircn dragit
nvtrn a\ sina ko n takter med Sve nska Cellulosa
Aktiebo laget. SCJ\, la ndets störs ta skogsägare
näst efter staten. T ire n och SCA:s skogsclirekrö r H:1ka11 Swan . tidiga re s kogschef fö r· Kramfors 1\B, hade stuck rat sa rnridigt pf1 Skogis oc h
kände \·arand ra Yiil. Bolaget stod redan som
1n arkviircl åt må nga a\' T irens forsöksy tor i
'.Vle llanno rrland . "ln, i början a\' 50-wle t, korn
samarbe te t a tt \idgas. Bolagets skogliga rcst.a ureringsprogram hindrades:-\\' .1.rbe tskrartsbrist
och brist på skogsodlingsma teria l. D essutom
drog det 1nycket pengar. \ fan Yillc utreda h ur
stor <llldel al' Ye 1·ksa mhete11 som kunde baseras p!t naturlig föryngring. Tidigare m isslyckanden tic k inte upprepas. "Ju metode r rn~is tc ut\ ecklas.
SCA erbjöd sig därför i börja n cl \ 50-1.ale1
att st{1 som 1m11·kvärd och be kosta en seri e fö1·sö k m ed naturl ig frlryngring. Försökc 11 skul le
spridas inom e n stor del d \ ' "lorrland \·arför
\unna e rfa ren he ter bor·cle kom ma h ela skogsbruket till de l. Insrirutcts ans\·ar s ku ll e va ra au
urlörrna försö ksu ppläggni ngen, sa ml<t in f'örsöksda ta och utYiirclcra result a1en . De t. hela res ult.eracle i e t1 srorskal igt försök m e d i lllln1dsak t~ita fröträclstä ll nin gar/ sbnnar a\ tal l och
gran, förd e lade pft bolage ts många skogsfor\·altni11gar. För art. fo rh~ittra s:1dd b{,i dde n bere ddes markytan u 11dc r tr~id e n van ligen med
m '111odig h e 1en maskinell 1m11·kbe re clning m e d
traktor.
T ircns fdnfä lle m e dförde a n jag fic k he la
a 11s\ a re1 for l nsti tlltets del i projektet. P,,
111 ftnga sätt hade l'år fj~i llskogs1 111de rsö kni ng
d ri\·i ts parall e llt m ed och so m e n geografisk
ut-vidgn in g m· sbrmforsöken, s{1 j ag \·ar \ ä l insau . Eftf' r min slutfö rda lice n 1iatexamcn h~igraclc clokto rsgrad e n. ett projekt med arbete
unde r ytterliga1·e fle ra å r. .Jag i11s:1g al.L SCA:s
försöksscric, mogen för i111'e 11Lcrin g und e r
1959, b o1-cle \·ara e n intressant utmaning att
llt\;irde ra och m öjlig a1t söka Ligga till grund
for c11 gr.1.d uala\'11andling. Inst:1 lln in gen till
m in a id ecr \·ar p ositi\. _]ag \'iile själ\' S\'M·a för
och Ö\ e n ·aka d e t mycke t omfattande fälta r bete som 1·än 1.a d e . Som resulta1 lick jag e tt
ha!Yt å rs lji-i 11 stl ecl ighet från Institu te t för a n
?,fi
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klara uppg if"ten . .J ag anställdes ti llfa lli gt a\·
bolaget, ett s:itt att m ins ka Tnstit 111e t~ kostnader.
Det hlc\· en intrcss,rnt som m a r och höst. Vi
lack 11t nät a\· tillfälliga prm;tor i skärma rn a :
Regis1re ra d e och m ~ittc plantor. markbe red11ingsres u lta te1, \'ege tatione n , s k~inntr.'iclens
amal och tillv:ixt och mycket a nn .1.1. Allt noteracles i fält direkt p{1 n;tlkon, e n ny teknik som
just bö1jat a m än d as i o lika sammanhan g . "lär
hösten korn h ad e jag 111se n rals prm·ytor beskri\'na . Det \',u et t gediget lllate rial oc h all t
\'ar förbe ren lör rcgressionsanalytisk b earbe1n ing utan n ågra tidsödande mellansteg.
Vfin konta kt rncd SCA gav nawrlig t\·is
m{mga andra in1ryck o ch e rfarenhe te r. Jag
rapporterade ti ll skogs\'ård sch t' fe n , j~ig rn ;istaren Bjö rn H ags tröm , c u kun n ig och färgstark
persern. Båd e h an oc h H ;,k,u 1 Swan \ a r 111\'cke t
engagerade i m in un de rsö knin g. H agstrÖlll \a r
en m· d e tongiYande p e rso n e rna i clc11 tidens
skogsdrclss\'crige. f Ians ord \'ägd e tungt på
skogs\·eckor och andra koufcrenser när problc1t1 , bakslag och fra msteg diskute ra d es.
Vad gäller skogsllllshålln ingcn \·ar d en
gnrn dlägga ndc frågcst;illningen fortfarande
d e nsamma som t:·ske n Georg Lud1, ig 1-lanig
först form u lerade redan p å 1790-talcr: Hur
ska ll man k11nna a\·loc ka skogen sa mw:ket
n y11ighctc r so rn m ö jlig t 11tan au ~i\-cntyra eu
u1h ;'\lligt b rukande:
O ch 1111 frrnns de t mrcke t k1 mska p 0111 den
egna skogen att a m ·äncla till gnincl för kalk\'-

ler, prognost>r och praktiska lösuingar. Rasen
1·;_u- en bra Liunedorn orn det aktuella skogsLillst å nclet. Den hade rn,u1 Lack ,·art> en ege n
skogstaxeri ng med liknande upphiggning som
Riksskogstaxerin gen . En första taxering h,1d<:>
genomförts ,'nen 19-16-48 och en andra
195'.~- 54. Taxeriugarna cle mons1.reracle först.h
det gigantiska bcl 10Yet. a1· a 11 iståndsätta stora
arealer sönderh uggen, lf1gt besLOcL1d skog.
D et 1·cu b:ir vå ra skärmlörsök \'ar 1·~irclefulla.
E..unclc man ,'\stadkomma framgå ngsrik sjäh·föryngring p:1 l~im pliga platser skulle det.La
1nilclra påfrestningarna på prog1·a111111et i st.o rt.
Ett allnat problem som diskrncrades , ·ar
risk<:>n för en onormal s1·acka i tillgången p,'\
a1Ycrk11ingsbar skog f"r.o .rn. n å gra ,"t.rtiondcn
rramö1·er. Bristvaran 1·/ilbestockad, ä ldrt' skog
fi c k imc forbrukas i alltför s11<1bb takt. Då
skulle en period fö lja med m est ungskogar,
må ,·ara stora arealer d ära\". r-.,fan måste alltså
hush ~tlla uoga 111ecl del som fanns a1· ä ldre till
medelå lders skog i någodunda gou ti llstå nd.
Den mJste r~icka under liela b1·istp<:>riod<:>n .
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Men restriktiYitet ,1v det slag som Henrik
Pett<:>rson förordat pli 40-talct var kostsam.
H ur !:U1gt be h öwle man g:1:,
I no\"ember J 962, efter fyra år al" inte nsi\"t
arb<:>tt', k11nde_jag ''spika" min clokto rsa1·handling betitlad '"\!a tmli g föryngring u11der
sk~inn. En ,111alys a1· föryngrings rn etoclen, dess
n1c~jligbeter och begräns nin gar i mellannorrländskt skogsbruk".-11 :-kel regressionsfunktioner kunde j ag besk ri,·a fö r:·ngringsresultatet
uncle1· l'arierancle förh å llande n a,·seende t.ex.
skogstypen, höjclli-i gct, fröu-~iclens konditi on
och antal, fö ryngringsperiodens hiugd och
lllycket mer.
Särskilt nöjd 1·arjag Öl'er ett, sannolikt fö r
tide11, un ik t simnlerin gsprogram som j ag utarbetat. D et ut.fördes p.°1 eu matematikmaskin
- som datore rna kallades på elen tiden - al"
typen Facit f. DR. :vronstre t ,·ar säkert minst sex
meter långt. någon m e ter bret L och e u par
meter högr. L-terter sidorna satL tusentals
g li mmande radiorör. \ 'arje s:1dant hade
samma f"unktion som en a,· de mikroskopiska
lrnh leclar<:> 1ilka bl'gge r 11pp dage ns datorer.
En ingenjör 1M st;indigt sysselsa tt 111ed all byt.a
11t rör som gatt sö nder.
Sin111 lt'ringarna ga,· detaljnad in f"ormatio11
0111 förrngrin gsresulwtel, uuryc kt i amal Yäl
fö rd elad e plantor per hektar, när objekt a1 1·a lfri kara kt,'ir och be lägen h et markbereddes.
Programmet kund e "köra'' med olik,1 typer a1
markbereclningsmaskine r i datorn och p,°1 så
s~iu klargöra om och ,ar metodt'n ga1· ett tillfreclsst~illande resu lta t. D;inill ku n de belysas
hur 111arkbereclare11 borde a rbeta , tekniskt
s<:>tt , för an ge h~ist fön·ngri ngsresultat. DeLLa
ga1 s1·,u pa l"rågan vilka tekniska prest,rnda
ma11 borde ehersträ,a.
Tillsammans 1necl a11dra L111dersökninga r,-1 2
som jag hedre1· para llellt, kunde ganska ,,,'iJ beskriYas Yar - 1mde1· o lika omst.än dighcter själdörvngri ng uuder fröt.r~td p:1 frisk mark
(som s1.arkr dominera r) kan betraktas som en
tillförli tlig 111etod. Detla gä ller e-genr.ligen endast for Norrlandsterrii11ge11s 111cr gvnnsam m a
klimathigen. I ö11igt - och d et gäller cl,\
m:·d.et bcrvdande- a realer - bör m a n p å grund
al" låg kottproduktion och dålig frömognad i
stiillc t li ta till plantering.
?,7

Sedan jag offentligt försvarat m in a\'l1a nd- både Finland och Sverige. Det odlades redan
ling tilldelad es jag skogsvetenskaplig doktors- kommersiellt i Skottland och pft Irland. Det
grad av Skogshögskolans lärarråd i d ecemb er fanns vid denna tid en antal drygt: 30-åriga
1962. Det var ~innu tunnsåu m ed disputerade plan te ringar på olika platser i Norrland. Flera
d oktorer i skogsvetenskap.Jag blev den trecije. av dessa såg u t att arta sig bra trots att bara
1\ll in fö rste opponent vid disputationen, <.far vi nfigra få h~irstarnni ugar prövats.
korn bat.tan te r regle mentsen ligt var uppPå vårvintern 1963 fick jag genom en tillsträckta med frack, svan väst och vit rosett, va r fällighet se e tl erbjudande om e t:t generöst
professor Rista Sarvas från H elsingfors. De n rese- och stucliestipenclium, instiftat av en , älandre var Björn H agström , den tredje min v~in bärgad, Jirntlandsföcld svensk-kanadensare,
och studentkamrat, d åvara nde docenten vid Ed Alm, och hans hustru An n. Stipendiet ,·ar
Uppsala un iversitet sedermera p rofessorn, so m skräddarsytt för mig . Ka ndid a ten skulle
Bertil Aronsson. Strax därefte r fick j ag e n var·a Östersundss tndent och ha disputerat. Han
docentur i skogsföryngring och senare e tt skulle ha ett syfte med vistelsen i Ka nada som
vikariat på en laborato rs0änst ( ungefär bi- gynn ade förbindelserna mellan våra två bnder.
trädand e professur) vid Institutionen fö r skogs- J ag sökte stipendiet med m otiveringen att
skötsel.
pröva olika kanadensiska barrträd saner i S,·erige
och speciellt i .Jäm tla nd. Avsikten rnr att om
möjligt höja skogsmarkernas produkti,·itet. Min
Främmande trädslag
ansökan beviUacles. Knappast anadejag d å ,·i!Mina kontakter med SCA var fortiarande täta. ket stort projekt som därm ed satt.es i rullni ng .
Vi diskuterade ofta olika stra tegier vad avser
I juli 1963 varjag på plats som gästforskare
bolage ts skogsskötsel. Skogsindustrin såg ijusL p å skogsfakulteLen vid U niversity of British
p å framtiden. Skogsavdelningens uppgift var Columbia i Vancouver. Dessfö rinnan hade jag
att snabbast möjligt förb~ittra virkestillgången i e tt in tressant sammanträffande med Folke
den egna skogen, både på kort och p å lång sikt. von H e ideken. H an uppmanade mig att förDetta var viktigt också av e tL annat skäl. Att utom fröer av o lika härstamning, ocks{1 ta
skörda virke i egen skog var betydligt billigare hem vedprover. Bolagets forskningslaboraroän anskaffning genom ro tköp e lle r impon.
rium erbjöd sig att: a nalysera dessa. Folke bar
J ag visste att man satt igång försök med skogs- just då på en hemlighet som h an inte a,·slöjade.
gödsl ing. Skogschefen Folke \'011 H eideken Man h ade lå ngtgåe nde planer på au i samvar intresserad av möjligheterna a tt odla någon arbete med en amerikansk partner. den ameny, mer snabbväxande trädan på bolagets rikanska kemijätten Celancse Corpora tion,
marker. Som en följd av mitt arbete med fj~ill- starta produktion av pappersmassa i Bri tish
skogsundersökn inge n och diskussioner med Columbia. Regeringe n där h ade erbjudit bolaEric Stefansson hade mi tt intresse ökat fö r get en stor skogs kon cession. Folke ,isste att de
dessa frågor. Sjäh· hade jag tagit alla ti llfällen i trädarter sorn intresserade mig förekom inom
akt att öka mina kunskaper. Till slu t hade jag det aktuella orn rådet. Sanningen om SCA:s
en lista p å öve r 15 olika barrträd som borde planer kom fram en septemberkväll n är j ag ute
ha en potential att k unna växa i Norrland. i den kanad ensiska skogsöclemarken gästade
Men förs t måste stora systematiska undersök- skogschefcn för ett sågvcrksföre tag . Strax fö re
n ingar genomföras innan e n introduktion middagen kliver Folke in frå n mörkret och öskunde vara aktuell.
regnet utanför.Jag blev oerhört hä pen . Folke
Det trädslag, som stod som nummer ett p å avslöjade d å att han va r där på en inspekti o n
min lista av intressa nta kandidater a u pröva, av det tilltänkta skogsornrådet.
var in landsformen av conro rtatallen, Pinus
Om mina öden och äventyr i västra Kanada
contorta, var. latifolia, med h e mort i nordvästra har jag be rättat i skrifte n ,.Så hle, contortaN ordam erikas be rgstrakter. Trädet hade tal le n Sveriges tredj e harnräd"-l'.l _ Visielsen
reda n tidigare p la n terats försöksmässig t i där blev en av rnitL li vs sLOra upplevelser. De1.1.a
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,·,-ir en tid d å skogsindustri oc h skogsbruk börj ade in Lernatio nal iserns . .Jag ,·ar tidsmässigt i
tätklungan aY svenska skogsm~in so m bekantade mig med tnra incognita. Vid sidan aY mina
kol legor vid CBC:s skogsfa kulte t korn jag i
ko ntakL med personer som var, elle r skulle bli,
inllytelserika in o m skogsindustrin oc h ino m
BC Forest Service . .Jag fick uppträda i må nga
sammanhan g och berätta orn nord iskt skogsbruk, om vilke t man just in te ,·isste n ågo nting.
Me u nyfiken lie Len var sLO r.
Dessa kontakte r ·ku lle få be tyd else i ett
kom mande skede a,, n~irmare umgänge me lla n
företräd are för skogsbruket i Sverige oc h
Ka nada, inte minst det i RC. Ty oLal iga studiebesö k och e xkursio n e r i båda rikLningarna
geuomfördes unde r de följ ande d ecen nierna .
De ·s,t h äclclade o cks;t fö r ett framg:mgsrikt
ge n omfö rande av de t s tora introduktionsprogram för como rrata lle n ti ll \'il ke t mina
fröinsamlin ga r i BC och Yukon sk ulle ge ett
,·äsentligt bidrag .

[nte långt efter m in he mko n1st frå n Ka nada
i janua1'i 196-:1. avled Björn Hags tröm hastigt.
Det va r en ovä n tad nrh s\':tr ff,rlust för bolaget. o m e n m· pio1~ärcrna i arbetet p;t a1 lomdana d e n norrlä ndska skogsskiitseln hack han
orga nise rat och framg.°lllgsrikt k-11 l"crksa mheren all tsedan 194 9. Stt·ax cf'rcr Björns bortgång erbjöds jag av I-lakan S1rnn att eftntr~ida
hono m. D etta uppd rag skullv förb li mitt
under de kommande 27 å ren.
Efter tio ar ino m skogsforskni11gen h yste
j ag fä bct~inklighetcr mot ta11 kcn att byta a rbctsmiijö. Jag hade e n stor ,·,'i. n krcts m· iirn nåriga
fors kare i karriäre n o ch jag trinles hra bla nd
de m. Mån ga ~ildrc koll egor stod 1n ig n~ira .
Deras råd och stöd had e bet\'lt 1m-rket för min
urveckling . i\lc11 jag ,·isstc a lt ;,,·en i mi tt nya
jobb skuJle min garnla miijö vara njra. Fo rskningen sanl\'erkade med d et praktiska skogsbruke L..Jag skull e ajäh· fa <' 11 roll i det sa11 11na nha nge L.
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3

Ett norrländskt skogsbolag
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
SCA:s historia 11ncler p eriod en 1929-78 h,11·
ingåe nde beha ndlats ,w oli ka förfaua r t> i
j11bil<"111nsskriftc11 "SCA 50 år". Bertil Hasl u111
räcker ell vidare tidsperspekti\' dii1 lian for ut1·ecklin gcn fram till år 1992. 44 H är ska ll därför
bolage ts fra111Y~ixl behandlas 1nycket kortfaLLaL.

1--lo ldin gbolager SCA 11ppst.od sedan l,seugt>rkoncernen med början ,'\ r 1929 skaffade sig
komrollen över eu flertal skogsbolag längs
:S.:orrlandsknsten. Efter Kreuger-kraschen år
19'.12 hade Svenska Ha11clelshanken 1111cle r

nästan td {utiond en ett 111ycket starkt ;igarinflyt.a nde Ö\'e1 SCA:15 Dt> i h o ldingbolaget ingående clouerholagcn hade dock, genom organisationens juridiska konstruktion, en fo rtsatt ganska h et.yclancle sj.cil vs t.'i.ndigh ct i sill förh å lland e t.ill led ni nge11 vid h u1 uclkon tore t i
St.ockholm. H är fattades de stra1egiska beslut.e n me d an clo tt.erholagcn sköt.Le prndu ktio11en och delar a1· fö rsäljningen , Cr,11n för allt
a1· u·ii1·arorna. Som result.al rådde ibland e n
\'iss ko11 kurrenssituation dotte rbolagen enwlla n , r. ex . mn ,·irkesköpe n.
U nde r 40-t,tl et.s senart> del v~ixte insikt.en
om bcliove1 av en radikal lösning av bolage t.s
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hgur 3: 1. SCA-lw11rn11Pn.1 rrdovisade resullol fick Pil
avgömndl' llfJ!Jsving efter di'/ fl11(fm viiddshrigets slu t
dä landets exportjö1siilj11ing av celLulosa lmijligt ökade.
(Kiilla SCA:s årsredovisning r1r 1954).

SCA förfogade dänne d ö1·er en unikt sLor
egen virkes tillgång. Ingenstans i Europa fanns
en icke statlig skogsägare med så stora skogsclomäne r. Ar 1943 såldes clo rte rbolaget 13erg\'ik och Ala \lya AB som då ägde 274 000 hekta r produkli\' mark. !vlen fr.o.m . 50-talet
skedd e successivt förvä rv av skogsägande
bo lag varigenom skogsinnehave t och därmed
elen egna råvarubasen åLer ökade. Processen
återspeglas bl.a. genom de skogstaxeri ngar
som genomfö1Ts alltsedan 40-talcts sen are d el
( tabell 3: 1). T ill arealuppgifterna skall läggas
ca 30 000 hektar skogar öll hörande SCA:s
pensionsstiftelse. Dessa förvaltad es a\' skogsrörelsens olika förval Lningar.
Tabell 3: L SCA:s skogsinnchav i belysning av sju
skogstaxeringar.
Skogstaxering

Tax l
Tax Il
Tax 1H

Tax I\'
Tax V
Tax V I

organisatoriska och struk tu rella problem .
De ua tick som resul LaL att huvudkontoret fl yLtad es till Sundsvall :U· 194 7. Bolaget fick en ny
ve rkst~illancle dire ktö r år 1950 , Axel Enströ m .
H a n tog omedclbarl steg mot a tt samordna
verksamh eten av d e i koncernen ingåe nde
företagen (figu r 3:1 ) .
Samma å r ku nde H and els ban ken, som
resu ltat av att SCA:s finansiella ställning förbättra ts, säUa si na aktie r p å marknaden och
därefter inLroclucera SCA-aktien på Stockh o lms Fondbörs. Ar 1954 fusionerades dotterbolagen med skogsinclustriell inriktni ng. Frå n
och med nu rapporterade fyra industrigrupper dire kt Lill ko ncernchefen . De fyra,
snan tre distriktsvis ansvariga skogsch efern a,
var underställda e n cen tral L p lace rad skogsd irektö r. Rörelsegrenar som bed rev e n mer
artski ld verksamhe t ombildades till dotte rbolag.
De bolag som t.o.rn. å r 1934 kom att ingå i
ho ldingb olaget SCA ägde sammanlagt ca 1,6
m iUoner hektar produktiv skog, d .v,s. ca 13
procent av Norrlands torala skogsmarksareal.
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Tax VII

.\r
1946--18
1%3-5-1
1%1- 62
1966-70
1974-77
1983- 84
1994-96

Skogsrnarksarea l. hektar
Prndukti,·
Total
I :124 32--l
l 3 19 252
I 412 404
I 637 540
1 (i80 884
I 7 11 068
I 807 12!J

I 7:'i8 0 18
I 758 3 78
I 867 10-1
2 113 CJO:,
2 207 9-!8
2 208 9 )2
2 305 668

Under 50-talct än d rades procluktionsinriktningen inom koncernen f dm hun1clsakligen
pappersmassa och sågade varor mol ökad
vidareförädling. De n n orrländska skogsindustrin - ansågs d e t - va r utbyggd till en kapacitet som svarade mo t. elen Iå ngsiköga rå,·a rnLillgången. Bolagets nya ku rs för fortsatt utYec:kling innebar därför en inriktni ng mot ökad
diversi fi e ring och in terna tio n alisering a1· ,·erksamheten . Man eftersträvade stö rre kontroll i
til lverkniugskedjan ge n o m ,·idareförädling
samt att fö rlägga den n a närma re kunderna.
Härigenom skulle man kunna konku rrera med
de stora eu ropeiska och n ordmnerikanska
massa- och p apperstillve rkarna.
Ar 1958 började tillverkn ine n a1· tidningspapper i O rtviken, Sundsvall, sna rt ett al' la n dets sLö rsta tidningspappe rsbruk. Man expanderade sedan ti llverkni ngen a1· Lryckpapper,
som även kom att: förläggas till and ra europeiska länder. P,'\ så sä tt kunde frams täl lningen
av pappersmassa i SYe ri ge konverteras til l pap-

Ortvikew /Ht/Jfir'1-sbmk i
Stmrisvofl hfr11 ndgot av

SCA:sJlag~skej,p. Ortvi/1n1
V{l.r Pn av SCA:s många
s uf(itmassafabrilw; mm /H1
50-tafet byggdesfabril<Pn om

till tid11ings/H1,Nmshruk.
Under en /1eriod var det
EwvjJCls stö,sta. U11dl'I' 90tl)M nsalles tv å av tidninp,-s/Ht/Jpersmaskinema med
uwskinerji1r tiflvnfming av
bestruket /mpjm'för bland
annat tidskriji,,,:

per och a ndra produkter närrnare kunderna
på kont:inent:en . Ar 1961 startade tillverkniugeu
m· kraftliner (yuerskiktet till wellpapp) i
Munksund i Norrbouen och 197:'5 i Obbola i
Västerbotten. Fdn och med 60-LaleL köp te bolageL i alltmer ökande omfattning in sig i industri på olika h åll i Europa som t.ill\'erkade
1,-cllpapp och emballage. Denna expansion
skulle med tiden göra SCA till en av de sLora
p;t fö rpackningsområdet, inte rnationellt sett.
På 70-talct utvidgades före tagets inLressen till
hygiensekLorn i vilken specialbehandlad blekt
sulfatmassa, s.k. fluff, används som abso rberande material it.ex. blöj or, damb indor och in-

:\ r 1975 förv ärvade SCA lw ns11n1entv arujorrtalf/'t
,\Jölnfyche AR med tillvrrlming {I.V bland a n nat bamhliijor orh m111k/x1j1/m: Det innebar all SCA tog e/l stort
steg v idare i jiiriidli11g~l"Yljrm orh inte längre v ar el!
rmodlat slwgsbolag.

kontinensskydd. Språ ngbrädan blev här Mölnlycke AB, sorn inlemmad es i bolaget år 1975.
SCA är nu en av Europas störsLa Lillverkare av
hygienprodukter och rnjukpapper, L.ex. LoaleLlpapper.
Inom sågv<"rksrörelsen kon ce ntrerades tillverkningen under 1960- och 70-talcn till fyra
sågYe rk. Dessa var från norr belägna i: Munksund i Piteå, H o lmsund i Umeå, Lugnvik i
Adalcn och Tunadal i Sundsvall. Volymmässigt
ledde detta inte till några större förändringar
i produktionen av sågade va ror toLalt sett:, som
även framdeles kom a tt pendla mellan
500 000 och 600 000 m ~ per ttr. Däremot
skedde betydelsehilla strnkLUrförändringar
såY~d i Li lh erkning som \·ad gäller kundorientering. r\r 1990 in lemmades trävarurörelsen i affarsgruppen Skog och Trä fö r au
yuerl igare öka samve rkan m ella n skogsbruket
och sågverken.
Deu ,tlltrner uualade inriktningen mot ti ll, e rk ning a\' produk ter anpassade till slu ta rnändare ns behm· medförde under SO-talet
a tt den fiberbase rade \'erksam heten koncentrerades i tre kundorie nterade affarsgrupper:
H ygien, Förpackningar oc h Grafiska papper.
Den skogliga verksamhe ten administrerades i
eu särskilt bolag, SCA Skog AB. Från del a u
traditionella skogsindnstriprod ukter totalt
dominerade omsäuningen fram t:ill 70-talc t,
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svara d f' {i r 1992 ko11sume ntorie11Ler;idf' och
ko1we n e rade produk te1· för drvgt 60 proce 11 L.
Retur fibe r h a de ocks[t i öka11de grad ko111111i1
att kolllpleue ra elen Lirska , e drå,·ar·a 11 i
tilh-crkninge11 . Ar 1992 bade a11de le n stigit till
ca -!!) prnce11t a, d e n totala fibe rförbruk11illge 11 . Imernationa liseri11gen oc h produktionsiuriktn ingen sa tte också si11a sp år \'ad
avse r an talet aust~illda o ch v,u- dessa \'e rkade .
Vid G0-talets ingå ng arbetade ca 15 000 personer i bolaget, n~istau alla i Norrland. Ar J 992
h a de antalet a11ställda stig it t il l omkring
30 000. Me n a\' dessa fanns e nd ast en trecijedel i Sverige. Antalet i Nonland a nställcl,1
hade sjunkit trots en ö kning av produktio ne n
i så,äl skog som i11dustri.
SCA-kon ce rnen korn från starten o c h
under !:mg tid att brottas med e n föga rationell
ind11striapparat. Denna hack d e ingående
bolagse n h eterna fön med sig i boe t. Massafabrike r oc h sågverk ,·,n sm å och ofLa föråldrade. 1950- och 60-talcn kom därför au
präglas a\' en successi,· nedfiggning m e nheter oc h koncentrat.io11 av tilh-erkni11ge11 Li!!
större. Bobge 1.s lf'dning h ade e n tung och
föga av1111clsY;ird uppgif't. att p{1 de drabbad e
incl us trioncrna förklara det nöch·ändiga i
dessa åt.gärder. BELydandf' resurser satsades på
a tt i samarbete m e d fackorgan isationer, ko111nrnn er och berörda myncligh e Le r skaffa ers~it.L11i11gsi nd ustrier.
Det blf'\' inte minst under bolagets n äste
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till SC4 ··. I 993 ).

Eije \rlossberg. som tilh·erkningen kon ce mreracles ti ll all t Eirre enheter. \ 1Jossherg
ti lltriidde fö· 1%0. Ilan \'ar _jurist Lill professione n o ch hade tidigare hl.a. ,·arit i11rikes111inister i 19-!5 t1rs sociald e mokra tiska regering sa mt dä refter lallClsh{)\din g i E.opparbe rgs bn. Som direkt 11ndcrs t;illd skogsclirekLö1·e n Hå kan Swan fi ck jag ti llfalle au ];ii-a känna
\'l),

l-.'i/1' 1\l1mbng.

se.\:., 1JJ I 960- 1972.

lV[ossbe rg och h a ns 11~irmas te med a rbetare
mycket vä l, ;1w·n fam ilFi rt. Oe tw ,·,ff , ärde fu llt
fö r den sak jag rnr an förtrodd. H ela bolagsloppen fanns samlad på h mT1dkon to ret i
Su ndsvall. Swan rnr ena\' tre , ice ,·erkställand e
di rektörer i bolaget. De övriga , ar Rune Tiellerq,·ist, som s,·arack for industrin och S, e rke r
h..astrup, so11 1 ledde fö rsiilj ningen. Skog, industri och fö rs~iljn ing ,·ar all t.så de tre operationella pelare p{1 ,·ilka SCA :s o rgan isation
,·ilade, typ is kt. för e LL nor rländskt skogsbolag
,·id denna tid. Den int.ernatione lla konj un krnren var ogynnsam unde r s1.ö rre delen a, Eije
:vlossbergs VD-tid . Man fick d ä rför dri,·;i st rukturrationalisc rin gen i snabb ta kt och satsa på
nya p rodukte r. l nom skogsbruket. skedde
stora för~indrin gar för au för biittra lö n samheten. Avverkn ings- och rransportarbetel me kan iserad es. Uttagsnidu fr:rn skoge n h ö jdes
genom storskalig skogsgödsling.
!\är 'vfossbcrg i dece1nber 1972 lämnade
ö,er ti ll sin eft.enrädare, Bo Rydi n , , ar bolage t
tack vare de födindringar som skett b~ittre rustat att dra fördel a,· 70-talets ko n ju n kturuppgfog. Ryd in, ci1·ilekonom, had e tid igare lett.
,-\B G u ll höge ns Rrnk. Ha n skull e stanna p:1 sin
post som företage ts VD till år l 988. alltså i 16
å r, och ble1· cl~ircfter sty1·else ns ordfö rande.
Detta 1'a r en pe riod d å koncernen expanderade k raftigt. Faktureringen ökad e exem pelvis
frfo 2 055 rn i\jo n e r kronor år 1972 till 32 000
m iljoner kron o ,· å r 1992.
Ryd in visade genast SLOrt intresse fö r skogsFr:1gorna . De n Cöretagspol itik som fo rmnleracks !1r l 97fi slog fas t a tt SCA:s största materiella tillgån g är skogen och ,·attenkrafren, och
att det ~ir en hul'ltdnp pgift atr på bästa sätt
n\'1t iggöra dessa naturres u rser. Detta innebar
för skogsbrukets d el att högs ta möjl iga 11tt<1g
u r den egna skogen sk11l!c efrerstr~ivas sa tu1idigt. som kravet p{1 långsikLig t bi behållen av1·erk11ingsnivå sk ulle u ppr~iuh:tl las. De skogsindustrie lla an l;'iggningarna sku lle dirnensio11cras s?1 a rt ved råvarubchm'e t till m inst !'JO
procen t ku11de täckas Crå n egen skog. Dett;i
,·ar de n högsta själYförsö1jn ingsg racl som
n:1gor <11' ek större s,cnska skogsbolagen
kund e uppYisa och inneba r en betydande
ko nku rre nsförd el \'ad gäller \'irkesförsötj -

J

/
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Ho Hydin. SC.-1.:I \D 1972-1988.

ningen. Under 70-talct ökade ,i ytterl igare a\', erkni ngarn a som en följd av satsn ingen p å
conton.aplan tering och in te nsifierad skogsvård . Detta ledde till kraftigt ökad e kostn ad e r,
men som skall framgå var dessa fttgärclt'r
samm a n tagna en nwcket god affär for bolaget. s_jälYforsörj ni n gsgradcn korn att fonsäua
öka , liksom l'irkes ttt tage t per hekta r.
1970- och 80-talen korn ;iu mgöra e n turbulent period lör s,cnskt skogsbruk. Miljöclebau er
blossade u pp oc h fa lnade. Den natio11ella skogspoli ti ken rel'ide radcs i omgå nga r. Skogsbruke ts na tttrvå rdsåtagande n ökade och ~inclrade
karakt~ir, För oss som hade att h andskas med
dessa inte al ltid s{1 l~itta fr{1go r ,·ar den förståelse och uppmuntran som kom fr{m Bo Rydin
all tid en st<ff 1illgå ng.
Ar 1988 blc, S,·erkc r \fa rti n-Löf, ciYilin genjö r oc h te kno logie lice ntia t, SCA:s nve
VD. H a11 l1ade ti d igare in nehaft ol ika chefsposter inom ko1icernerL U nder ha ns ledarskap, som ti dsmässigt i huntdsak ligge r u tan för ramen fö r cknna 1·ed ogörelse, kom SCA:s
tyngdpunkt ,·ad g~dler b:1de tillverkn ing och
försiiUni ng alt vtterligare fö rskj utas bort från
4FJ

a, kronan, viktiga för au trygga träkolstilh·erkningen. Från att ha Yarit utarre nd erade till
järnbruken kom dessa skogar med tiden att
bli företagens egendom . Under tidernas lopp
kompleuerades eller ersa ttes järnhanteringen
med såb"·erk. I SCA:s skogsinneha\' Jinns på så
sätt en kärna av skogar vars industriella brukande går ti llbaka till 1600-talet. Men den
mest intensiYa bolagsbildningen skedd e på
1800-talet, och fr~imst under d ess senare h älft.
Detta var d å virkesfångsten i Norrlands urskogar blommade lll i full skala. Föijdfö re teelsen blev en i tiden utdragen serie a\' fusioner
där mindre framg:111gsrika företag gick upp i
sådana som hade bätt:re framti cbu tsikter.
Under tidens g:111g skapades därför i :'-Jorrlancl
en allt mindre a ntal skogsbolag med allt
större skogsäg,tnde. SCA var så att s~iga eu sista
led i en sådan ~igukoncentration . Figur 3:3 .
Vanligen var det inte skogsfastigheter som
bolagen ti ll en bö1jan fön·änacle. Man tecknade i stället a\'lal om långsik tiga awerkningsrätte r med bönder och byalag allt eftersom
Sverher Mnrtin-LöJ; SC,,\:s \ 11) 1988- 2002.
flottled erna byggdes ut under 1800-talcts senare
h;i\ft. Det ,·anliga var att kontrakten löpte p å
d en ursprun gliga Norrlandshasen. H~ir fanns ?i0 år och omfattade all skog över åua tum i
lortiarande skoge n och den kapitaltunga vecl- brösthöjd. Frå n och m ed 1870-talet, m e n
råvarnberoencle i nclustrin, men rne rparren m· framfö r allt kring sekelskiftet, skedde dock e n
koncernens personal och anläggningar var omsYiingning ti ll d irekta köp av skogsmark.
förlagd till lä nde r utanför Sverige. Bland Bakgruncle11 var au en ny lag å r 1889 begränannat ägde SCA nu också stora uthinclska före- sade löptiden på nya a1-verkningskomrak t till
tag som baserade sin tillverkning såv~il på ved- maximalt 20 år. Samtidigt bö1jacle d e äl dsta
råvara s0111 på rel:Urfiber. A..r 1993 innefattade avtalen löpa ut. Dessa omförhandlad es då till
organisationen ett antal affarsgrupper, vara\' m arkköp varigenom bolagen försiikrade sig
de \'ikligaste var SCA Mölnlycke, SCA Packa- om nyttjanc\er;irt till skogen på sikt. Sedan den
ging (med kontor i Bryssel), SCA Graphic s.k. norrländska förbuclslagen träu i kraft vid
Papcr oc h SCA Forest and Timber. Huvud- å rsskiftet l 90fi/ 07 förhindrad es bolagen at t
ko n toret flvttades till Stockholm . Härigenom fon·ä rva fast egendom på landsbygde n .
De tidiga re ägarna till skogen. jorclbruma r kerades en ny fas i koncernens decentralisering: En fas där bäme geografisk balans karmt, ville vanligen inte ayyura d e n mest n äruppnåddes mellan koncernfunktionen och belägna skogen ut.an hellre d e m e r adägsna
utmarkerna. Dessa var inte sällan samägda a\'
respeklive affärsgrupp .
byarna. Typiskt för bolagens skogsinnehaY, , id
sidan a\' d e gamla rekognitionsskogarna, blev
Skogen och skogsavdelningen
d~i.rför att de koncentrerades till om råde n
Den allra tidigaste historien cl\ industriellt som låg vid sidan av jordbruksbygden nere i
skugsutnyttjande i Norrland startade med dalgå ngarna. Detta gällde särskilt i de mer kustjärnbruk som anlades på 1600- och 1700-t.alen. nära delarna av Norrland. I dag demonstreras
Dessa fick sig tilldelade s.k. rekognitionsskogar förhållandet klan om m an tinar på en aktuell
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markägarkart,·1. Bo lagsinnehavens tvngdpu n kt skogstillståndet i l\'ordancl. Inom SCA fördes,
är förlagd till o mråde na uppe p å 1attendelarna som e n föUd m· de nedslåend e virkesbalanser
me llan åd alarna. De tidigare skogs~igarna av- som rä knades fram på -1-0-tale t, strategiska
hände sig ,·anligen inte all nyttjande räu till resoneman g om hur industriapparaten skulle
si n a forna marker. Det viktiga fisket förble1· anpassas till en krympa nde \·irkestillgång,
nästan allt.id oskiftat. SerYitut uppräuades för samt 1·il ka motå tgärder som \·ar möjliga. Resulrn ulbere, myrslå ucr och ibland ,·edbrand.
taten frå n 40-talets skogstaxering ledde till au
Fördele n med bo lagsförvän·ens geogra- a,Yerkni ngsp rogrammet fö r den n ä rmaste 20fiska be läge n het var att de till väsentliga d elar å rsperioclen 19-1-6- 6:"J lades p ~t en lägre nivå
kom att bilda sw ra sam ma nhängande ytor. _j ämfört med 30-tale l. Detta giilldc sä rskilt den
Nackdelen blev kan ske främst uppenbar när första tioå1·spei-ioden. Ge n om vid tagna
man långt senare bö1jade odla skog som e r- skötsdåtgiirclcr ho p pades man a tt d ~irefter
sättning för den tidiga re urskogen. Ty b olags- komma upp ti ll den tidiga re nivån. I företagsmarkerna låg på högre n ivåer där klimatet Yar politike n som fastlades å r 1953 sku1le m a11
kyligare och bonitete rna lägre. Exempelvis låg satsa p å skogen för au höja sjäh.försötj ningsp å 1990-talet två tredj edelar av bolagets d å- grad e n med Yirkesr{ivara. Detta inne bar bl.a.
1·a rande skog på höjder över 300 m ö .h.
å tgärder för att öka ti llväxten i skogen . SkogsSom tidigare skild rars präglades 1930- och taxeringar \·art fem te ti ll tiond e ,h- sku lle vara
40-tale n av en fo nl öpande försämring av vägleda nde för e n p lanering a\' skogsbruket i
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femårsplaner. Skogsdriften skulle vida re ske
med tidsenliga rneLOd e r och rn e cl m ekaniserin g så långt möjligt.
Den verklighet man befann sig i Yid tide n
fö r d essa öve rv~igande n illustre ras ,·äl av di ag ra rmuet, ltgur 3:4. TTär :1rcrges hur ,·irkesfä n gstc11 och det st:1cncle ,·irkcsfönåclet a1· tall
och grmi i SCJ\:s skogar - ornriikn al till p er
rni ijon h ektar - fö rän drades u nd e r perioden
1930- LJ0. Man får p å så sä tt c11 uppfa ttning orn
d e t relativa a1'\-erkn ino-st.n·ckc
t un de r å rens
(°:)
,
gå ng o ch d ess b etyd else för skogs ti Ilstånde r.
Statistiken fram till 40-talets S!"na re del bygge r
p:1 de då i koncernen ingående bo lagens e ller
bolagsgruppernas red ovisn ingar och kan i 1issa
fall ,·ara någo t os;ike r. På det sto ra hela torde
den dock ge e n 1·e rkli ghe tstroge11 bilcl 46
Som framgå r pr;igladcs 30-tale t aY e11 drastisk
nedgång av ,irkesfå ngste n på bolagsskogcn. De
bhid ni ngsa rtaclt- h uggn i ngsiugreppen pr;iglades a\'j a kt på s{1gtimme r i e n alltmer uttunnad
skog. U uaget var ,d ltför högt i rela tion till vad
som var lå ngsiktigt utldlligt. Som en föijd började resu rsen tryta. f\xen to talt låg awe rk11i11ge11 på e n för hög ni,·å med hänsyn till det

1:1ga vi1ke sl<"> rri1det, som clärlör mi n skad e .
Under de d~irpå fö ljande krigså re n ,·ar d,i remo t, irkesuttagen små. A1·gå ngen var lägre ~in
ti ll Y~ixten i skogen. Solll foUd började Yirkesforråclet a tt öka. Denna posiLi,·a trend fortsa Ltf'
sedan under hela d e n {1terståen d f' dele n m·
pe ri oden. Salll ti digt ökade virkesfångsten per
a realenhet stadi gt. och n å r efter 60 ;\ r sa m ma
niv:1som ,id 30-talcts bö1jan. iVlen nu ~ir uti.agen
ut.hål liga oc h i balans rned en p lane nl igt
ås tadko mmen fö rbäuring ay skogstillst:å ndet.
Det ~ir inne h,'\liet i d Pnna urvcd.li ugsprocess
som skall be handlas i d e fiiijancle ka pi tle n .
Hå kan Sw,m ,·ar e n '' big boss" ,·ars o rd
\'(igde 1.u11gt i skogsfr{1gor, båd e inom och
ut om förewget. Han hade tidigare ,·a rit k11 ute n til l d otterbolaget Kramfors AB d.'ir han å r
1939 eft.en rädde Er·ic Ro nge som skogsch el.
Det ,·ar s~ike n ingen tillfä llighet. au d e n nyti llträdde n .Tkställande direktören, r\xel Enström, vilke n också nnder en t:111g pe ri o d 1·erka t inom E..rarnforsbolage t, såg till a tt Swan
b le1· led a re för bolagets nu samlad e skogsrörelse.·17 De lta passade ,-;il d en nya tidens
krav ty Kramfors AR hade legat Yiil framm e p,1
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Fig11r J :-1. /)r, bliidni11gshttonade ovvn -/m i11r;amu u11dn JO-talet /Ht dt i SC:A-lwncemrn ingr11'11de bola,w11s ,lwgar
låg /1r1 m alldeles)iir hög nivrt 111ed hiim_yn till r/f'I lrlga vi1-kesforrädtt. l'i1Jmjc111gstm 111i11s/wrlr snabbt då slw,rp,l!'s111v11 /Jii,jruir trvta. 'lin1rln1 bröts genom lnigsån,ns låga tf1!1wd111111g och dii1ejin gen o111 en 111å/i11nh wtm sträI11111
all 1Psta11ma slrugstillstå11det W' 110111 tmlith11gg11i11g. So111 en följd lu111r/,, v i1-kes11/l{lgf'II surrt'ssi.it ökas. 1111 111er/ uthållighr,1 so111 111ålsiit111i11g. Dit1gm111111et 11i.11n t1vvedmi11gen fil' ba1T11id1e i miljo111'/' 1113( /Jer miljon fu,fltar slwgrn1111k
somt /Jarrvid1t'.1fiin11det i miljonn m3s/i /H1 111ot.nm1m1dr' a1ffll.
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skogsskötselomr:tclet, relativt se tt. Swan va r en
period på 50-talct o rdförande i den gemensamma styre lse n för Statens skogsforskningsinstitut och Skogshögskolan.
Kring sig hade H å kan Swan sam lat e n sta b av
nåra m edarbetare. Dessa ansvarade för virkesansbtffning, arbetskraftsfdgor och utbildn ing,
teknisk utveckling och tirnrnerförvaltn in g .
Äl'en skogsvårdschefe n med sin avdelning ing ick i krcL~e11. Fältverksam h e te n leddes av tre
i Sundsvall, Kramfors respek tive Mun ksund,
geografiskt sett välp lacerade skogschefer m ed
si na staber. H åkan Swan hade en stor portion
h umor som han odlade i tjänst och privatliv.
Hans myndiga befälsföring var utpräglat karnratlig ocb otvungen . Och han va r e n m~istare på
att delegera ansvar och att verka genom sina
medarbetare. Det var e n iu tresserad och uppmuntrande person man mötte. SCA var inget
r<"nodlat hrnksföre t.ag av den gamla sorten.
\ile n H å kan och hans hustru Cullan h yllade
uppfottningen att de som a rbetade i gruppen
kring honom skulle känna den sociala samhörigheten. Denna inkluclcradc då även våra
farni U<"r. Gnllan var fl itig med a tt h :tlla kontakten med "den bä ttre hälften", vi träffades o fh
pri\·at till middagar och jakter rn.m.
H åkan fr:tgaclc mig på ett tidigt stadium
1·ilke11 karriär jag hade tä nkt m ig inom bolaget . .Jag genm~ilcle att om jag n II blivi t ombedd
au eftf'rt.räda Björn Hagström, oc h fått uppdraget, så t~tnkte jag hål la fast vid d et eu bra
tag. Jag insåg att d et sk ulle ta å tsk illig tid att få
hvrs på bolagets skogar. l den situatiouen var
de t. viktigt au man inte bytte skogsv:trdschef
alltför ofta. Jag kom a tt b li uppgiften t rogen
ti ll rniu pensionering.
Den nya arbetsrn iUö jag nu kom au vistas i
,·ar mycket annorlunda elen vid "Fuskc n " och
sedermera Skogshögskolan . Grunden var uu
ekonomin p{t kort och lång sikt, ty all su nd
\'erksamhet inom n~iringsliveL måste var lönsam.
Inte minst fäste jag mig vid den otvungna och
positiva andan i den stora SCA-organ isarionen, samt snabbheten i kedjan överv{tgande beslut - handling. Det härskade en gladlynt,
otvungen och öppen a tmosfär. Verksamheten
hade ett. "go" som _jag s~illan upplevde i den
aka dem iska värld en. Behövde man en resurs,

vara vad der \'ara ville, och denna be dömdes
som vi ktig så fick man d e n med kortast n1cf
liga varse l. Och de t var högt i tak, meningsutbyten och uppfauui11g:1r fi c k b rytas mot vara ndra. Man strävade gem ensam t rnoL uppst.älld a mål. Personer som manövrerade utifrån egna intressen, och som hade sv:tn att
an passa sig till gruppetiken, f"örs\·,rnn ganska
snabbt, det fick kosta nästan vad d et. vi lle .
Detta h~inde, men mycke t siillan.
Vi träffades i en ledningsgntpp p;t regelbundna skogschef"ssa111111an1. räden. Närvarande var skogsdirektön~n . bolagets ekonom ichef, de tre skogscheferna samt stabens avdelningschefer. Därtill a nslöt. sig Lil lfalligt adjungerade "rapportörer". San111 1;111tr~ide11a hölls i
h11v11dkont:orets förnäm liga sessionssal. l'!t det
mycke t långa mahognybo rdet, kring vilke t vi
b~inkades i karmstolar kliiclda med g rönt
liicler, stod en stor bandspelare sanll porsli nskoppar med cigaretter och sötsaker. M itt på
bordet stod praktpjäsen , en till briidclen fylld
stor c igarrlå da i silver. Frå n väggarna, klädda
m ed antika gyllenläckrstape ter, b lickade diverse poten tater fdn bolage ts riitt korw historia ned på oss. Efter en halnimme l,'\g tobaksröken tä t i n1mm e r. Så gott som alla rökte.
När j,1g å r 1991 , efter '27 å rs tj;insL, lämnade
bolaget \·ar a lla cigaretter borta fr{m sessionssalens ho rd. Men d<:>n \',Kkra cigarrlådan stod
kvar - tom. På dörrarna satt tryckta l,1pp,1 r
som hövligt upplyste om all röknin g i lokale n
in te Yar önskvärd. Oc h detta borde i sig knappast ha ,·arit nöchäncl ig t. T:· d [1 hade tobaksbruket nästa n hf'lt försn1nni1 i \','tra kretsar.
Efter H åkan Swa11, so111 gick i pension :11
1965, fick jag uppleva ytterliga re f'y1-a chefe 1för SCA:s skogsrörelse. Dessa rnr Folke von
H e icleken, I %6-197 1. senast skogsche r fö r
Me ll ers ta skogschefsclistri kt e l, Carl .Jähkel,
1971-1979, tidig,ire skogschcf p,\ Söclr,t skogschefsclistriktet. Sedan kom l D79-l 988, Sven
Embensen , som ansvara t för de tekniska 11r1·ecklingsfd1gorna inom skogsrörelseu oc h till
sist,Jerker Ka rlsson fr.o.m. år 1989, senast förvaltare vid K~ilame skogsförv;dtni11 g. Med alla
dessa upplevde jag ett m ycket fint sa1nad;ete .
SCA:s skogsrörelse vandrade under samma tid
fd111 a.u vara en skogsavd e lning och vidare via
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Snsio11smlm /H1 l1tnnu/lw11lorel vid Sheppwplalsen i S1111dsval/, I 965.

en skogsdivision till att bli dotterbolag inom
konu·rncn.
13olagc ls styre lse ,·ille d å och d å komma nt
i skogen och bli inform e rad o m läge t, få ta del
av nylw rer crc. Detta vid sidan om d e föredragningar so m förekom på rummet. Dessa
skedde ol'tast på Sve nska Hanclclsban ke ns
hu1·ud ko11tor i Stockh o lm. Banke ns VD, Tore
Rrowaldh , , ·;ir under e n lång pe riod styrclse<xdfrirandc i SCA-koucernen . .Jag d eltog i planJ;igguinge n och genomförandet av de flesta av
d essa "styn· lseexk11rsio n e r" till olika delar av
före tagets vidsu ;ickla do mäner. H e rrarna,
som hörde till topparna i d åtida svenskt
näringsliv var alltid mycket intresserade och
frågvisa. Det gick också vanlige n glatt och trevligt till. Styrelse n kände sig som på grö n b e te i
skogen. Och yj Yille narnrligtvis gärna se Lill att
dctt,1 viktiga sällskap trivd es.
Inte minst st.är i m itt minne lunch e n vid en
styrelseresa i IJö1jan av _j uni 1972. De nna va r
förlagd till våra :-Jonbouensskogar inom då50

va ra nde Pite(1, Jokkmokks och I.nleå fön-altningar. Skogsd irektöre n Carl Jib kel, ,·å r nordlige skogsch ef I Ians Vlessbe rger oc h _jag rekognosce rad e exku rsionsrutten några dagar i Cö rviig. De l var en ,·a rm o ch vacker försommardag.
Vi hittade e n, som vi tyckte, idealisk lunchplats i ödemarken n ågra mi l frå n den lilla byn
Po utraure. Den låg på en ås alldeles invid en
idyl lisk tj ärn. O mgivningen Yar en urskog med
glest stående grov gran samt en del ~jö rk.
De l beslämdes a tt elen lokalt ansvarige
skogsfaktorn som rnöu upp, Pomus.Johausson
p å Bodträskfors beva kning, so m säke rhetsåtg~ird skulle låta uppföra ett pro\'isoriskl plasttak öve r bänkar och b o rd . Faktor J ohansson
Yar e n ovanligl beläs t, räu orig ine ll och litet
till år en kommen persern. Ma te n skulle förstås
vara lokal beto nad. Löjrom och helstekt renkalv besrämdes dter e n del diskussio n e r. De t
sk ulle vara rikligt med löjrom . Stora skålar
skulle stå p å borden. En inhyrd kock skulle
grilla kalven på plats öve r öppen eld. Ett par

damer skulle passa upp. Kunde dom ha lap pdräkt, clesw bättre. Faktor J ohansson frågade
om del skulle serveras snaps. Absolut intf' blev
svaret. Fahtorn fönlå1; här skn vilill/1,a övnläg1;ningar och. dr, jJassar det sig inle med sjnit 1 Orh
sedan .Jäktom är färdig med fiirbererll'lsPr1w så
11u1st11 ni SP Iill all ge er härifrån. För si_)' ff{sen vill
iuli' ha någm utom.stående som lyssna1:
Exku rsionsdagen randades, tyvärr med ett
he lt annat väder än det vi hoppats på. Det
strilrcgnade och blåste småspik. Temperaturen var strax över noll. N~ir karavanen av
clire ktionsbilar anlände till lunchplatsen visade
det sig att den isande vinden korn rakt över
To1e Bmwaldh.
~järnen och drev upp emot lunchplatsen med SC1\ :s slyrds1'01dfull styrka. Styrelsemedlemmarna klev mot- fön111rfr 1965- 19&8.
1·illigt ur bilarna d~ir de just värmt upp sig efle,·
de n senaste ex kursionspunktens nedkylning. grenar ända ner till marken. Ett par armar
På åsen sLOd en dyvåt kock klädd i vitt och sträcks ut ur barrmassan. l va1je hand h ålls en
roterade melan kol iskt re nkalven p å sitt spett h e lflaska brännvin. Strax kommer ett huvud
ÖYcr elden. Toppen på den blöLa kockmössan fram, och så hela gestalten. Det är faktor
hade lagt sig till ro över ena axeln . Elt par li ka- Johansson som hojtande och segervisst ilar
ledes genomsura samedamer stod hu ttrande fram med flaskorna framsträckta mot den
bredvid. Plasuaket var delvis sönderblåst. 1Vlen frusna grnppen. App låder och ovationer!
chir bakom brann två jättebrasor av norrbott- Lunch en slutade med au. Eije Mossberg och
n isk tön-ed.
Po11 Lus J ohansson lade bort titlarna. Ty det
Alla samlades snabbt kring de v~irmande visade sig att de 1·ar födda samma år och att
e ldarna. Då säger Browaldh:jaha, i rfpt hiir viid- båda skulle g:1 i pension året därp å .
,r/ skall det bli riktigt gott med en snaps, ja lwnske
Fältverksamheten var d å som nu spridd
till orh mNI /1111. Vi i:irt:ar be kymrat på Yarandra. över S1·eriges norra hä lft. Den ekonomiska
:vlcn in nau elen beklagliga situationen behöver styrningen och redm isningen måste fungera
förklaras hör man au det kommer ijucl fr:111 en ÖYer flera led. Ute p:1 förYaltningarna var det
jättegran alldeles i närhete n. Granen har t~ita kassörerna och bo khållarna som hade an-

/•,'111bnlsri11.

!-i1lkP von H1,i1/r,fm1.

Carl.Jiihkrl,

S1wn

SCA:s skogsdirr41tö1;
I 966- / ')7 i .

SC/\:s s/1ogsdi1Plilö1;

SC:A:s slwgsdireklör
1979- 1988.

1971- 1979.

j l'rkn Karlsson,

SCtl:s 1111v. skogsdilektö1;
lilllriirlde I 989.
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w arct for dcbe Loc h kredit. \'erksamhete-n 1·a r
inLe so m i dag ihopk11t 1ren med daLorernas
hFilp och d e u a kunde fä sina ko nse h e n ser.
I flo ttnin ge n före kom r.ex . el t narnrligt
svinn, ··~j u nkningen" . Under fa rdc u n e d till
kt1st e n sjönk e n cl le 1· an nan procent a1· Yirke-t
Lill bo tte n och korn a ldrig fram. D essutom Log
fl oun inge- n rid. Det fanns st.nekar som in te
nådde kusten förrän efter ett å r C:'llf'r mer.
Detta ledde ti ll problem i redmisningen . Au
all t stämde klarad es genom bo kförin gsposten
''flottledslagret''. De tta lager ,ar så goct som
omöjl igt a u ö1·e rblicka i d etaij d,'\ d e l låg u tspritt i och lii11gs elen lå nga ä h·cn . :\1en lagre t
hade exisLe raL i upp:1t 100 å r och al lt hade
löpt friktion sfri Ll.
U nde-r bO-talc t bö1jade man ÖYc rgc flottni 11ge11 ti ll för mån för b il transport ä\'cn i de
sro ra iih·,1rna. En efter en lades flotLlederna
ned. Sedan sista sLocke n lagts i uppströms i
Lj 1rngan drcn 1968 1äntad e man 1·id skiij eL
1·id k11srcn p~t art ta emot d e nn a stock plus
1csten a1· h e la flottlcdslagre- 1. Me-n till ski ijct
anlände betydl igt m indre virke ä11 v~intaL. Lag-

ret hade unde r å re ns lopp bli1·i t kraftigt ö1·er1ä rd e rat. De tta hade säke rt skett omcch-eLel
ÖYe r långa rider. Ingen kund e uLpekas som anwarig fö r siLuaLio ne n. SYi nnet up pgic k ti ll
1111·ckct stor,1 be:'lopp, tiotals mi ljoner h o 11o r,
som oYäntat kom au dra bba det budgeterad e
res1i!Latet clett,t ~1· - ett al' konre-rncns ruagrasLe. De-t blel' 11aLUrligt1·is stor uppstå n delse.
Skogsleclni ngen hl eY inte popubr, m inst sagt,
när de tta upp tä, kre-s. [ dag kan nt1got rn oLs1·arandc knappast inu·;iffa. :\Tu följ e r d atorer,
11~ira n og i d e ta lj , ,·arend,1 a1verkad stor ks fard
fr,\n stubbe 1ill d estination.
fl ottningen dr,1bbade oc kså d e mindre
företage n . [ cle- stora ä lYa rna In dals~i h en o ch
Ljunga n 1·a1· SCr\:s hegem o ni n~istan LoLal.
\!fen de-t fanns ;i1·c11 nt1gra mindre •·stämplar".
\'id kusten s skiljcn sorterade man e ft er rcsp e ktin' företags stämpel, som fanns i ä11dc11 a1'
1·arjc stock. Ibland 1·<11 sLärnpeln oL~·cl lig e ller
skada d. \'id tn-ka11 o rn ti llhörig h e te-n Yar det
naLu rl igt att ,ortcrare n peLade i11 stocke n i
11{1gon a1 cif' lå llor d it elen största mängden
1·irke gic k. Jag komnwr ihå g etl besök 1i h ade

Oe! var älv am11 .10111 v ar de ;/om 11id1!'s/1m1.1porllrd r ma. \ 'irl!c! jlo!lad!'s 11ia /Jädwr

11/ i d,, s!om iih!/ln111 or/1 !il/

Ji1bril!n1111 vid iilv my1111i11g11m11. ,\/yr/il'/ virile sjii111! 1,/f,,,. .1/mrlur/Ps 1111dtrjloll11i11gr 11 sa111tidigl som det ln {//df' l a
111er,111 tll år i1111r111 di'/ nr1ddr i11r/1olri11 .

Flntl11ingm 11a 1· ojia r'/1 111yc/1et
kriiua II rfr, och jarligt o ,hr>/ I'.

a, skogsd ire ktö re n Ake Thor i d et b e tydli g1
1n ill(fre v\'its1ava r b; AB. H a n p:ttalad e upprört
deras enorma ~jun kn ing i Lju ngan. San1m,t :n·
hade SCA n~is tan ingen sjunkning al ls i d e nna
äh' Df' t gjordes e n gen0111g:111g "' m~irke n a i
de e1 101rna \'irkes tra\·arn a ,·id ,·ära Sunds\·,tlls-fab rikcr rö r au om möj ligt reda u t saken.
:---:,"\got :1r senare iulem m ad es Wifst,l\arf i SC:r\-fa111iije n . S.'\ prohif'rnet fick en prak tisk lösni ng.

Tmn1/){)r/ema.flyttadts 111n
oc/1 111n 11/1/1 /id lrrnd, /H1 bil
el/erjii11111iig; or-/1 jlrJr/1,1 rm
11irkf' till i11dustri11 blev

Jiimn orp under r11PI.

Un d er -l-0-talcr ad mi nistrerades kon ce rn ens egna skogar på l)'ra bolagsgruppcr. Dessa
\ar fr.'\n södf'r: S11nds\·allsho lag<"n , Kramfors
AB, H ol rn su11ds ..\13 o ch 'vJunksuncls AR. Res-p e J.:.ti\'c skogschcf ,ar u nders tiilld bo lagsgn1p-pe11s ch ef. SkogsffJn·altn in garna ,·ar sm:1 och
111,"tnga en ligt dage n s m åu . Frå n oc h m ed ar
1952 rapportnack skogsc heferna i s1ällf't rill
SC--\ :s skogsdirc ktö r. Ar 1957 kr;rnptcs ad m i--

nistrationen till tre skogsch efädistrikt: Södra,
tifellersta och Norra . Tio år senare lades
Mellersta d istriktet ned. Även antalet förvaltninga r minskade trots a tt o lika företagsl'örvärv
ökade bolagets skogsinnehav. De ras skogsareal ökade. År 1961 fanns 25 fö rva lu1ingar
med i sni tt 57 000 hekta r produktiv skogsmark
pe r enhet. År 1974 förvaltade var och en av de
då 17 e n hete rn a i ge noms ni tt 99 000 h e ktar.
År 1983 rymdes e lva förvaltninga r inom en
enda sammanhållen skogsdivision. Medelarealen had e nu stigit till 155 000 hektar. År
1991 fanns bara sex förvaltningar kvar med i
genomsnitt 300 000 hektar att ansvara for. En
förvaltning var nu ungefär lika stor som ett ursprungligt skogschefsdistrikL.
Kampen för att vidmakdå lla lönsamhe ten
i före taget var givetvis grund en till förä ndringe n. Bolaget mås te kunna kon k11rre ra om
arbetskraften på samma vil lkor som alla an d ra
arbetsgivare. Visserligen ökade vi kraftig t de
virkcsmängder som vi kunde skörda, liksom
värdet pe r enhet. Tro ts detta var det nödv~indigt a u rationalisera verksamheten i olika avseenden. Mänsklig arbetskrafL kom att e rsä u as
av maskiner och a nnan te knik. Det var d ärför
in te b a ra skogsarbetskraften som va r föremål
for nedskärningar. Aven på rjänst:emannasidan knappades personalstyrkan in. Det blev
svåra p rövningar för många, ibla n d rragedie r.
Och de kvarvarande ute på linjen fick nya
e ller utökade arbetsuppgifter. Detta gjorde a tt
b e hovet. av vidareutbildn ing ökad e oc h blev
en stor verksamhet.
Förändringen var de nsamma inom h ela
sto rskogsbruke t. De n dra bbade de norrl~indska glesbygderna h å n. Processen skedde dessutom paralle ll t med att jordb ru ket5 ekonomiska fö rutsättningar stadigt dalad e . Inlandet
norr om .Jämtland var re dan dessförinnan det
mest g lesbefolkad e området i hela Västeuropa. Det var inte svårt a tt se hur luflen
gradvis g ick ur landsbygden. De mindre samhällena började se luggsliLna ul. Mängden
ensligt belägna ödegårdar ökade liksom antalet tomma ladugårdac De få kva rvarande kreature n gav ingen bas för lå ngväga mjölktransporLer. Mejerie rna lades ned. Lägdorna, med
sina kvarvarande res av hässjestörar, stod obru54

kade och slyade igen . Byarna - även d e ttråldriga j ä mtländska, sLora och högt belägna - u ta rmad es på de yngre som gav sig av til l nya
a rbetsplatser. Må n ga m a n gå rdsbyggnad e r
blev pensionärsbostäde r för det kva rvarande
garn me lfolke t. Ilska n ö,·er skeend et kom in Le
oväntat a tt rikLas mot skogs bru ke t, som ju avskedade folk på löpande band.
De tta var den p ro blemaLiska sidan av 1tlvec klingen inom clet norrländska skogsbn1 ke L.
Men i a ndra avseenden var den en "succcss
sto ry". Vi behöll och förbättrade vå ra positione r internationellt. Vå ra konk11 rre nt er i
Kanada och So,j etunioncn avverkade som
vanligt i sina urskogar. Dessa skalades lå ngsamt av alILlängre oc h längre bort rnot "ijoLah eiti" utan att n ~imnvärt med ny skog skapades som e rsättning. Här h emma b yggd e Yi ut
infrastrukturen av permanenta ,·ägar och
broar in om hela skogsinnehavet. Hiir bla ndades h yggen med u ppviixancle unga o ch rnedel~tlders skogsbeståud , samt med den ~ildre
skördemogna. Avkastni n gen styrdes mot allt
högre h c~der tack vara en målmedveten skogs-
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Figur 3:5. Ffter lw11ju11ktu rup/1sv i11get so111 följd ov
Kor!'a-kriget i bö1jan ov 1950-ta!Ptföniim m des lö11smnheten i landets skogsbruk under el/ /](/r årtionden.
\fän dfnu1ktm lilPv oljekrism 197J- 74 ,ji,,r villiPll
slwgens avkastning c1ter(örbättradPs. FigvJ'l'/1 visar
c1rsavverlm ingarnas bru//oviirde och rånetlovärdP /Jn
m3 sk u nder perioden 1950- 68 i relativa tal bas~m de
j;å fast /miningv iirrle orh dä r 1950 års /Jen ningviird,,
iir Lika med 100 (Slwgsstyrelsens /Je/ila år 1969).

utformas, nya redskap utvecklas, testas ocli introd uceras i d e n svällande verksamheten . Man
genomförde tidsstudie r för ackordssäuning.
50-talet var handredskape ns årtionde . Uppfinningsrikedomen var stor b land båd e praktiEtt slwg.sbruk efter nya princijJer tar form
1950-tale l var de t decennium d å norrländskt ker och forskare, patentansö knin ga rna m:u1 ga.
Behoven a tt u tbilda och u ·;imt fä ltpe rso naskogsbruk i ny tap pn ing blommad e ut för
fu llt. De tta gällde inte minst skogsskötseln. len for de n ya uppgifterna ,·ar stora. År 1950,
SCA:s fältfolk hade tidigare främst sysslat med samma år som H å kan Swan ri llträdde som
den viktiga virkesanskaffni ngen som ornfat- skogsdi re ktör för koncernen , in rä uad e bolata clc u L5yning av avverkningst:rakter, bortsätt- get en utb ilc\ n ingsanstalt för skogsrät rare i
ning av avver kn ingsuppd rag och Lillsyn av av- Stavre , beläge n nära Bräcke i _J;irn tlam l. Skogs,·e rkningarna. Dänill kom virkesköpen på rot. vården utgjorde e n viktig del a\' läropl,rnen .
Skogsvå rclsfrågo rna uppfauades nog fortfar- J ägmästare n Stig Ö ver by blel sko lan s f'örs te
ande av m å nga som en verksamhel av lägre c h ef. År 1968 fl ytt.ad es ve rksa mhete n till
digni tet, ty ornfauningen i det förgångna Rräcke som b lev s~i.te också för 11thildn in g av
hade varit rätt b lygsam. En ,·iss hyggesupptag- maskin förare. Under he la sin existens b lev
n ing efter mod ernare rikllii-uer h ad e dock Stavre skogsskola och dess dterl"öljare fl itigt
kommi t ig{mg på 40-talet. .\fan br~inde under nt.nyttjad för vidareutb ildn ing och kurs,,erkfröträd samt hack bö1:jal så och p la nte ra. Men samhe t i framför a llt skogs, å rclsfrågor. H ~ir
a realerna var sm;-'\ . Sålu nda skogsod lades trimmades SCA:s personal i 0111gi\ngar av så\'äl
under pe rioden 1945-49 p å SCA:s marker en- in tern a som externa liirare. Skogsmästaren
ligt tillgänglig statistik sammanställd av Gustaf Bengt Andersson var ch e f och leda re för bolaNe nzcl]-18 i genom snitt l 921 hektar per år. gets skogliga utbildning åren l 9bl -90 .
Vid Norrlands skogsdrdsförbunds exkurDetta var nog så m ycket jämfört med det n orrl~indska skogsbruket i övrigt, me n motsvarade sion år 195b redovisade Bjö rn H ags trö m
SCA:s syn på skogsskötsel ns fram tida in r ikltrots allt. e ndast 0,15 procent a,· den torala
skogsarealen . Eu av hin d ren för en m e r om- ning.'1\l Beträffande kunskapsläget framförde
fa uande ku rsomläggning mot trakthygges- ban bl.a.:
skogsbruk på 40-talet var skogsvårdssryrelserOm ,·i således kan konstatern, att Yi i dag
nas inställning. Dessa levd e fortfara nde kvar i
har helt andra förn t.sätL11 ingar fö r 1·{trt
blådningens ta nkeg{mgar och va r ofta emot
handlande / p.g.a. d ittills bedri, en fo rskupptagn ing av större föryngringsytor. Huvu dnin g, bätt re ekonomi och tek11isk 111, ec kde le n av vii-kesfångsten skedde cl~.irför fonli ng mm., min anm./ iir diinned in t.e sagt,
fa rande u tan nämnvärda aktiva {itg~irder för
att alla problem är lösta och a tt :--Jorrlands
att skap a å te rväxt.
skogsskÖ L5el blivit. definitivt utform,1d. \ 'i
l\ifen man skulle snan få erfara att skogsviinta alltjiirnt svar på väsent.l iga frågor, ex,,,°irds:1!äggandena korn a tt bli n og så krävande.
empelvis: Produktionen vid olika sköt.selDe tta som följd av d en mer omfattande
alternat.iY inom rena granbestånd. blandhyggesupptagning som tog fart under 50-talct.
bestånd, björkbest:ånd etc. - trädslagsva l
_j~imfört med 40-talets senare hälft femoch produktionsutveckling med hänsyn
dubblades t.ex. skogsodli ngens årliga omfautill markens kem iska och biologiska egenn i ng som ett genomsniu för d e t följand e årskaper - klimatfakwrns betydelse vid Yal av
tiondet. Efterslä pningar kunde bli m ycket beolika föryngringssätt - prm·eniensfrågan tungande, ty "su rdegar" i form av t.ex, obrända
växtföriidlingens medel - m ländska trädoch oplantcrade hyggen eller eftersalta ungslag, hybrider, polyploider - oc h målsiittskogsröjn ingar korn att läggas till ständigt n ya
ning: volymproduktion, h ali te elkr ökad
och stegrade åtgärdsbehov. Arbetet m åste
torrsubstansYikt?
rationaliseras, nya arbetsbesparande metoder
Yård och e n fra må tsyftande avverkningspolicy.
Vi ö kade su ccessivt effekten i vå rt uthålliga
skogsbruk.
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r-:1111sko/J o,1, ko1n/H'ln1.1 11rn 11yrktljr1klorn i slwg,:1bnml'fs
nmdr111ing. \'id SC:r\:s skngsriit/inutbildning i SlaVJe,
11iim lfriidw ijii///l/r111d, 11lbilrlr11/,,s 1'11 ,1!/lll'mlio11 1111
modem/ slwladl' slwp,,whl'ic\/r,r/11111 orlr sr1 s111r111i11gom
ih,m 11u1.1ki11frimn'.

Hagström redogjo rde också för bolagets rn åls;inn ing ,·ad g;iilcr skogss kötsclu. Vid sidan a,
bästa m öjliga lönsamh e t ska ll ma n sikta mot
stö rsta möj liga aYkastning ;:iv lämpl iga so rt im e nt for cellulosati!l,·er kuing. En järnn ,'\lclersklassfo rclelning skall e f't.e 1·strä,·as på sikt. )\.ldre
skog solll c1:t1igt utnyujar ma rkens prod11ktionsförmåga skall awcrkas i första hand. D etta
sk<,;r genom trakthuggn ing. Plamröjn in ga r
skall bcdri,,1s s:1 att al la kvarvar;:inde träd h er;iknas nå gag rn·i1·kcsdi111ensio11er. Man skall
skapa h eha ndlingsenheter i skogen som passar 111e ka nist>ringl"n, d .v.s. hyggen på ~0- 50
l1e ktar. Detta J.:.r;i,er e tt , isst måu a,· ''hes tå ndsu tFimni ng" i heterogen skog . Vad m·se r fö ryngringsmetodt"rna a,·ses kalh uggn ing föUd av
ku ltur.°1tgiircler sk<" på h ah'a a re a len . Briinnin g
förutsättes ske p(t 85 procent a\' d essa h ygg<"n .
Torra marker (:IO procent m· arealen) föryngr<1s uucler skärm utan a nnan åtgärd. Tio procem av a reale n fö ryngras un d er skiinn kombiueracl med markbe red n ing. Resten, tio procent, förrngras genolll b r;iu uiug under fröträd.
H agström fo r också l"rt resonemang om
den li\'ligt disku terade björken. Man har a n lecl-

ni ng skilja på å ena sidan det nu befintliga
björk.förrådet oc h .°1 andra sidan de komman d e - re na eller b landade - björkskogarna.
\ 'i ha f.n. cu stort ö,erskou ;w tidi gare
oskön björk. l'ilken d irekt skadar barrskogen och hämmar d Pss tilhäxt, varför
,·i u nde r en relati\t li\ng period framö,·er
kommer att koncentrera oss på att begränsa dc11a löl'!örr;'\d. Fö r a tt förhindra
alitfo1 ston björkuppslag på för björken
0 Li111plig 1nark~ begagnar yj oss liiin·id i
stor ornrattn ing "" kem iska hjälpmedel.

efrerh an d kan konstate ras atr man redan på
50-talct identifie rat viktiga problemområ den
som skogs bruket i :\Tonland hade ;:i tt hantera
unde r ko mmande årtionden . Hi t hörde a1·,•;ign ingen gall ri ng - slt1 tawerk11ing, de nyan lagda skogarnas procluktionsfönnåga, introduktion av yt:terligarc trädslag, \'al a,· provenienser och förvngri ngsrn etocle r med hänsyn
till ståndort.ens klimat liksom produktionsinriktn ingen ö ,·cr hun1cl. Skogsskötsclns m:t1s~itt11ing åte rspeglar be hoYe t a,· au anpassa
skogens f-ysisk,1 stn1kttt r ti ll ma driftsform e r.

Del gäl lde inte minst au anpassa skogsskötseln
till elen v{tg av 111ekaniscring som vällde in öve r
skogen fr.o.m. 50-talets slut. Nu kriinks en koncen LraLion av verksamheten rent geografiskt.

Skogsvårdsavdelningen
J ag övertog skogsvårclsawleln ingen på ,åre n
1964 som Björn lämnat deu. :-1.itt uppdrag \'ar
också cleLsarn rn a : 1\11. ans,·ara för samordning
och utarbetande m· r ik t.linjer fr:,r skötseln av
SCA:s skogar. Detla inuebar bl.a. (uLdrag ur
skogs,·årclsch efcns befattningsbeskriv11ing):
att ansYara för skogstt1xe ri ngarna, upp·

räu:a a,-verkningsberäkningar, skogs,-{1 nlspla1wr,
ut,1 rbeta syste111 och rutin e r för uppföljning a,· avn:rkning och skogsdrcl samt
ko nt rolle ra a u planerna föl js,
11tarbc1a allmänna riktlinjer för sköt.sclpol i1ikt' n inklt,derandP i11s1ruklioncr,
samordna det praktiska genomförandet
al' skogsdrclcn,
g-ranska o ch ko11rn1c111.cra skogschcfsdi strikte ns budget fö1· skogs1·;1rcl.
hå lla kontakt med forsk n ingen och
skogsmyn cl igheter,
förse fallet med skogskanor.
utarbe ta policy, riktl injer och bestii1nmclscr be träffande jakt. fiske och friluftsl i,·.

A nsvarsomddet omfattade alltså s~tviil de
skogliga hus hållningsfrågorna so m skogsskötselns 111.formning och omfattning. Skogsl'årclsavclelningen hade dä rmed de1. dubbla ansvaret au fö1·eslå dels rik Llinj erna för ,irkestttt:agen på kort och Ung sikt, dels ett ,·iil m·,-~ig1. skogssköLselprogra m. Elle r - se u på mol.satt vis - skulle \'i utforma skö1.s elprogram för
skogen som medgav ett optimalt utnyttjande i
del kor1a perspekLi1·e1 samt:idigr som skogsrillståndet lotsades fram mot uppställcb rnål.
Inom andra delar av storskogsbrnket tttformaclcs a\'\'e r kningsprograuuneu a\" person al
som sysslade med skogstaxering oclt iuclelning. Skogs1·ård<"ns uppläggning bestäm d es m·
andra. EnligL ,·år mening \'ar en sådan Ludel-

ning mindre \'~i l geuomtii11kt. Ty som skall
framgå hade, i det nva skede t. skogsdrdsprogra rn mens u Lfonnn ing sLOr be tyd e lse for n ivåLiggningcu av virkcsuttagen . En offensiv
skogsskötscl med nya inslag kunde utnyttjas
till att öka imäkterna, inte bara på sikt, man
äve n i d et. korLa pe rspekli,·et.
\1ina nä rm ast<" rnedarbet;:11·<" på d en då,·araude ceutntla ,t\'deln iugeu var de 1J:1da i
Finland utbildade _Figrnästarn a Jussi Saraste
och A11lis Kallioin en . De h ade liksom tre
andra finska _jägmäs1.are e fLer krigssluLeL v~1rvats till olika SC-\-bol,tg . .Jussi oc h Au lis bör_jade sin bana som lagledare vi d den första
skogsLaxe rin gen å re n 1946- 48. Aulis basade
nu för en karta\'dclning med ritkontor. Bolage t låg väl framme med a tt använda flygbilder
oclt skogskanor med fl ygbi lden som bas. Del
Yar en ny teknik som skogsmynd igheterna
ville sprida ge110111 ul\-ccklingsorga net "Flygbildsnämnden".',IJ J ag !ann snabbl atl /\ulis
s:.::ccsc~e :!sCi s ::-.:.k:.s-

och for va!.t:".!.:'l$:S !.nd eln1:-.5
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SC:A, 1955.

57

g jorde ett bra jobb. H an fick stor frihet när
d e t gällde att fortlöpand e förse organisa tion en med kart- och bild ma terial, planera omfotograferingar e tc. De tta arbete h ade nu blivit. rn tin och ver ksa mheten behövde in te
någon knuff fram åt fö r tillfället.
Jussi kom a tt bli e n 11tomordentligt värdefull medarbetare under må n ga å r tillsamma ns. Han var rik på initiativ, m atematiskt begåvad, systematisk och hade d~irtill eu briljant
sinne för praktiska p roblemlösningar. H a n var
därför ett värdefullt bollplank när d et gällde
för oss a ll över föra teore tiska kunskaper till en
op e rativ verklighet. Nä r .Jussi hade ell knepigt
problem att fundera kring kom h a n ofta med
ett förslag som var smått genial L.
Även på vartd era av de från bö1jan tre
skogschefsdistrikten fa nns på sta bsnivå en avdelning fö r skogsvård. Ledarna var skogsvårclsassisten terna, skogsmäs tarna Allan Ahgren och
Sven Nordla nde r på Södra respektive Melle rsta
skogscbcfsdistrikle t samt jiigrnäswren Stig
Öve rby på Norra. H är fanns ocks~t några fu nktionäre r med specialuppgifle r. Alla d essa blev
för mig m ycke t viktiga persone r. De utgjord e
tillsammans med m in ege n grupp det gäng
som svarad e fö r elen administrativa d ele n av
skogsvårde n inom det stora företaget. Den
fältmässiga d ele n utfördes på skogsförvaltn in garnas bevakningar där d en a llenarådande
skogsfaktorn ra ppo rterad e till förva lta re n . .Jag
fa nn strax att jag omkring mig h ade en yppe rlig samling meda rbetare. Samarbetet oss
emellan och entusiasmen fö r uppgiften, som
st~indigt växte och successivt ändrade karaktiir,
kunde inte ha varit bättre.
Som ett led i IIå kan Swans arbe1e p å a tt
sm älta sa mman den stora skogsorganisation en hade på 50-talet ett antal ko mmi tteer bild a ts, b l.a. en skogsvå rdskommitte för vi lken jag
svarade. Ordinarie led amöter varJussi samt de
tre skogsvårdsassistenterna. Mellersta distriktet upphörde snart, men Sven .'.\!orcllancler
b]ev kvar i kommitten. Dessntom adjungerade
vi nyckelpersone r all tefter behov. Inom skogsvt1rds kommit.ten disk u terades nya idcer och
förslag, nödvändigt för all se nare event uel]L
föras vidare inom organisationen. Vi nagelfor
å rsbuclgeter mot planer och föreslog juste-
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ringar, vi följde upp verksamh eten på olika
sätt. s :1 Swans kommit.teupplägg Yar ime så
dumt. H ärifrå n skickades signaler ut i o lika
riktningar so m samord n ade verksamheten
mot gemensamma mål i en tid igare spliu.rad
organisation .
Vi samm a nträdde oft:a ty vi verkade i e n
dynamisk tid full av ut.maningar. Våra mö ten
var in LC:' sällan förlagda till SCA:s d åvarande
"l jiinstemann apensionat" i Torpsharnrnar, sex
mil frå n Sundsvall. Vi fö redrog denna p lats,
en ståtlig och trivsam herrgå rd, uppförd vid
1900-talets bö1:jen av n on·manne n, disponenten Gulbrandsen, d å ägare ti ll Torpsh ammars
bruk. Här kund e vi sa mmanträda i lugn och
ro under e u: par dagar u tan ,ttt störas all tför
mycket. Och hällens sköna bastubad och elen
god a middagen, serve rad av den fryntliga
förestå ndari nnan Ruth Jonsson och h ennes
medai-beta re Agnes Gustavsson, ökade samhörighete n inom gänget.
På skogsvårdens områd e dök det också
upp många frågo r so m behövde tacklas
genom fö rsök eller speciella studier. Sådana
fanns t. ex. inom områdena skogsgöclsling,
lövslybekämpning, markbeha n dling, contortaodling, plantframställn ing och me kaniserad skogsodling. Den policy som sn art kom art
knäsättas \'ar att vi i fö rsta hand skulle an li ta
exte rn expertis, Lex. bland fo rskarna. när \'i
sökte svar på viktiga fråges t~illniugar. Enclast
o m detta in te var en fram komlig väg skulle ,i
gå in med egna fö rsök, utred n ingai- o .S.\'.
Må nga a\' det p raktiska skogsbrukets projekt
var dock rätt specifika i d en na tid , full a\' nya
utmaningar. Så vi fick trots allt ofta li1a ti ll
egen kraft. Den institutionella forsk1t ingen är
en 1.rög verksam h et. De n löpe r Ö\'er å ren efte r
på förhand uppgjorda planer. ?\fan är inte och bör n og heller in te vara - flexibel nog att
fånga upp nya behov son1 krä\'er snab ba s, ar.
Men vi hade täta och g i,,ancle kontakter med
de skogliga fo rskningsins ti tu tionerna under
å re n. H ~ir fanns ele n ll.m ga kunskapen . Jag
hörde ibland inom skogskretsarna sägas att
frå n forskn ingen fic k vi d å rakt inte m ycket
hjälp. Inget kunde va ra mer felaktigt. På Skogshögskolan, se n are Skogsfakulte t.e n vid SLU 5 1,
fick vi liksom skogs bruket i övrigt mycket v~irde-

,\ långu möten ägdI' r11 m på S('r\:s dr1vara 11rfr, "Tjänstema1111ape11sio11a/ ,. i 'fo1j1slir1111111m: rn sex 111il.Ji-dn S11 nds11all.
Foto Olle J-Jedvall/N

full assistans och många im p ulser. Att så var
fal le t kommer att belysas i kommande kapiLel.
Engage mangeL kom både direkt fr:m olika
forskare, inte minsL från m ina tid igare kollegor, men också i rn~tnga fall från ins LiLuLionerna som sådana. Det gällde frågo r inom
h ela kompete nsinte r\'alle t, t.ex. taxering, produktion, markhira, p lan tproclukLion , patologi ,
genetik, entomologi och zoologi. Institutet fö r
skogsförbättt·ing var engagerar i många forskn ingsprogram. De fles ta had e man u La rbeLaLi
samråd med skogsbruket. Det gäll de viktiga
spjutspetsverksam lw rer som skogsgöclslin g
och contonaodli ng, li ksom långs iktiga forskningsu p pgiftcr, b land dem proven iensfrågorna , fröplantagcrna och fröförädli ng.
Aven med elen skogliga utbildninge n had e
Yi konti nuerl iga ko n1 a kLer. U nder alla m ina {ir
besökte "Somma rresan", som ingick i Skogshögskola ns kurspla n i skogsskötse l, a ll tid
SCA:s dom?mer, vanligen i v~istra J ämtland.
Un d er e tt par dagars exk urs io n fick vi til lfälle
a lt r ed ogö ra fo r vå rt skogsv:irdsprogram framgångar oc h vedermödor - vi visad e hu r
"erksarnheLen fonge rade och resultaten. TradiLiou senlig va r också elen mid d ag i skogissti l
(d är ingen ting fattades), som vi alltid såg till
at:L un dfäg na studenter och lärare med. Från

och med år 1986 fick_j ag ikläda mig en dubbel
roll ,·id skogseleYernas SCA-b esök, dels som
bolagets skogs\'årdschef, d els som de ras
lärare/ professor i skogsskötscl. 5 2
Skogschefsclistrikten fick länge genom sina
skogsvå rdsassisren 1.e r a nsvara fö r den praktiska delen av vår egen försöksverksa rnh eL. Då
denna h ela tiden ö kade blev uppgifte n ti ll sl ut
alllför betunga nde, inte minst sedan vi bö1:jat
planera för en ny typ av plantprod uktion. År
1970 listades 20 o lika egna försök bara p:1
Södra skogschefadistrik1et. Ar 197 1 anst~illdes
därföri1gm ästa re n SiggardL FahlrOLh som fö rsökslcda rc , id skogs1årdsavdelni11gen. Han
hade tid igare arbetat vid Institutet för skogsfö rbättring. D~irefrer samordnades he la verksamheten och leddes av honom centralt. Han
cftertr~idd es år 1976 ,tv skoglige doktorn Per
Persso n , tid igare anställd , id Skogshögskola n ,
som med riden kom att bli mi n eftcrtödarc.
Resultate n a1· våra försö k hjäl p Le oss att staka
u t kursen för ,·ikliga ,·crksarn!ieter, som Lex.
p lan LprodnkLionen och cont:ortaodlingen.
Även andra bolag h ade egna skogliga lörsöksprogram, t.ex. l\t1o och Dom~jö AB. Här leddes
verksamlwren . förlagd till Björna i Angcrmanland, av sedermera skogsskö 1selprofessorn
Fritz Be rgman.
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:'vlekaniseringen, den ökade skogs,-årclen
o cl1 de nya arbetsformerna le dde ti ll att ,·:1ra
förvaltningars inre organisatiou ,;itt snart stöptes om till mer funktionella ,ms,·arsområ df'n.
För skogsv{1rdens de l tttrnstades va1je fö rvaltning fr.o.m. år 1969 n1ecl e n "skogsvårdsplanerare" som rapporter,1cle direkt till förva ltaren.
Detta rnr en rationellt och viktigt steg. :--Ju
k unde vi i skogsvårdsstaben uppräua d ire kra
kont.aktv;igar med n yckelpersoner p ,°1 samtliga
förvaltninga r. Detta skull e leda till ett mycket
,;i1-clefull t erfarenhetsutbyte. I stora, geografiskt
splitn-ade organisationer med fle ra h ie rarkiska n iv,lcr fiuns a n nars ris ken att viktiga
b11dskap uppifrån tunnas 11t, omfo rmuleras,
e ller kans ke t.o.rn . försvinner om d e skall t.as
e m or och vidarebefordras i fle ra led inna n d e
11år elen a,·seclde mottagare n längre ut i f1111ktionskecUan. Samma proble111 fi 1111s gi,·e tvis vid
kommun ikation åt motsatt 1i;i1 1. I nom SC\
hyllade ,·i principf'n o m fr.i kon111111n ikation
inom orgau isatione11. Detta så t;inge att a lla
a ns,·ariga , ·ar inforn1erade om budskapen och
au alla lwslw fattades p{1 de legerat sätt.
En angelägen uppgift i den n ya hrnkt ionella organisationen blev att så snabbt som
m öjligt skapa en g~inganda i d e n ,·icla re kretsen.
.\!l ed detta, sa m t m ed att ti·irnma och vida reuth ilda fön·altui11garnas skogsv:1rclare, u tspriclcla
över hal\'a S,Triges yta, arbetade vi hårt under
åtskil liga .'.1r frå n 60-talets slut. Avsikten ,ar an
alla skulle J;i1-a kän n a kollegornas benJJnamiljöer, framför allt 1·ad gäller de skogliga förliållaucle na. Detta behönies, ty för\'alt ningarnas p e1·sonal hade tidigare mest e rfarenhet
från sina egn a te1rit.0 rier. Vi gjorde gemensamma exkursioner till olika delar a,· bolage ts
,iclsträc kta skogsirrneha,·: Frå n H äls ingland i
söder till nordligaste :\lorrbotte11, från kus t till
fjäll. Också socialt va r satrl\'aro11 1·iktig för
skogsd1rdarna som 11u ku n d e börja fu ngei-a
som cu skrå med särski ld kompet.e ns.
Organisationsförändringen ledde också ti ll
be li o 1· a1· en n y form m· skogsvårdsanvisn ingar.
De borde \'ara geografiskt heltäckande och
alltså ti ll ämpbara inom hela int e1-Yallet a,· de
till ytterl ighet varierande förhållanden i Nord-
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svcrige so111 bi n ne tecknade företagets skogar.
! far sk1 tlle både de kli111atiska och b iologiska
oli kheterna komma t:ill uttryck, liksom skilda
e konomiska realite te r ,ad avser skogsclriften.
I elen med tiden a ll tmer krym pande forvaltningsorga uisa tio11e11 fanns därefter alltid
v:1ra skogsd rds,111s1'a riga kvar. Df'rta bindes
betryggande, en garanti för a ll \'e rksamheten
löpte på a,·sett ,·is, au plane rna fullföljdes och om inte - au a lla berörda informerades
om orsakerna. Skogsdrdan1as ans\'a rso mråd e 11 kom att , ·ariera n:1got bernencle på för\'a ltni11g. Me n den centrala delen ,·a r alltid
uppsikten ö,·er skogsdrclen o ch skogshushi'illni11ge11 . De ans\'ariga hade snan ett a\'ance rar
datorstöd ti ll sin hjälp.
D e två skogschcfsclistrikten. Södra och
J\orra, tlj,phörde :1r 1979. AJ1s,a1 et clecf'ntraliseracks ut till f'II recl1 1ccrat antal för\',tltningar rned ,·ad ko rn1wte nsen ang{\r utbyggd
och trimmad orga nisat ion . Dessa gjordes ti ll
1P.rnltatomrddn1. Fön·aJt11ingarna d e lades upp
p å geografiskt ski lda mbetso11m1dm . Filosofin
bakon1 förändringen 1·a r att problcrne1i inom
en orgauisation i största möj liga u tstriick n ing
skulle lösas på elen n i1·:1 d/ir d e 1q:ips1od. De till
e11 bö1:jan 14 har\'arancle förvaltui11gsche fe rna
rapporterade nu dire k t til l chefen för skogscli,·isionen. Tretton år senare ,·ar de bara {1tta.
På ,a1je för\'alt11 ing fanns ct:1 eu kval ifi ce rad
skogrnärdsr1ssislml. Organ isationen ,·ar nu p la ll
som e n pa n nkaka. Men cir ke ln ,·a r ocks{1 p[1
säll och ,·is slute11. De mvcket stora fön·altningarn as organisation liknade i ,·iss mån clf'
garnht skngschefsclisrriktcns ~O ,1r tidigare .
För skogsv:1rclsanle ln ingen blC'\ ko nsehe nsen av skogschefsclistriktens f-örs,·inna nd e
au ,·i från å rsskiftet 1978/ 79 fick s,ara för a lla
de funk tioner so m inte rimlige n kundf' d f'centraliseras. Sådana \'ar skogstaxeri11 g och
kartsen·ice , pla11Lpro cluktionen . delar ,1,·
skogsgöclsli nge n. försöks\'erksanilwt e n samt
utbildning och f'orrbi ldning. På a\'dclningens
funklionärslisrn fa1rns JIU s,1111 m a n lagt 25 pe1-so1Jer upp tagna. !'lantproduktion e n kom
snart att göras till ett sep ara t resnltato!llråde
med en .i;igrn~istare som c hef.

KAPITEL 4

Färdvägen i sammandrag
f detta kapitel skall vi ö,·e rsikt.l ig t gå igenom
skogsskö tsf'lns och cl,i r med inte m inst det
h~inn beroende skogsbrukers föräncl ringar
unde r 1900-talets andra hälft. J ag kallar detta
a1snit t förfrinlvägen. Gnecklingen följde i d etta
d:·11cu 11iska skede en pJ v~igYa l o ch h~i nde lser
inneh{tl lsrik kurs med mån ga 11un,111 ingar.
Yttre och inre omstän d igh etf'r skapade u t,·ecklingskedjor. De ,·iktigaste ska ll behandlas
mer u tförlig t i föijancle kapite l.
T delta skall konfat ta t skildras varför 111·a
steg togs och hur utveckli nge n f"ramshed. SluLresu ltater b]ey e n skogsskötsel och ett skogsbruk. son1 i 11~ista11 alla avseenden skild<' sig
frzu1 , a d som \'arit p raxis i fö regåf'ncle skede.
]Vlin skildring har SCA oc h dess skogsbn1k
som u tgirngspunk L Men storskogsbruket, alla
kategorier, hade många gem e nsam ma nämnare ,·ad gäller färdvägen. Och efter de nn a
förflyttade sig ~i,·en resten a,· skogsbniket.
eller liinkacles successi\'t in . .Jag anser cl:irfor
att m in skild rin g i väsen tliga de la r har· en rdati\'l a llmängiltig ka ra kt~ir.

Bolagf' ts skog, som elen frarnstocl i belys111 nge n a,· de11 and r a företagstaxeringe n
1953- 54. rnr in te mycket aLL skry ta med. Tillst:ä nckt ,ar med siikf' rhet u n gefä r detsamma
inon1 resten a\' J\'orrlandsskogsbruker.
I skogs,·ärdsinstnik ti one n fr.'\ 11 1niLLe11 a,, 50talet konstaterades:
a 11 stor hris1 r[1Cler p:1 u 11gskogar
( 10- :'>0 ;'\ r ),
(ltl :·n gn::· gall ringsskog upptager a\'-

se, ·ärt stör re areal än nor111al1.

a tt area len äldrf' gall ri11gsskog iir
non 11 al.
att arcalm iissigt sc 11 . n i1got i:n·erskott
!"i111ws a,· mYerk11i11gsmogcn skog,
att Jwggesareal en ä r u nde r 11on11,tl
111e11 samtidig t för)'ngracl i a1·se1·iirt
mindre 111s1 riick11i11g ii11 som borde
,·ari1 fallc 1. Av icke fö ryngrade hyggen
har ,·i s;1li 111da ett stort ö,·crsko11.

A,· taxe1 ·i11gen lrarngår ocks.'\ bland anna t:
alt , i rkcsförrådet b arrskog i samtliga
å ldc rsklassn :i r för lågt.
att gcd lringarna ~ir starkL e ftersatta,
att a ll tCör stor de- I ;1,· skogsma r ken iir
för g lest bcst.nckacl. s;imt.
,1t1 lö,·skoge11. specie llt l:iörken uppragn fö r s tor dt'l ;1, fo r r{1dc t ( 17 % mot
non11alt ca 6 % ).

De11 n~irmaste rn .°tlsärt ni ngen blir diirför:
a tt snarast skaffa största m ö jliga areal
1na 1111gskoga r. d .1·.s. forcera fön-n gri 11gsarbere1.
au sköta bdi11tliga ungskoga1 111cdclst
tidiga rö jningar.
au fr>rccra gall ri ngarna .

a u 0111föra ··skriipskoga rna "' 1il l prncluk1in skick sam L.
an öka hjörka,wTkni 11 garna. speciellt
i ,ildr e gall r i11gsbcst{111cl .

Del f"ramhölls au bolage ts organisation ar anpassad öll sto rskogsbrnk och atL ;n·be tel d~irför
bör bedrivas i stora enheter. Man boi-de eftersträ,,a au skapa re lativt fä, stora enhetliga bestå nd och få, stora föryngringsv tor.
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Det skogsbruk som hade p raktise rats i Lidigare sked e n hade all Lså allvarligLskadat skogstillstå ndet. :--lya kunskape r på 1940- och 50talen ,·isade h ur man kunde öka skogens avkastning genom skogsodling. Blädnings- och
luckhuggningsskogsbruket lämnades till fö rmå n för e tt trakLhyggesbruk. Nu skulle restskoge n bort och nya skogsbes tå nd anläggas.
Andra krafter verkade i samma rikLning.
Samhälbutvecklingen på 50-talet drev upp löneläget. Allt dyrare ma nu ell a rbe tskraft. måste ersäLLas med maskin e r vid avve rknin g och transport. Omställ ningen unde rlä ttades om virkesskörden ko ncentre rades geogra fiskt. SamtidigL blev skogsbruke t mer överskådligt. I stället for d e n ko nturlösa b]ädningsskoge11 skaparle trakth uggningen ordning och reda, vikLigL för p lanering, styrning och kon troll aY
verksamhe ten . Den n ya forme n av skogsb ruk
m~jliggjorde också datorise rin g av planeringsoch u ppfölj ningsarbetet. Detta lick stor betyd else fr. 0 . 111 . 60-talet.
Viktig för val av färdväg var också produktionsinriktningen tll ed hänsyn till träclslag,
sortimenL och kvali tet. SCA had e, liksom de
a ndra större virkesforbrukande bolagen, redan
en väl utvecklad Lillverkn ing där i ston sert alla
triidslag utnyttjades, och därtill oavse tt 1.rädstorle k. I själva skogsrörclsen var d et försåljning av sågtimmer som gav de störs ta in komsterna. Men för b o lage t som helh et var m assavede n Crå n tall, gran och l~jörk sann flise n frå n
sågverken långt viktigare att bearbe ta och föräd la till pa ppe rsmassa och papper.
Det var d ärför mera d e n prod ucerade
virkesvolyrn e n som ,·ar i blickpunkte n. MoDos
VD, Erik Kern.pe, gav prov p;t d e nna syn i sitt
hä lsn ingsanförande vid 1\orrlands skogsvårdsförbunds exkursio n .'.\r 1954:
I ,ål oss strä,·a efter största möjliga produk1ion
i våra skogar, likgiltigt av 1ilkc1 1.rädslag, m en
med viss - dock icke ö,·crdrive n - hänsyn till
virkeshali1 et. Ö1·erLi mn a med förtroe nde
fn kemister och träteknike r <1LL lösa probl emen rn ed de olika virkessortimcntens bästa
och mesl lönande am·äuclning. Handla ,i
ef1.cr denna linje, löpa 1~ lll insla risken för
klander [rån ,·,\ra e f"1.c rkornman cle.r,'l
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Syne n var likna n de inom SCA vid d e nna tid.
Det. va r ,·iktigasL att. fö rbättra skoge ns avkastning. H ä r gav p lanterad skog fördela r fra m för
t. ex. sjiilvsådcl und er fröuäd . Genetike rnas
skogstr~iclsförädli ng kunde endast utn yttjas
ge nom skogskultur. Måls~ittningen mot hög
prod uktion gav också tidigt impulser att p röva
andra trädslag än vå ra egna. H ä r kom in tresset
på 60-talet au fo kuseras mol co nr.ortatalle n.
Ge nom contonatalle ns snabba väx t skulle en
fra m tid a ho tande b ri st.pe ri od p;t avverkningsbar skog ku nna undvikas. Härigenom kunde
mer virke lösgöras red an nu.
Fö r a tt lägga gru nde n för säker p raktisk
con ton aoclling startad e på 60-talet i v{trt land
etr mångfacette rat ,·e tenskap ligt arbe te av
intern a tionellt u nik omfau.ning. A1·sikle n Yar
att minimera r isktagandet, bio logiskt sett, au
klargöra tallart.ens procluktionsfö nn åga och
dess virkesege nskaper, konse kvense rna med
h ä nsyn ti ll skogsm iUön etc. Unde r 70-talc t
spred sig co n tonaintresset sna bbt inom storskogsbruket. l början av 1990-talet fann s drygt
e n halv miljon hektar odlingar i n o rra och
melle rsta Sve ri ge, den största arealen p lanteringar av conton a tall någo nstans i Yärlden .
Av dessa förfogade SCA ö ver drygt 200 000
h ektar.
Gödsling med kvä, e blev fr.o .m. 60-talet e n
annan be tydelsefull {ttgärd för a tt öka YirkesLi llgån gen . N u lad es grund en till en nr skogsbruksfil osofi . De n extra ti lh'äxt som gödslingen genere rade togs sucressin ut gen om
e n generellt h ö jd avYe rkning i skog som hush ållningsm~issigt var mest angelägen att ang ripa. Fö re tag so m hade e n snarli k skogsproble rnatik han dlade p å samma sä tt. Skogsgöclslingen h ade många positiva sidor. \ 'i fick en
fle rd ubbelt positiv effekt: En kortsiktig - mer
virke oc h e n lån gsiktig - me r ,·ärdefull äldre
skog och mer ungskog .
Den n ya kursen mo t ett intensi1·are skogsbruk krävd e givet,·is fö rnyad dtertan ke i olika
avseende n . Särskilt vikti g for bolaget I a r frågan om elen nya ryp av ,·irkc som bo lagets skogar nwcl tide n skulle kom ma au lc1·erera till
indusu in ,·a r acceptabel m ed hä nsyn till de
o lika fabrike rnas specifikationer. Värt fo rskningslabora torium gjo rde cl~irför på 1960- och

70-lalen o mfalland e an alyser a\' ,,edprover
~tg11acle au bnneteckna elen nya skogen,
En viktig faktor i samman han gel var all
skogen - so m en föijd av de n n ya kursen skulle komma all få en betydligt högre avkastning och därför kunna leverera mer råvara,
Efter överläggningar i bö1jan av 70-talet vil ka skedde på h ögsta nivå - ansågs att inrikt.ningen mo t hög virkesprocluktion var m ycket
väsentlig , I e u sådant program skulle visserligen andelen gran i virkesskörden inte öka
nämnvärL - till viss nackd el för tillve rkningen
av ticl ni ngspa pper - men fors kningslaboratoriets analyse r hade visal att contortafibrer
kunde utgöra ett acceptabelt substitut till
gran. Slutsatsen blev därför fortfarande densamma som Erik Kempe uttalat ett par decennier tidiga re : Att kemister och trätekniker
skulle kun na lösa eventuella problem , Värre
~tn så var d et in te.
1948 å rs skogsvårdslag krävde ett skogsbruk med långsikt.ig inrikt.ning, Olika förhållanden un d e r 60-talets senare del innebar
emellertid en p e riod av mycket dålig lönsamh et inom skogsindustrin och därmed skogsbru ke t. Principe n lå ngsikt.ighet - eller åtminsto ne h ur e n sådan skulle definier as - kom d ärfö r au ifrågasättas. lllom rikspoli tike n vacklade tron på skogsi ndustrin som fram ticlsbransch, För SCA, rn ed mycket virkcsråYa ra
fdn skogen att utnyttja J-ör den indns triella föriidlingen. uppstod ett be h ov av att noga t~inka
igeno m och knäsätta en egen policy för skogsbrukeL Som konsekvens u tvecklad e vi ekonomiska styrmedel genom vilka skogsvården,
och kos tnaderna för clenna, a npassades till
markernas beläge nhet och bonitet. Våra planeringsinstrnrnen t och arbetsinstruktioner utfor mades med dessa utg{111gspunkter,

Styrmedlen
I slu tet a\' 40-tale t införde SCA - liksom vissa
andra bolag - lågprocentiga , p eriodiskt återkommande skogstaxe ringar som e tt gru ndläggande oc h öve rgripande styrmedel i skogsbruket. Utvärdei-ingarna skedde till en början
genom ett ga11ska mödosamt och t.iclsöclande
riiknearbete. Men som e n följd av dat,1-

teknikens la ndvi nn ingar kunde beräkningsme toderna successivt förfinas och effektiviseras.
Vi u tvecklade i slutet av 60-talf'L eu datoriserat optim e rin gsprogra m, "Hushållni ngsrnoclellen", H ärigenom kunde skogliga s.k,
kon sekvensanalyser utföras, avsedda a tt klargöra foijderna på kort och !fog sikt av o lika
ha n d lingsprogram. Modellen kom se na re att
u tnyttjas aY Oe ra av de a ndra skogsbolagen.
Viktiga d elar av den skogs bniksfilosofi som
kännetecknade I l ushållningsm odellen korn
också au p åverka skrivningarna i 1979 å rs
skogsvårdslag. De togs också till vara inom
skogsforsk ningen och d et där med tiden utvecklade s,k, Hugin-systemet fo r simulering av
framtida skogstillståncL
Från 50-talet.s senare del blev skogsbruke t
alltnwr kapitalin tensivt med maskiner, väga r,
skogsgödsling och annan kostnadskr~ivancle
skogsvård 111,111. De ua skärpte behovet av aktuell och fyl lig information för ~1tgärds- och h ushållningspla n e ri ng, driftskontroll 111 ,111. Denna
skull e snab bt och effektivt kunna utn ytyas av
personale n på o lika nivåer inom organisationen. In riktn ingen in nebar bLa, behov av e n ny
fo rm a\' skogsindelni11g som per skogsbestånd
le,,ererad e mer precisa 11ppgifter än tidigare
med häns;'n till belägen h e t, virkesinnehåll,
tilh'äxt. h ali tet, å tgärdsbehov etc.
De t \'ar inte minst int:rod11kLionen av skogsgödsli nge n på 60-talet som ble,· ele n utlösande
faktorn , För alt ge optimalt ekono miskt. resultat skärptes här kravet o rdentligt. p å ti llfö r litliga bestånclsuppgif'ter, Skogsgöclslingen blev
d ~irför upptakten till f'n intensiv period då
olika planerings-, uppföijuiugs- och optirneri n gsrutiner utveck lades. Und er 1960-LaleL
och bö1jan aY 70-t.alet genomförde vi p rojektet
Slwglig analys, som med undantag för skogsmark i föryngri n gsfasen, allsidigt och per bestånd beskre,, och simulerade til lväxten över
bolagets hela skogsinnehav, Bestånd en var koordinatsatta i terrängen, en n y oc h viktig inn ova ti on. Registrets uppgifter ''åldrades" in te
längre som tidigare, Ave n detta möjliggjordes
av df'n nya datatekniken.
Den nya bes t.å ndsinformationen frå n Skoglig analys rneclförcle också fö rbäurade möjligheter att kunna klassa skogens olika beständ

63

med h ii nsyn till hu r väl d e utn yttj ade växL- liga budget. Rminer utvecklades tid igt fö r plalo kale n s p ro duktionsföruLsättninga r. Det nering , uppföljning och kontroll. Till en börgällde för oss att i möjligaste m ån spara den jan var del skogsbevakn inga rna som ,·id sida n
m est viilväxand e skogen . För slutavverknings- av d e t p ra ktiska u tför,rn d e 1 svarade för att de
moge n skog a nvä ndes fr.o.m. mitten a\" 70- utförda föryn gringsar betena registrerades ti ll
tal e i d e till d ags läget Lilhäx tjusterade be- belägen het oc h karakt~ir. Me n i slute t av (iOståndsuppgifwrn a for au be räkna den s.k. Li ll- ta le 1 tillsattes skogsv!irdsfJlanerarr vil ka nu ,·ervä.x tdifferenscn (1v'D) . lk stånclen tilldelades kade över h ela fö rvaltningen s o mråde. Dessa
h ärigenom ett slags "hushållningsinclex" som fick a nsvaret for bl.a. föry ngri n gsctrbe1en a . D{t
h leY e tt viktigt e lement a ura h ~insyn ti ll ,·id av- verksa mhete n var spridd p å otaliga platser
,·erknings plan e ringen. TVD-Länkande1 kom inom fö rvaltningarna behö,·cles da to rstöd för
att påverka .filosofi n ,·ad gäller skogs hush åll- att planera sa111t h ålla ordning och reda i verksa mhete n .
ningen även p[t ,-iksn i\'å.
Errer ett omfatta nde utvecklingsarbe re
I hötjan av 50-talcL skördades hurndclcle11
,t\" allt virke genom gallring. I d e t cLirpå föl- förelåg resu ltatet Slwp;svärdsruli1m1. Sedan slu t_jande skedet av m e ka n ise ring kom allt mer avverknin ge n ko nsurne1·a1 de t gamla bestånvirke från slutawerkning. Förändri ngen var det programmerades d en upptagna och koen föijd av bris t på arbe tskr·af1 och nödvändig- ordina tsatta kalytan in i Skogsvårdsrutine11.
h e ten all h ålla avverkningskostn acle rna un der Utgåend e frå n be hige11heten och an d ra l'ikko ntro ll. Me n förändringen möjliggjordes Liga uppgiftt>r föreslog, fo Ucle oc h kontrolleockså m· a ll skogsh ushå llninge n g,1,·s e n ny in- rade rutinen sed a n hel,t föryngringsprocesriktning. Undt> r 60-talc t a rbe tade vi fram en ny sens o lika {ttgärde r på resp e kti ve ol~jekr. H ä rLyp av gallri ngsmallar. \falla rn as princip ie lla vid 11tnvttjades e n datarutin d är å tgä rd e rnas
utformning och uppl äggni1Jg var vår e gen, lä mpliga ka ra kt~ir och omfattn ing enligt skogsmen faktan nderlage t e rhölls frå n e u best~ill- 1·å rc\si n struk1ion crn a e rhö lls med h;i11svn till
n ingsarbete till Skogshögskolan . De korn snart o lika ekonomiska och biologiska parametrar.
all up pm~irksammas av bl.a . Skogsstyrelst>n Skogs1·å rdsru ti11e n bl t>v e tt mycket robust oc h
som i något modifierad fo rm inf'ogade d eua uppska ttar hj ~ilpmeclel som såldes ti ll fle ra
nya och ,iktiga hj;ilpme d e l i sina skogs- a ndra fö retag. De n \'ar en garan t för att ,·e ttiga
{ng;irder utfördes , ic\ rä rr ti llfälle och att inget
skötsel a 1wis ninga r.
De grä nslin je r gallringsmallarna drog upp glömdes bon.
visade att bestå ndstätheten i från början skött
bo real skog kan tillåtas vari e ra beryclligt mer än
man tidigare rekommenderat. Spännvidden Genomfö randet
Yar t.o.rn . 11ppseende,·äckande stor. I vårt fa ll Ett viktigt inc itamen t för d et nya skogsb ruket
h ade genom fl irigt gallra nde under 50-ralet en va r a u skog med nya och bä ure produktionsavsevärd ande l av skogsbestå nden bli,iLalltför ege nskaper sk11lle ska pas i takt m ed a l.I de n
glesa. Re hove r a, vidare gallring kunde ifråga- gam la a\"Ve rkacl es. I d e n nya skoge n öppnaclt>s
sä ttas som en i tidsskedet nödvändig skogs- möjlig lt e 1er att forbäura tillv~ixten . \'i kti gL
vårdsåtg~i rd. Del gallringsji-ia slwgsbrnl,e! hle\' en blev att m inska kouku1-re nsc n från annan
realile t under den komman d e 20-årsperioden. vegetation för cl t> harrträdspla nto r som sa11es
Då skörd ad e huvudde len av d e t norrliimlska ut p:1 dt> upptagna hyggena. Den do111i11eswrskogsbr uket så gott som all t virke genom ra nde hvggeshehand lingt>n på 1940- och 50sluta\'\'e rkning. I resten a1· skogen byggd e man talcn va r br;innin g. Ett a u nat h jälp m edel för
att m inska kon kurre n sen fr{m tä tt lövslv och
upp virkcskapira let.
stub
bskottsbjörk var fenox isyrorna som fli tigt
Den må linriktade och snart mycket omfatanvändes
fr.o.m. tid igt 50-wl. O pinionsrryckc t
tande an läggningen a1· ny skog var e tt sign um
från
samhället
11101 ke miska med el i skogsbrnfö r den nya skogsskötseln. Verksam h eten blev
ke
t
ö
ka
d
e
d
ock
un der 70-talct och verksamen betydelsefull u tgiftspos 1 i för e tagets skog-
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b e ten omöjliggjordes i princip fr.o.m . 80-tale t.
Vi va r emellertid då in ne i ett nytt sked e med
mindre, eller å tmins tone någor län are typ av
lö,·p rob lcrn .
Såväl fo rskni ngen soin praktiska erfart:'nherer under 50-tal er visade att skog uppkommen t:' l'ter maskinell markberedning utvecklacl<:'s minst lika bra som efter bräuuing. Markberedningen va r inte alls lika väd erbe roencle
och kunde biittre an p assas ti ll mer flexibla
arbe tsforme r. Introdu ktionen p{t 60-t,tlet av d e
storhj ul iga m id jest")Tcla traktorerna inneb,tr
e tt genombrott fö r d en na form av h yggesberedning. Till cu bö1jan don1inerad e Jlädmimkbtredarna, me n snart uppträdde maskiner som
a rbetade efter and.-a p rinciper, bl.a. ltögliiggning.
På 1970- och SO-talen korn grävmaskiner i
ökad utsträckning till använd ning på försu mpade hyggesavsnitt. En speciell typ av markberedning ulfördes fr.o .m. 60-talet med kral~
tiga hyggesf;logar. De n sisu1ämnda me toden ,
rärt ti llärnpad p{t rätt stiil le . ledde till e n kraf~
tigt fö rbättrad v~ix tmiij ö och uppkomst av väl, ,ixande skogsbesrånd . Men verksam heten korn
att med tiden betraklas som n egati, för mi ljön
i andra avseenden. Under 90-ralet kom därför
hyggesplöjningen att förbjudas. Sanun a öde
drabbade också dikn ing av grund a torvmarker
och försumpad skogsmark. Förvandlingen av
såd ana impediment till produktiv skog hade
dessförinuan eu t:mg tradition i Norrland.
När d et nya skogsbruket kommit upp i ,·arv
och stora yt:or skulle föryngras uppstod p roble m m ed fröti llgånge n. Därfö r ställde man
p:1 1940- och 50-ta len sit t hopp t:i ll namrlig
fö ryngring som komplclllenL till skogsocll ing.
:vie n utrymmet ,·isade sig vara begrä nsat. På
högre belägna marke r sä tter klimatfaktorn
stopp för e 11 tillfredsställande frö 11 tveckli ng.
Detta b lev full t klarlagt vid 60-ta leLs bö,jan .
Skogsodli n gsm a te ria le ts r~itta härstamning
hade också t..idi gt utgjort e n vik tig fråga för
No rrlands skogsb ru k. P!t 40-ta let fic k ,i förflvttningsregler för skogsplockat tallfrö som
ko m att ti llämpas u nder en tioårsp e riod. Den
upprruu knin g som d äre fte r skedde visade sig
förhastad. Tstället kom reglerna på 60-talct a tt
ynt:'rligare sbirpas fö r att garante ra accepta bel
hä rcli ghet h os talle n på ocllingslokalen .

Frå n och med 70-talct va r det i st~illet från
fröplan tage r som u t~äd et h~imtadcs. H itr framstiilldes frö rn ecl förbättrade arvsegenskape r
vad avser tillväx t och ha li te t. Plan Lagern a,
so m an lades me d bö1jan p:1 50-talct, förlades
till områd e n som var gynnsamma för frö mognaden . Vid sidan av de gene ri ska vinsterna
kunde skogsodl inge n nu, oavsett klimatläge,
baseras p:1 en säker rj!lgång till frö med hög
grobarh et.
Löneök n ingarna un der bO-talet in nebar
en be kymmersam kostnaclst1tveckli ng i skogsvårdsarbetet. Den manuella pla 11Leri nge ns
f"ramt:id verkade d ys ter. Efter fö rsök med fröbesparande sådd me toder - som slog slint började man på olika håll fö rsök med roLade
plan tor. Dessa drogs upp i sn1å be hållare ,·ilka
föijde med ut i fä lt. De n nya p lant.frams tälln ingste kn iken , som sn abbt skö t fan und er 70talet, skilde sig r,td ikalt från elen gamla. Det
var 1111 fråga om massframställn ing av pla ntor
på m ycke t begränsad e yt.o r. De n tidi ga re plamodlingen på frila nd kon centrerades och fö rva ndlades till m er kap itali11te11s iY fabri ksliknande ,-e rksamhet med bl.a . växthusodl ing.
Ro tade plantor, e lle r tiit/ootsj1/r111torsom de
sen a re kallades, möj liggjorde e n fo rLsall fra mgångsrik skogsoclli ug under resten a,· (1 rl1unclracle t. De rra t.rots a r.t själva plant1 1tsärrn inge n
för blev manuell . Storskogsbruket utvecklade i
samarbete med forskn ingen kostnadseffektiva
sammanhåll na k<:'ctj or a,, åtgärder om fauad e
he la förlo ppet. från p1·odukt.ion a,· frö i plantager till utsättning a\· p lantan i skogen.
Avverkn ingen och virkcstra ns porten i terrän gen skedde fr.o .rn . 60-talet med alltme r
e ffek tiva oc h sofisti ke rade maskiner. På 70talcl bö1jacle ä, e n kon struktionsfo rslag till
p la nte ringsrnaskiner lanseras a,· icle rika personer inom och utom företage n. Inom storskogsb,·uket binde ,·i oss d ;°i ganska säkra på
att maskinell planter ing snart skulle kunn a
fogas in som en ny lä nk i kecija n. Framgfogarna ,ar påtagliga, .m eu p1·oblcmen tornade
samti d igt upp sig . Ett ,·äsentligt. sådant - bland
m:mga andra - va,· att skogsb ruket inte kunnat.
ena sig om en plants tandard som rnr lämpad
för m askinell u ts~ittning. Efter gernensarn ma
stora i111esteringar i fr>rskn ing och maskin65

ÖS1\ hlr1mbrmkslt11111al!' i
ahtion. J\lashi11en fällde och
lnningtramj1orlrradr triidm
för smare 11pparbetni11g 11id
Viif{,

konstruktioner. som inLe ledde till något avgörande genombro tt. lade skogsbruket uLvecklingsarbetet på is under senare halvan av 90t.alet..
De nya skogsbestånd som anlagts på 1950och 60-talens omfattande hyggesareale r nådde
åldern för ungskogsröjning fr.o .m . 70-r.alet:s
senare del. I tider d å mekaniseringen var en
prioriterad målsäuning blev det kraftigt utökade behovet a,· arbetskraft för röjning till en
börj an före mål för mycke t ifrågasättande och
\'ånda. Trots all t började sn art elen ouncl,·ikliga men resurskrävande kläLLringen uppför

Kockums jJrocessor 78A'IK /836 13. Denna tvåmansbetjänade f;rocessor var
en av de första maskinema
som kvistade och ka/1ade
träden i slwg1>n.
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det som ,·i döpte till "rc~ningsberget''. Det
ble,· en stra patsrik uppgift, främst under 80talet, som d oc k efter 111:U1ga mödosamma
och kostsamma år kla rades av med hedern i
behåll.
Älgen kom med tide n au b li et:t skogsvårdsproblem av stora rnått. De t nva hyggesbruket ställde ett dukat matbord till idge ns
förfoga nde . In n an skogsbruke t insett faran
explod erade popnlat ionerna ,·id 70-talets
slut. Älgen blev ett dödligt ho t mot skogen,
och indirekt mot sig ~jälv. Sedan d en första
fö rvirringen lagt sig, och myndigheterna

l)m do111i11nru11/p ll'nii11glmns/1ort111askine11 var den
111i11j1,s!J1da ltj11l!ral!lorn för.wld 11ml Pli ltvdra 11/is//t last(t

g_srrega I.

hunni t justera det konserva tiva och otidse nliga regelverket kring älgjakten, ökade avskjmningen dramatiskt for a ll återställa balansen. Sedan dess tvingas skogsbruket att ständigt
h ålla e tt vaksamt öga på ;ilgti1theten.

Omvärlden
Olika följder av kursändringen mot ett in tensi,T och meka n iserat skogsbruk kom snart att
uppmä rksammas mer allm~int. Från det att 50wlet var en lugn period började kritiska röster
h öjas vid fi0-talets slut. Vi fick då en debatt om
kalhyggena. Dessa togs av vissa uttolkare som
int;ikt för att skogen snart skulle komma att ta
slut. Som en föl jd av lövslybekämpningen
blossad e hormosly1debat1e11 upp vid samma tid.
Snart. var skogsgödslingens e ventuellt negativa
effek1.e1· på vattendragen i blickpunkten. På
80-talct rnr det contortatallens tu r. Kritiken
mot odlingen som såd an var en del i ett bredare angrepp på det nya skogsbru ket, som anklagades för att utarma Oora och fauna.
Under färdvägen kom uppfattningen om
vad begreppet naturvän/ egentligen innefattar
successivt att ändra innebörd. Fram till 70talets bö,jan var det framför allt människans
b e hov av en estetiskt til ltalande skogsnatur,
behov av re kreation 111.111. som stod i cen trum.
\fan talade om "m ultiple use". Därefter försköts intresset, framför allt som en foijcl av

ökade forskningsinsatser på området, mot behovet av att vå1da naturen för dess egen skull.
Skogsbruket anpassade därför gradvis verksamheten till nya riktl injer för naturvården.
Det nationella regelsystemet för skogsbruke t tog sig under den aktuella perioden i uttryck i två skogsvårdslagar, den från år 1948
och den från 1979. Lagen från 1948 blev rätt
snabbt akterseglad. Ett be tydligt mer offensivt
och procluktionsinriktat skogsbruk utvecklades än det som lagskrivarna förutsett. En ansats under 60-talet att formulera e n ny lag
u n derkändes då ele n grundläggande filosofin,
innebärande en snabb realisering av landets
äldre skogar, in te var politiskt gångbar. Den
saknade stöd i folkopinionen.
En ny utredning startade år ] 973. Här kom
skogsbrukets synpunkter bättre till tals. Bland
annat föreslogs en offensiv satsning på att öka
virkesproduktionen. Som följd av kritik,
frjmst från naturdrdshåll, in nebar den följande lagskrivningen att denna måls;iuning
tonades ned i någon mfo1. Trots detta kom
lagens tillämpuingsanvisninga r att ganska
detaljerat stadga ett skogsbruk i linj e med det
som forskning och praktik i samarbete utvecklat under tre årtionden . Under tryck från opinioner au tillgodose ytterligare naturvårclskraY - och då \'anligen på bekostnad av produktionsaspekten - modifierades lagen å tskilliga
gånger under 1980- och 90-talen, fram ti ll år
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1994 d å e n ny skogsdi.rd slag började giill a. I
denna stadgades att kra1·en på naLunå rcl oc h
vi rkesp roclnktio n sku lle h a samma status i
skogsbruket .
.Lfter 40- 50 :1 rs fö rbäLtri ngsarbete h ade 1111
bolagets skogar, liksom '\Torrla nds öw·r hm·ltd,
undergått en a1·sc\'ärd 1·italiscriug . Vi1 kes,11·kastninge n och d ess samllMflSiittn ing l1,1de
kiaftigt förbä ttra ts och d;i rmcd skogsbrukets
e ko n omiska styrka. Samtidig t k1tncle kons tat.e-
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ras att - med d.'n ida kunskap om tillgiiuglig;i
m c~lighete r - m an fonl'a ramle hade långt
har till ett fu llständigt ia nsprc'1ktaga n ck a,
d en potential i fonu a1· Yirkesproduktiou som
förel igger i Norrland. Fra111skrin1 in gar ,·id 80ta lf'ts slt1 t, \'a d avser SC:A:s i1111 eha1·, ,·isade att
m,m på rik tigt lång sikl 11,fra nog sk1 t!le kunn a
fördu bbla 1·irkt·sprod u klione11 utö1 e r den då1·arande nid11. D en na l{1g i si n tur dubbel t s,1
hög t. som -1-0 å r tidi gare.

KAPITEL

5

En stor skogsägares regler för
skogsbruket
För a lla skogsägancle oc h sam tid igt \·irkesföräd la nde företag i l;111det h ar ,·edr[1, ara11 frå n
den egna skogen a lltid vari t e n \·ärclefull resurs. Vi rke f'rå n egen skog belastas in te, i mo tsats t ill den e x te rn a anskaffningen, m e d
någon rOLköpskosL11ad o ch ä r därlör i allmänlicl elen b illigaste råYa rukill,111. U nde r hela
mi n tid i SCA hcd1-c\·s - rn ed 11,'.\gol e nstaka
u !ldau tag - cll akti\'t skogsbruk iin:n på de
m est ,l\fags11,1 fastigheterna. Detta trots höga
kostnader for Yirkcstran sponern a dä ri från. Vi
ku llde d ärem ot ibland inte biira kos tn aden
för rotköp på an grånsand e priYatskog.
Den egna skogen h a r \·idare sto n ,·ärclc
som buffe rt Yicl ,·irkesanskaffnin ge n . I ride r
llled d å lig lönsamhet tas n1er , irke h'c'\ n d e n
egna skogen, som a ll L,å å r förh ål lancleYis billigt. De u a h å ller uppe resuilateL I goda rider
kan man konsume ra e n större a ndel rela tin
se1 1 d yrare köp,·irke och sån ka a\'\·e rkninge n
p{1 ege n skog. De n s.k. sFih försö1jn in gsgrade n
atersp egla1· d ;'irfor i hög g rad företagens ekonomiska styrk,1. V;'\ r1 före tag hö rd e och hör i
d eua hänseende till landets hås t ko nsoliderade. Li nd er 50-ralct öbt.d es a\'Ye r kn inga rna
fd n ege n skog så att ca 50 prnce nt m· industri ns Yirkeskons umtion k1111dc tas d ärifrån. l
bö1ja n av 90-talet hade själdörsö rjningsgra den
höj Ls Lill ca G0 proce nt.
för Norrlandsbol age n base rades skogsbruket lä nge p å u ttag av urskogsvirke. Verksamheten ,ar clå rige n orn ett slags skoglig gn1vdrifl
inte olik d e n so m fortfaran d e domi nerar
starkt i t. e x. Ryssla nd ocb Kan ada. l l å ka n
S\1·an ber;i tLade au virkes1.illg[1nge11 i Kra m fo rs
:-\B:s skogar vid 1900-tale ts b ö rjan fan ns registrer;1d som ett slags "rörlage r'·. Förrådet av

rr;id i bolagets skog, som d e n be rä knats e h t' r
e n skngs1.axcring.
up psoneracl all tefter
grm·leken . \tian riikn adc ime med u ågo n till\·åxt. Dena ,·ar nog inLe sa tokigt so m d e t kan
lå La . De n naturliga a,·gå ngen i elen clåva ra nd t>
urskoge n ka n mvcket \·äl ha \·arit a\' sarnma
storleksorduiug sorn tilh;ixte n. De t gål lde cLirför att hu shtt!la 1ll ed det som fanns så !;inge
som de t r;ickte.
i\1fe n vid I qo0-tal e ts mitt korn förällClri ngen
p it <tlh-a r. ln1 e rn insr skogsforskn ingeu ku nde
\·isa hur d :11igt skogsmarke n h a d e kommit a tt
11u1yu.jas. \,lycket stod a tt ,·i1111a p [1 e n ändrad
skogsskötsel. Bla nd d e skogsägancle bobgen
\·äxte insi kten om au m an förfoga d e ÖYer en
slt1m randc ''vir kes fabri k''. De t kunde liina sig
a tt st,'illa d en i ordn in g o ch tri mm a prod ukLi oncn. De t 11,a ko n ceptet h eue skogsodling. Hush{tlln ingsf'rågo rna korn cliirYid i b lic kpu nkt en
på ett n ytt s;'i11. De t gäll de att awägc1 i111i k1.ni ngen ,1,· fö rb;iuri ngsarhe1e t mot kraYet p:1
au fö r stunde n förse d e egna in d 11srrie rna
m ed \·irke . För detta kr;ivdes sLvrmecle l so m
fuu ge1·ade så, ä l i den ö,·erorclnacle b esl11 ts processe11 so m 111e på fä l1 er i en geografiskt seLL
mycket spridd o ch ,n e d tide n personaltunn
, e rksamh et. 1 d etta kapitel skall ,i följa hur
m a n ino m fö retaget tllYecklacle a lluner sofi stikerade me toder fö r framå1syf'1 a11de h ush :t1 111 ing m ed elen egna skogsresursen och ,·ilka
regler för \'å rt skogsbruk som tog form . De n
processen korn rned Lide n i \·ikLiga a\'seende n
au p ;herka och som konsek,·ens bnkas
sam man me d de n at io n e lla sträva ndena.

,·,tr
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I e u brev t:ill H åkan Swan den 26_jun i 1963, ett
knappt år före min tid i bolage1 , skriver VD ,
Eije Mossberg: Bäde D u och jag är fullt jJå del
klara med det jörlirtllanrlrl, all den skog,inrlustriella u lbygganden hiir i Norrland lwmmn all /prfo
till en markerad lma,jJjJhetssituotion i ji-åga 0111
runc/virke. .. Mossberg hänvisar till au ele n
stats~igda respek tive skogsägardrivna industriJJ
kommer att byggas ut och negatin påve rka
ti ll gången på köpvirke.
Han fortsätter: Våm egna slwgar är alltså 1'11
utomordentlig trygghrlshilla - vår egentliga
ryggrad.. Ha n menar vidare att tro ts att ett
utomordentligt a rbete görs för au höja skogens avkastningsförmåga s.'i iir dessa investeringa r relativt små jämfört med indllstrin.
tvlossberg vill av Swan veta om skogspro<luktionshöjancle investeringar kan öka i omfattning, och i så fall hur mycket. Vil ka å tgärder
skulle i så fa ll vidtas, bå d e av långsiktig och
kortsiktig an? Av det sistnämnda slage1 är det
väl skogsgödslingen som snabbt sk ulle kunn a
ge resultate t, m enar :M ossberg. HaJJ vill d;irför
veta vad ett maxim iprog ra m ifråga om skogsvårda nde och avkastn ingshöjande å tgä rder
skulle innebära.
I sitt svar ett par dagar senare, och efte r d e t
Swan uppenbarligen b l. a . konfererat m ed
Björn Hagström, h;invisar h an till en ny a\'verkn ingsbe räkn ing mcct o lika alternativ, som
är under utarbe tande. Som poten tiell t m kas tningshöjande skogsdrdsåtgärder r;iknar han
upp röjning, diknin g och gödsl ing. Röj n ingen
ger snabba re cliameterutveckl ing. Eu stort
d ik ningsprogram bedöms ge e n successi\· aYverkn ingsökning, som p{1 70 {1rs sikt kan nt1
2,5-7,5 mi\j. f'.\ d.v.s. 100 000- 300 000 m '.ls k
(5-1 ?i procent över d en d å aktuel la å rsavverkningen, min aurn .) .54
Beträffande skogsgödsling menar Swan att
kunskaperna på om rå det ä r sorgligt begränsade. Det är iche så enkell all göra lwlkyler och riskrn för/elbrrlö111ningar är slm: Swan medger att:
H ela denna Jiåg(/, - ökning,m av gagnvirkPsavlwstningm, - iir av sr1 vital betyriP/..se, all mycket
tankemöda 11uhte ägnas den, niir det nu finns 11/silit alt ölw investeringarna för dr,ur1 iiridanuil.
Swan nämner ytterligare produ ktio ushöjande mqjligh eter, såsom växtförä dling och
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infö ra nd e a,· lämpliga utlän d ska t rädslag.
T>eww vnksc1111hl'I iir nnel/ntid sc1 lä11gtidsbeto11 ad
all . .. det nu inte föreligger an ledning all taga med
i våm s/Jekulationer...
Swan menar \'ida re a u ajä lvförsö1jn ingsgraden bl ir alltmer betyd e lsefu ll. Del kan i11te
vam riktigt att h_yg!j,,t ni ltögelwn omislw (industri-)
enheter och låta slwgsfiirsä!joma dra reveny härav i
stälLPi för vi sjiilva (d .v.s. geno m ö kade virkesp riser på en hå rd nan d e köpma1·knad , m in
a 11 m .) . l-fi.ig självf6rsö1jningsgracl orh hiigeffekliv
industria/J/Ja ral måste vara målsätt n inrvn.
Hagström hann ald rig lltarbe1.a och föreslå
något skogs progra m för produktionshöjande
im·esteringar. Så vid mi lt till träde so m före1agets skogsvårdschef var fönäntn ingarna
stora från bolagslcdningen att n ågot skulle
hända. Vid sidan av Swan hade _jag täta kont.ak1er med Mossherg. Vi hade ha ns fu lla stöd.
Så lå ngt bolage ts e konomi till ~it \'a r del grönt
Uus. Och detta ,·ar fornt.seende. Ty det skulle
med Liden visa sig a tt Swans (och H agströms)
uppfattningar om möjlig h ete n at:t trimma
bolagets skogar ti ll allL högre a,kastn ing \·arit
sä rd e les modes ta .

Produktionsapparaten Skogen
Det \'ar fr{1gan om skogsgödslinge n s potential
so m ble\' utga ngsp1111k1en för våra fund eringar. Den tankemödan skulle några {1r senare
ge som resultat att vi i ett pa r sna bba steg hade
ökat: \'irkes11trage n frå n bolage ts egen skog
med ca 20 proce m utan au äventyra uthålligh e ten .
Sent en efte rmiddag på Bromma fl ygplats,
närjag väntade på att flyga h e m till Sunds\·a ll
i eu förse nat: plan, kom jag på en för mig nv
ide. Min SCA-koll ega Bengt Johansson har
senare gjort mig uppmärksam p:1 art han redan
tidi gare som dåvaran d e skogs\årdsassis1.ent
va ri t inne på samma tauka r. i\ti m1 egna funderi ngar _just c1:1 g~illdc d e avYe rkningsbe r~iknin gar som \ i h ade unde r arbete. Där sökte vi
program som maximerade \~rkesuttaget und er
de närm as te å ren ni.an a11 ä\·en tyra 1-irkes1 illgången p å sik1. Au öka tilh ·äxten genom extra
n~iri ngs1.illforsel \'ar 11:1got sornj ust c1:1 all m ä nt
disku terades i skogskretsa r. Efte r e n eller flera

gödselgivor i skog av bra ha liret och i goda aYs~ittn ingslägen skulle de gödslade och cl~inued
virkesrikare beståndt"n avverkas.55 Den skördade vedvo lymen ökade därmed. Problemet
var bara atl man inom bolaget av ransoneringsskäl tills vidare satt nära nog avverkningsförbud pt1 just elen typ av skogsbestånd, som
n1r mest lämplig au gödsla (se kapitel 7).
Meu varför, t~inkle jag plötsligL, är det s{t
nödvändigt att skörda Lillskottsvirket just där
, i gödslat? Vi harju massor av dålig skog, som
står på tur att avverkas eftersom marken d e n
,·iixer på kan bära något mycke Lbättre. Låt oss
bygga upp vi rkesforråcl genom att gödsla på
sådana st~il len i skogen där effekterna blir
verkligt bra. Och samLidigt skörda motsvarande virkesrnängd genom au öka slutawerkningarna i siimre skog. H~irigenom åstadkommer ,·i också p:1 sikL ännu större arealer av nyanlagd välväxande ungskog. Det här kan bli
ett lwsh åll ningsmässigt framgångsrikt och
sam tidigt lönsamt jiiueprogram !
.Jag har i efterhand ofta tä n kt hur indoktrinerad e vi alla var i ett visst skogsekonomiskt
t~inkancle vid denna tid. Utbildn ingen hade
l~irt oss att gö ra isolerade lönsamhetskalkyle r
bestånd för bestå nd genom kapitalisering
med Faustmanns formel,56 Nuvärdet av kostnaderna för o lika {ngärcle r i ett bestånd be r~iknacles och ställdes mot uuvärclet av de intäkter
som en gång kunde inhöstas i samma besr:mcl.
Utfallet skulle avgöra hancl landeL 1948 å rs
skogsv{irdslag byggde bl.a. på detta tänkande.
Tillämpningen av de am·isn ingar som åtföljde
lagen, och som int.e s;ilbu ledd e till orimliga
ställn ingstaganden , hade emellertid alltsedan
dess ikraftträdande givit. upphov till u tdragna
gräl och tviste r mellan myndigheter och praktiker (se vidare kapitel 23) .
Bestå n d svisa isole rade lönsamhetsberäkningar en ligt ränta-på-ränta-modell ger sällan
realistiska beslut.sunderlag i skogsbruk med
långsiktig inriktning. Tvärtom ligger det nära
till hands att de ge r missvisande u tslag och iir
d;irför förrädiska att använda. Kalkylerna tend e rar att framför al lt belöna de närmaste
å re ns ekonomiska u tfall. Risken fö religger
därför att lönsamheten på kort sikt kommer
att styra ver ksamheten. Oönskade negativa

konsekvense r med hiinsn1 till t. e:-:. skogsti llståndets 11tveckling (säg bortom 20 å r) kan
komma att skjutas i bakgnmclt>n. Syus;itte t all
betrakta skogen som e n hel het. d;ir resu.ltatt't :w
produktionshöjancle å tgä rder i Yissa delar (bestånd) omedelban k1111clt' utnvt~as till ,·irkesskörcl på andra ställen i skogen. hade jag aldrig
kommit i kontakt med. Ham dr! .Jri1beredda .Jo1°
ståndel gor u/Jj)liirkter ;ir ett yurancle (i svt>nsk
översättning) som tillskriYs Louis Pasteu r. Jag
var väl just då elen person som brouades med
den riitta b landningen :1,· skogsbrnksprohlem
för att inst' möjligheten a\' e l t mer YerkligheLsanpassat grepp på hush:illningsfrågan .
Genom skogsgödsliug på swra area ler borde
vi knnnajustcra upp tilh·iixtparamctrar11a i ;,11·ve rkuingsberäkn ingarna. Resu ltat: Ökad avverkning genast utan risk fö r rra m rida brist p:i
skog. Vi gjorde därför nv,t kalkdt-r med b ibeh ållet utbå llighetskra,', me n med storsb lig
skogsgöclsling som 11,· ko 1nponl'n l. Lkssa
visade att vi omedelbart kunde öka 111tagcn a\'sevärt. Som konse kvens m,·iclgadcs a nah·sern,1
till hela skogsdrclsYerks<1mlwten som såda n .
Dessa gay också nä ring åt funckringar kring
elen eYiga fdga n hur skogsdrdskostnadern,1
skulle betraktas. Är det frågan 0111 im·esteringar
eller unclerhålP V{1n synsätt ble,· följande :
I en realistisk sLrategi för seriöst skogs u Lnytyande ligger nästan alltid restrik1ione n att
skogen skall brukas l[111gsikti g t. 11th."tlligL Kravet kan antingen Yara förctagsbetingat (so111 i
SCA:s fall med en stor. bpitallllng , irkesföräcllancle industri och 1111ckt't ege n skog) eller
t.ex. inskrive t i nationernas lagstil'tniug. Skogslagar m ed denna innebörd finns med få
undantag i alla utveck lade samhällen. De ut gör därmed överordnade. politiskt oc h socia lt
betingade realiteter och bildar ra nwn inom
vilken elen enskilde skogs:igarc11 liar :111 rö ra
sig: stor eller lite n, fri,·illigt eller o lriYil lig1.
För att kun n a vara en utha lligt ,·crksalll
skogsägare sätter därmed 11th,'\l ligbctsha\'et i
praktiken en onndYiklig 1nini111 i11iv,1 pa de kostnader i form m· skogsYå rds.'ttgiinler som rn,111
måste u tfö ra . Vad sot11 clärn1övcr kosLas p å,
och som medger att ,·irkcsu1tagen kan {,kas,
ansåg _jag borde be traktas som en 11nclerlt:11lskostnad för den extra ,·irkesströ111rnen .'' 7 Då71

varande skogsdi rekt:ören Fo lke von H eideken,
ville hellre beLra kL,-1 s:1da n a e xLra uLlägg som
en irn·este rin g. Me n r~ikneoperationen förblev
densamma .
[ 1ur so m h els t: begreppet Pmrl11ktio11.1a/1/)(lmlm Slwp/n infördf's. På S\'eriges Skogsvå rdsfii 1bu11ds \Jorrl,rndsexkurs io n i sepLembe 1
1969 r<"clovis,tcles v.°trt syn säu som föijer:

~
SVERIGES SKOGSVÅRDSFÖRBUND
N ORRLANDSEXKUR SI ON EN 196 9

värd:
SVENSKA CELLULOSA AKTIE BO LAGET

\'i betraktar he la s kogen som en h eten prod11k1io11sa ppara1 e n . De n na hest;°ir visserlige11 a, l ' lt lllycket sto, inån gd b yggn;idsdclar - bcst,111de11 - m e 11 a ll,1 d essa hör
sa mman oc h 111,1stc i övers iktliga drifts sa 1111n;1 nli;-111g

betraktc:ts .so1n e n o rganisk

en het - skogen .

lk1111a prod11k1io11sappa rat ft1 ngerar i
111;°111g 1 och 111 yckc 1 soin e n serie ko111 1111iniCl'l,l!ldc kiirl. Flfcktcn a v åtgiird er i forlll
aY s l-;ogsod ling, gödsling, röjning o ch d ikning - som leder till procluktionsföriindringar - fo rtpla nta r s ig genom he la prod 11 ktio11sap1x1ratc11 och kan fäs att leda till
vi rkes11uag p:1 h e lt a11dra stiille11 i s koge11
än cbr ,hgiirderna utfördes. Det vore fela ktigt att imc beakta d essa möjligheter vid
11p p rä1ta11de a\ h11sh ållningspla 11 n so111
in kl uclerc1 r a\ 1-erkn i n gsberäkningar.

I princip ka n 111an h iivda att de Ocsta ka nske alla - prod11k1io11shefräm_ja11cle
skogw[trdsåtgiirder g,'\r att betrakta som
c ll unclerldl l rör att vidmakthålla vi rkcsströ111111cn 111 11 r skogen . Självla lle t linn s
d e t dock prakt iska g rfo ser för möjlighete rna all 0111s,iu;i o likt skogsv:11dsåtg~,rdcr i ökat uuag.
Fö r att u ppn!t m aximal u ttagsni1·å
m åste s ko gsvå rd s p rograrnmet d ärför kompon eras på e u s(1da11t s;iu a tt e n god avviig 11i11g e rh:1llcs m e llan olika 111 ome11L:
gammelskogen ersätts med nya snabbvuxna b estå n d i lagom takt, den yngre
o ch 111cde l;°tld crs skoge 11 röjs , den m ed e l;\ldcrs och ä ldre sko g·c n gödslas osv/i 8

U nde r ex kmsionen redogjo rde vi också for
e ll n yu kalkylsystem, som ger utslag i linj e
i.ned den fastlagd,t skogliga pol icyn , n ä m li gen
att inp;en åtgärd i 11ågol fall Jär ge en högre f;mcluh-
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tionslwst nad /Nr enlzP! vi,kr ii n rlf'11 111oxi 111oll jr1slsliillda, obe roencte om d et är fdga om besLå ndsan läggning, röjni ng, gö dsling eller diku mg.
Varje skogsvårdsåtgär d - sade \ i - bör
granskas med h ä n syn ti ll dess betydelse för att
vidm akthålla, eller i ö vrig t på\'e rka , ·irkesströmmen 111. m skoge n , på k o r t och lå n g s ikL.
De n 1ill n 1t1.id diskonterade kos tn aden s kall
ställas 1110L uuvå rd e L av det lösgjorda \'irker.
Progrn1111ne ts optimala o m fattning b estä m s m ·
elen högsta kostnad före taget ä r I illig1 be ta la
fö r Li llskottsvirke , sam t vilka b egränsn in gar i
övrigt som k a n Jö rekomma.
Vi p1·ese11 terad e en kalkylmodell [ö r beräkning av skogsvårclsåtgä rcl e rnas lönsamh et:

M

>

Rk + F: Rk

=

S/P x Kf

Nf = D en maxim a lt accepLab la kostnad e n
fritt J.~tb1ik för den virkesproduktion
som bl ir en fö ljd av sko gs\ å rclså tgärd e n.
Rli = Framst~illningskostnade n p å roL
(nuvärde) fö r d e t prodn ktionst.illsko ll, so m blivit en föUd a\·
skogsvårdsi1 1satsen.

l\'onnalkost.naden för virkesskörd
pfi den aktuella p latsen inkluderaude
l'irkets transport t.i ll föräcllingsindusLrin, sann drivningsotukostnacler,
sorn belastar d en uppkomna produ kt.io11e11 (= avsättnin gs liiget) .
S = Kostnad e n (n 11värde) för skogs,·årds,'ttg;irdeu.
P= De n ärliga virkesprnclu kt.ione n på
grund a\" åtgärden.
K/= En kapit.aliseringsfaklor för beriikning a\" nuvärdet av det produktioustillskott, som blir en föl jd a\' skogs\'å rdså t.gä rcle n.

F=

Formeln s,'i.ge r att produkLiouskusLn aclen på
rnt (Rh) plus skörclekost.naclen inklusive tra usport till industrin (F) in Le får öve rstiga eu central t fastställt maximalt prod u kt.ion sv;i.rde (M).
Eft.f'rsom m aximiYii rclet iir fixerat ka n m a n
accep t.era h ögre prnduktiunskostnader p e r
c uh eL på rot. i o mråden diir kos tnaden fö 1·
skö rd och u·anspo n till industrin - vilke t vi
kallade avsii ttniugshiget - ä r låg än i områden
chir d e nn a kostnadspost iir hög. Skul le det. fin11as områden där faktorn F ;ir lika stor e ller
större ;iu M, liar 1mm in Le råd med n ågo n produkr.ionsbefriirnjande skogsvård alls.
Proclukt.ionskosrnadcn på rot per euhct ber~iknas enklas t. genom a ll dividera kostnaden
för skogsvå rdåtgä rden Smed 11uha11tiLet.en a,
den virkesprncl11kLion som åtgärden medfört..
De t ~ir allLs:1 h ä1· fr:1ga 0111 den fö rändring a,·
,·irkessLrömmcn ut ur skogen, som åLgärclf'n
medfört. Det extra uttagel av vi rke i skogen kan
111yckel väl ha ske tt. någon annan stans i skogen
ä.n just där produkt ionstillskottet upps1.:1u .
l mer ut.vecklad form kan p lus- och minuspost.e r in bakas i kalkylen, exempelvis fördelar a\'
en viss slags å tgärd i förm av grövre dimension e r
och mer buskördade t.räd vid ett framtida a,·, e rkningstillfallc i det behandlade bestå nde t.
Sådana fördelar ligger vanligen l{mgL fram i
ride n och p:1verka1 därför kalkylresultaten i
räLL liLe n ulst.räckning eftersom Yi använder
höga kapitalkos tnader i dessa beräkningar.
Vårt tankes~itt innebar a u vi kunde börja
a11v:incla förrän t.ningskrav för skogsvården,
som l:tg i ni vå med dem som tilhinrpas vid mol-

sva rande reson e m a ng ino lll industrin. Detta
var e n aygöranclc frarng{u1g. Vid lönsamhctsber:ikuinga, för npprrimningar a,· produktionen i ,·,'ira fabri ker am·,i ncle man va n ligen kravet. lllinst tio procents förr:'inu1ing p å d et nedlagda kap italet. iVlccl YårL syns~ill kla rade även
skogs,·å rdsinsatse r up p ti ll ri 111liga ni våer
rn insL samllla kalkylr~in ta som iudustrin! Det
blev l~iua rc h äwla au skogsvård fick kosta.
Vå ra ekonomer och i11genjörer begre p vad vi
nienadf' och u ppn,\clcle. Detta d å i rnotsat.s ti ll
dcu för indust.rifo lket obegripligt låga kap italforr~intning so m ma n tvi ngades acceptera för
au k11nna påvisa att skogsbruk lönar sig när
mau am•;incle de beräknin gsregle r som a1wisacles i den då g;ill,u1d e skogsvårclslagc>n .

Säm re tider
Unde r senare dele11 a,· 60-ta lcL försämrades
skogskonjunkturen successivt. För att klara
lönsamheten kri-ivdes som ,·anligt åtg;ircler i
form a,· rational ise ri nga r och kosmadsllli1 1skningar. För skogsbolagen låg clf' t nära ti ll
hands att ö ka a,Yerkuingarua p :1 elen egna
skoge n och på så säu minska kosmaden för
virkesa ns kaffn ingen .
Defaitismen d revs t.o.m . så lå n gt at.t. domeclagsprof"ete r förmsag skogsbranschens snara
kollaps (se vidare kap itel;!'.\) . .Även hos oss tog
förf'tagslcdn ingeu intryck a,· den allm ;inn a d ebatten. En dag i nm·embe r L%6 fick _j ag besök
a,· ,·år ytt.ersL kompetente chef tö r koncerne ns
e konomis ka planering. FriLz .Johansson . Han
\'ille testa en ide p å 111ig 0 111 hur vi radikalt
skul lf' kunna sänka industrins virkeskos tnad
och därmed Jörbäura resultatet. Fritz s,tde :
.J o. det ärju sa att transponkostn,tden för
,·irkct utgör en stor del al' elen totala procluk1io11skos1nackn . Kan ,·i inte 1il!Cilligt
planera om ,·{u I skogsbruk så att a ll avverkn ing flyttas så niira industrin som möjligt?
I-Tär ,;iun ,i in all arhe1.skraf"1, alla hästar
och maskiner. O ch ,i a\"\'e1kzirj u då clcssuto111 i cle11 mest virkesrika och värdefu lla
skoge11. Sedan, i 1ak1 med au bolage t kan
bära högre kos111<1der, utvidgar l'i ,erksamhc ten till e n allt ,·idare riijo11g.

J ag tror a tt Fritz visade mig en översiktskalkyl
han g jort p{t hur många mi ~joner m an direkt
skulle kunna siinka virkeskostnaclen med p å
detta siitt.
J ag blev förstås öve rraskad av resonemanget. Vi, liksom allct a ndra, bedrev skogsbruk över hela skogsytan vilke n var geografiskt
indelad i förvaltningar och bevakningar. Detta
ans:1gs vara den praktiska förutsänningen fo r
ett uthåll igt skogsu tnyttjande. :\ilen jag ins!tg
också orsa ken till Fritz propå. Företaget var vid
denna tid invo lverat i plane ringen av ett större
skogsindustripr~jekt i Britisb Columbia. Virket
till massafabriken i Prince Rupert skull e på
sedvanligt kanade n siskt skogsbruksman e r
skö rdas i ä kta urskog. Give tvis sk ul le man först
ut.n yt.~ja d e n mest viilbelägna skoge n. Sedan
skulle exploa teringsgränsen behöva fö rfl yt.tas
al lt längre bort från industrin. Frit.z hade tagi t.
förlaga n ti ll sin intäkt.s- och kostnadsrationella
skogsbruksmodell frå n d et aktue lla Kanadaprojektet. ITan hade int.e tä nkt på skillnaden
me llan e tt e xploaterande och ett u th ålligt
skogsbruk.
Samt.ale t med Friv blev en v,'ickarklocka. De
regler för skoge ns utnyttjande som fortfa ra nde
gällde fa n n s formulerade i SCA:s Organisationshandbok, avsnittet "Skogsförva ltning" av
d e n 1.1 1956. H~ir sades bl.a. all slwgspolitikm ... har som rnrUsiillning högsta -1nöj!iga ekono111isha avlwstning jH'i lång si/il llled tillgodosN'nde av,
så llingt möjligt, l<rrwel fH1 jiirnnh.l't i avlwst11ingen.
Frågan va r tydligen om det fanns anledning revide ra skogspolitiken i den aktue lla
situationen med svikta nde tro p å framtiden .
Här måste dN snarasL etableras en dialog med
såväl bolagsledning som koncernstyrelse. Vi
m åste på nytt e nas om en gemensam syn p å d e
grundläggande princ iperna för vår skogsskötsel och vårt skogsbruk över huvud. Vi
hade visserligen e n skogsvå rdslag som stadgade alt skog sk ull e skötas så atl e n i huvudsa k
jämn avkastning skulle e rhållas. Men situationen var sådan att det låg nära till hands att
öve r lag viija tumma på u thålligh ete n. De t
visade d en allmä nna skogsclebatten i la nde t
och den p ågående översyu e n av skogs polirike n (se vidare kapite l 23) . Skogsavd e lningen
rnås1e få klan beske d - et.1 principuualancle -
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frå n bolagets ledning om vilke n typ a\· skogsbruk vi skulle be driva.
Vi la d e snabbt ned eu ambi tiöst a rbe te p:1
d e nna uppgift. En serie a lternati\'a aV\'erkn ingsber~ikningar b aserade på "år trecije och
senaste skogstaxering (1961- 62) resulterad e i
ett peda gogiskt värdefullt åsk:tdningsmaterial.
.J ussi Saraste och ha ns m e darbetare kunde d ~ir
demo nstre ra skogstillståndets utveckling på
sikt om bolage ts skogar blev forernttl för avverkn ingsprogram med olika inriktn ing. Alltfö r höga virkesutt.ag i nuet resulte rade inte
oväntat i a tt ti llg:mgen på avverkningsbar skog
och dess viircle m inskade framöve r. Effekten
kunde hl i högst påtaglig och l.°in gvarig, j a
iblan d ble\' ti ll slut bara julgranar har. Och
om vi ble\· mer be roend e av köp,·irke sk ulle
kostnad e rna för vi rkesanskaffninge n Lill bolagets industrian läggningar pressas upp på e tt
ofördelaktigt sätt.
Un der [ir .1967 hade vi flera träffar me d
Mossherg, clirek1 ione n och in dustrisida n.
Dessa öve rläggningar resulterade i intressanta
stra tegiska över\'iiga nden o m bo lage ts lån gsiktiga inriktning och m ttl vad gäll er skogen . Därefter hade vi e n fö red ragning inför koncernstyrelsen . Efter de nna var det inte lä n gre
något reso nemang m· vägva le t. N.°1gon "le\'aloppan-politik'. med företageLs skog i nuet fick
inte före komma. U th ållighetsprincipe n knäsau.e s. Vi fi ck til l uppgift au skriva n ed målsäuninge n för det egn a skogsbruket. Den kom au
fo r mul e ras so m föij er:
1. Skogsa,rlclningcns uppgift ä r att skaffa
to tal a ,-irkcsbe hm·et till lägsta möjliga
kos mad .
2. 8rukc t a,· d e e gna skogarna beLraktas
sorn n ågot mycket långsiktig t.
:). Virkesu11agets storlek styrs i hög grad
a,· aktuell och ini Lierad tilh-iixt.
-l. På egen mark skal l SCA via skogs,·å rclsinsa tser köpa all produk ti on, som ä r
lö nsam atl ki',pa och m·stå från ej lönsam produktion.

Policyns in riktn ing sku lle ,·a ra a tt lägga uuagsnivån i fråga orn virke så hög t som möj li g t
fr.o .m . nu och i a ll fra m1icl. :--Jya beräkningar

sk ul le göras d[t ny info rmation om skogstillstån de t förel:\g. Elle r också när förh ållan d en
uppstått, som bedömdes påverka nivån för u th[t!ligt virkesuttag. Skogen fick aldrig ta slut.
:Vlcn den fick forbiittras. Detta var en mycke t
viktig framgång. Hädanefter hade vi en hushålln ingskoclex på skogssidan att hålla oss r.ill.
Den ifrågasa ttes aldrig u n de r alla mina år so m
skogsvårdschef.
Detta ,ar all tså vad vi kom överens om.
Men verkligheten var turbulent. Avve rkningssidan var på 60-talet i full färd med att drastiskt ä n d ra sina metoder mot mer maskiner
och m indre personal. Ve rksa mheten blev
mycket mer kapitalintensiv. Trycket på a u av\·erka i den biista skogen ökad e. Vi hade e n
de l duster med vå ra kollegor på clrivningssidan, vilka g ivetvis försvarade ambitione n a tt
förse våra ind ustrier med billigt virke. Vi ins:tg
att skogsleclningen samtid igt rnåstc form ulera
e n mer de taijerad och viil gc11omtänkr målsii ttning [ör skogsdrclen. Utan att ha knäsau
en sådan, accepterad av alla, tenderade vi att
prata förb i varan dra .
U nder J967 hade vi u tarbetat förslag till en
·'.\1ålsiittning fo r skogsd rdcn inom SCr\''.
Den na skulle hl.a . n tgöra inl edn ingskap itlet i
den nya skogsvårclsinstrukt ion son t var under
utarbetande. Den skrivn ingen skulle kom ma
au bli rikLm ä rkeL unde r å Lskillig Lid framöver.
Den [tterges nedan i förkortad fo rm.

Allmän målsättning
Före1agets skogar skall d\rdas st1, att industrin till liigsta kostnad utk'illigt erh å ller
den behöYliga mängd e n vedrårnra al' önskad trädslags- o ch sonime m ssarnrnansäun ing. H är vid skall a ll tid h ,'insyn tas till kostnaden för vedr:1\'ara som kan anskaffas p t1
anna t sä u än frå n egen skog.
Virkestangsten p.'I ege n skog skall allts,\
betraktas p å samma sätt som vatje annat
,·i r kesköp. \'ar\'i d dock fördelen med
eusamriitt till de egna skogarnas virkesavkastn ing skall beaktas och värd eras.

Mdlsiittningcn i öv,igt:
I. Skogs1 ills1å nde1 sbll - inom acce p tabb
kostnaders ram - mål medve tet fö rbättras. Ax siirski ld ,·ikt i de11a sammanhang
är en riktig hus hå ll n ing 111ecl del b di n1liga skogskapi1alet. Sl11tavYerk11ingarna
s ka ll i första hand forliiggas till de bes1å n d där produktionsförlusterna ;ir
som störst i hiindclse av en kvarhållande. Bestånd med god arealavkas1ning skall sålund a i största möjliga mstr:ick11 ing sparas . . .
2. Skogarnas skö tsel skall rangordnas med
hänsyn till deras värde ur produktionssvnpunkt. D e t iir i första hand angeläget
all i god häwl hålla skogar m ed god
,-;'ircle;wkasLn in g .
3. C [rng11a tiders driftsformer har p å
många h å ll s kapa! e lt onödig 1 sön dertrasat och orege lb11ncle1 best:mdsmöns1er. Ett \'ik1ig1 led i d en skoglig a
å tgänbplanerin gen iir all söka utforma
mo rgo1tclage1ts behandl ingsenheter,
,ilka skall tillåta stora engångsuuag a\·
\'i rke me d en kon cen1 raLion ,1\' arbetskraft och a,·a 11cerad maskinell utrustl) l llg.

4. Vid \'al mellan resu l1atmässigt likvärdiga me1oder sk,dl 1n ,1n i första ha nd
,;ilja den. som medför den lägsta kostn ad en och den n1 insta arbe tskrafts5 . I e11 \·iixbllde natur är lokal erfaren hel
a\· langYarigr praklisk1 skogsd rdsarbcte
en stor tillgan g . De1 å ligge r d e 11 fo r
skogs, arden ans,·:n-ige att inhämta och
dra l:irclont a,· d e 11 11 a e rfare nhet.
6. Det ska ll efterstriivas - i första han d på
a,· a llmän heten lidig L frehe 11 terade
platser i skoge n - a ll de t.illfallen utn i·ujas där ti ll rimliga kostnad e r landskapets skönhet kan Cörhöjas eller d är
en 1ill1ala n de h ilcl av en snm11e11
od lingsepok kan b ibeh å llas.
7. De tillfällen skall til h·aratas där med
enkla n1edel goda fonnsiittningar skapas fö r det \·ilclas tri,·sel, särski lt om
samr.idig t nackde larna för skogsb ruke1
i övrigt e j blir p å tagl iga.
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Kmnmentar:
Ime fördnande kommer de för tidsskedet.
ekonomiskL kärYa real it.eterna st.arkL till uttryck i måkittn ingarna . Den egna skogen iir
e n U lla för Yirkesanskaffn ing till indust.rin .
De11 har ett Yiirde så liinge den på kort och
lång sikt framg;u1gsrikL kan konkurrera m ed
and ra säll all skaffa virke. Det.La är giYel:\·is en
sanning som gälle r ;iven i dag. Trots ;:illa löl'tcn
o m nau1n·,°trcl elc. m åste ,·,:11:je skogs;igare som
skall le,a av sin skog i först.a ha nd se st.rikt
amirsrnässigr p:1 ,-crksa111he te 11, nota bene all
detta sker m ed uthålligheten so111 grundforutsii t.Ln ing . utan lönsa mhet blir det: inte mycker
ö,·er till 11a111r\'ård sorn kost.ar pengar.
Skrivningen hade udden starkt rikt.ad mot
problemen med m ekaniseringen visavi skogshush{tllnin gen. Det i många a,seenden d å liga
skogsti llst.åncle t. s/wfl 111å lmedvetet förbäuras.
Anerkn ingarm1 skall riklas mot elen sämre
skoge n. Dett.a skulle bli den sr{\ende inrikLn iugen under yt.t.erligare e tt par årtionde n.
Det visadt> sig n;irnligen snart all den nva skog
,i kunde skapa genom skogsoclling gav e n
iin nu h ögre prnduktio11 iin vad ,·i antog i inled u i ngsskedet.
En annat. tema iir rangord ningen a,· bolagsskogens bes tån d i sätu re och bättre med hänsyn till hebgenbeL och produktion. Skogsvå rdsinsatsen skall di}Ji'm11inas med hänsy11
li~inil l. Framtiden skulle ,isa aLL vi ,·ar ÖnTdri,·e1
pessimistiska \'ad gfillde Yårt s kogsbruks lö11sarnhet. Efler o ljekrisen:i'1 p å 70-t.a leL återfick
skogen sitt ,·iircle. Det var :11.er klart lönsamt att
opert>ra över så go t.t. som he la inneha,el.
Ett. vikt.igt m:tl for a realplane ri ngen ,·,u a 11
skapa förutsättti iugar lör fra rn 1ida ston1 e ngångsuttag. Della ,·ar vad samtidens maskiner
behövde . Vi a nt.og att situat.ionen skulle lwst å.
Vi tog de t säkra före det osiikra kan ma 11 kanske säga. De e nskilda hyggesytonia blev därfö r, med dagens syns~iu, ibland onödigt sror<l.
De tta var fo rst:1s a\'\'erkningssiclan glad
De
fick jobba p å stora avverkningstrakte r. \Ilen
samtidigt kom hush,'\llningsmåle n i kläm eftersom en del skog värd ,1LL spara korn at t offras.
T elen begynna nde dataåldern ,·,11 del ,·ikt.igt
att få d e n enskilde skogs,·årdaren - i vilken hefaun ing han än verkade - att fons;iua an-

:n.
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vända sina egna kunskape r och lit.a p ,\ sill
sunda omdöme. Del var också viktigt all lyssna
på den1 som hade lokal erfarenlieL a,· tidigare
skogs,·ä rdsar bete. Vi ,·,u rädda for all fä ltperso n;den kritiklöst. skulle anamma de p la neringsunderlag i form a,· förslag ti ll tngärder
som d e nya datarutin ern a produce rade. Dessa
skulle ,ara hjälpm edel. därmed basta. Det ,ar
skogs\'årda1en som skulle ha sista order i bes!11 tprocessen.
:vliijö\'årdsfr(1gorna ,·ar ännu i111.e särskilt uppmärksammade. Jii111fön med nuYarande kra,·
iir må ls;ittllingarna begr)insacle till sin r,'ichidcl
och närmast til l intet forpliktc111de . Trots della
fick vi Limpa en hel del fö r att få rnecl dessa
symbol iska skriYningar. De Yisar dock all ,·i i
slutet a,· G0-1.alct inte helr negliger,1cle miljöaspekten på skogsbruket (se ,idare kapitel 22).

Det övriga skogsbruket under
lågkonjunkturen
I Bergslagen hade m an på bobgsskogarn,1
sedan hi11ge fört e n försiktig, närmast konse r, ·ati\' an·erkningspo liti k. Man förundr,tcles
öve r de höga virkesförråclen där. I SwlsYcrige
låg en del försiktigt skölla a ll männings- och
goclsskogar ins p r~ingcla i del dominerande
sm ås kogsbru ket. I denna priYatskog ,·,ir i1islagt>T ston a, oYarclad och ojämn medel å lde rs
och yngr t> skog, o fta gran och !i.i,. De n ha de
Yanl ige n uppstJtt u11d e r slumpc1r1.ade forhå llande11 p å ö,-c rgin1a betesmarker 1111der
sekl< Ls fors ta [111 iondcn.
\ 1lin reflexio n 11nd e r en resa ,·id 60-tale ts
slut tY~irs över Småland i ösniist.lig riktning
Yar att skoge n diir Yar ett o,·,'.\rdat sammelsurium. Vi ,erkacle troLs a ll r. fakt iskt. ha ett
b;iwe tillst,'ind uppe i Medelpad. Pa gn111cl a,·
de bä u re ril lY;i.x t.fo rh å llanclen a i SwlsYerige
och en rnecl tiden mer ordnad skogssköt5e l är
siwationen där betydl igt bät.t.re i dag.
Den dåliga konjun kturen frå n 60-t,ilet.s
senare del och fram ti ll o lj ekrisen inne bar
stora påfrestningar på skogsbrukers ekonomi .
D e l1esta ,1, skogsforet.age n kämpacle för att.
kla ra den kort.siktiga lönsamhete11. l)omän,-c r keL ökade sina a,,-crkningar a,· äldre skog i
Svd- och Mcllans\'t>rige så kraftigt au det för0

l "1uln 60-lalet ö!!llde s/11t11v11erlmi11gamr1 sa111/irligl so111 arheM snabht 11114m11ise1rl(/1's. Stum hyg!;('ll l11eddt 11t sig i
lr111dslia/H'i orh 11iili't a11 slwgsl>ilvägar b)'.~grfps ut.
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vånade ulomst:åenck beLraktare. Detta kunde
ske utan yttre inblandning Ly Domänverket
var fram till år 1979 en ege n skogsmynclighe t
och bedrev ett skogsbruk som ej var unde rordnat skogsvå rclslage11. Man hade att h ålla
sig ti ll sin insLruktion (SFS ]935:157) so111
stadgade ett skogsbruk med högsta m~j liga avkastning i penningar som måt. 60 Därför styrdes slutawe rkningen mot den ~ildre, mest
värdefulla och virkesrika skoge n, ty d e nna
visade va n lige n lägsta v~irdefrirränming. Inriktningen ,·ar d ä rigenom vid denna tid SCA:s
toLala motsats.
Som sannolik konsekvens ,ff överuttage n
ko m Domänverke ts fe må rsplan 1974 att innebära e n nedtrappning av awe rkningarn a och
en intensifie ring av skogsdrden . Detta för all
- som rnan sade - mjuklando i svaclwn6 1
Aven flera av bolage n - dock in Le alla ö kade kraftigt beskaun inge n av sin ege n skog.
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Man sökte a ll h ålla ,·insterna uppe Lrot.s dåliga
resuliat på industrisidan och gick h å n å t de t
egna virkeskapitalet. Genom all g ranska företagens å rsredovisn in gar kund e ,·i räkn a fra111
al.I vissa bolag unde r något elle r n ågra å r p;t
se nt: 1960- och tidigt 70-tal hade slutaw e rkat
två ti ll tre procent a, sin skogsmark per å r. Uthållig t sku lle sådana progra m inneb~ira e n
omloppstid i skogen på 33- 50 å r!
På n ågra å r uppstod p å så sä tt stora a realer
färska hyggcsytor i områden som Li cligare
täckLs a v tä t skog. Det ligger i sa ke ns n atur att
överavve rkningarna \·ar en tillfäll ig fö reteelse
som snart upphörde, ibland kanske so m e n
föijd av e n fong:1ende process d ä r m indre
bolag gick upp i d e större. !'de n d e gav n ä ring
åt d e n uppblossande kalh yggesdcba tten (se
vidare kapitel 21) . De n var särskil t sdr i
Mclla ns, e rige .

K APITEL

6

Det datorstödda planeringssystemet
Redan tidigt mynLacle v{tra tyska läromästare i
skogsbruk begreppe t ''Die räurn liche Orcl1111ng im Walde", behmct av ord ning i rummeL AYen nestorn för sve nsk praktisk skogsskötsel, Anders H olmgre n predikade be hove t
cl\" o rdning och översikt när han vid 1900talets bö1jan låg i luven på b lädningsföresp råkarna.62 H an h~1vdade att de ras skötselp ri ncip omöj liggjorde överblick, pla nering
o ch d okumentation av Yerksarnh ete n. Virkesskö rdandN blev så utsp ri tt och d iffust a tt det
e f"te r n ågon tid var ornqjligt att på Lex. kartor
bes ki-iY,l skogstillstå ndet på e u meningsfllll t
siin . Man förl orade greppet ö,·er ve rksamheten och dess konsek\'enser.
På J 930-talct framförde den d å 70-å rige
förre öve rjägmästaren P.0. vVela11de r samma
im·ändni ngar lllOt h läclni ngsp rincipe ns praktiska ti lhimpbarh et i en läsvärd uppsat:s.6'l
l ' nder mina å r i det p ra kLiska skogsbruket
hade jag ofta anledn ing instämma m ed dessa
he rrar. De t m åste vara ordning och ,·eda i skoge n oru verksamheten skall kunn a styras mot
uppställda mål. O ch d e tta krav försvårar e lle r
omöjliggör vissa former av skogsskötsel, sä,·skilr i e n sto rskogsbruk.

öven·äga n den och beslut. Tankar föddes om
a tt bygga upp ett h ela skogsytan omfattan d e
i nfon11atio nssyste1n.
De tta sk ulle beröra dels d e ytor i ett skog5vl!rds1rgister som befann sig i skogsanläggnin gsfasen m ed dess många på varandra fö ljande fö ryn gringså rgärder, dels etL beständsregistPr fö r redan etable rade skogsbestån d och
d e ras utn yLija1Jde for göd sling, gallring, slutavverkn ing, miijö h änsyn o.s.v. På s[t s~itt skulle
vi få grepp om a lla skogsmassans bestå ndskom pone nter och d e ras långsam ma rörelse i
tiden från födelse till sl utskö rcl och å te rskapan de. Genom att u tnytya cle11na basinfo,·ma tio n skulle seclau olika rutine r fö r p lanering, beslut, budgete ri ng och u p pföljning
kunna u tform as.
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Datorernas intåg på 60-ralct medförde dittills
oanade möj ligheter att skapa styrsyste m for
skogsdriften. Man borde kun na få ett fastare
grepp öve r verksamhete n och d ess driftsmässiga resulta t, men också ku nna underlätta oc h
effektiYisera a rbe tet u te i fält. Utrymme fanns
n u för att lagra avsevärt me r basinformatio n
o m skogen, tillgänglig fö r olika former av
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Slwgstaxrringanw slwpadP i 11tånga avsm1dt11 sjiilva
grunden fö r SCA :s slwgsbruksj1/ruzeri11g. Genom ujif!miitningen erhölls säkm 111!i11 /H1skog,tillständet och /Ht
resultalPI rw dm gdngna f!triodms skogsbruk. Ma11 fick
unr/r,rfagför nw överviigcmdm om hur slwgsbrukel
borde u/verklas 1111dn 11ästlw11w11rnde /1eriod (uirlu'sullag, skogwånl, nal wwhd etc.). TiYlming li/l Tax 111
( l 961- 62) av lfoljl.irlberg.
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HYGGESRENSNING
MARKBEREDNING
UNGSKOGSRÖJNING
PLANTERING
RESULTATINVENTERING
BUSKBEKÄMPNING

år:

0 1 i 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314 151617

Följande avsnitt ur e n p opnlärskrift av å r
l 97~ sam m a nfatta r va<l dctla o m fattande och
rcsurskrä\-,l!ldt> t1t\·cckli11 gs proj ekL till slu 1
res ul te rade i:
All n ·rksarnhet i skogen - av,erkning. ,·äglwggen . ma rkbered n ing på h yggen. pla nt erin g. röj11 ing o .s.\'. - sker efter plant'r som
utarbetats a,· skogsförY,tltn ingens personal.
Recb 11 vid planJ;iggn ingens bö1jan ha r m,111
tillg[mg till ett '.~0-t.tl uppgifter 0111 ,·art och
e tt av de ca 65 000 best..-1" nd i ,·ilb SCA:s
skogar är u ppdebde. De ssa u ppgifter besk ri1·e r tr!ickn. marken. beläge nh ete n rn.rn .
och finn s lagr,1de i SCA:s cen trala AD Bregiste r. Särskilda ,11 110 111atiska dataru tin e r
hålle r reda på de til h ,'i,-; tprocesser som försiggår i ,·arje skogsbest[llld och d atorn a nger
fö r aktnellt [u triidens höjd och grO\it'k.
1·irkesff1rrådet pe r hektar, 1·irkes1·ärde t o.s.1·.
Dat on1 är programmerad a u ana!Ysen1
och ge amisn ingar om 1·ilka skogsl)('stån d
som ,°ir lämpliga a ll a\'\'erka. Dessa förs lag
bearbe tas sedan ]XI f"ör,·a lt11 ingarna oc h
rcs1tltcn1 r i praktiska arbetspl ,u wr. Det slutlig,1 hand lingsprogram111et ä r resultatet a1·
en o mfa tta nde salll nrd ning. cl;'ir d et bl.a.
ms häns1·n ti ll kra,·e11 pi\ 11thå ll ig al"kastning
frim skogarna, iuclusrrins behm· ,11· o lika
,·irkesslag, tillgången p:1 arbetskraf1 o .sx.
\'ia datamaskinen h[d]s ocks,'\ reda på Yilka
bestå nd som bör gödslas och när detta skall
ske. Datorn ä r prog ra m rner,td a tt be r:ikna
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Fig11r 6: I. SN/1111 ett lnggl' tagits
11/1/1jiiljn !' Il sf'l"if' åtgii1dt'l"Jiir all
slw/Hr 11_1 shog. r\ 11de 15 ri 20
miljon f'r /iro11 or w111 S(;,-\ årligen
satsa r /Nr slwgsvr1rdm r11111ti11ds
h11v11rlrltlm till u ll 011,fiim .,/11/rmue,Jwdi' ytor till Il_\' skog. l 'r
"Skog i Jönw 11dli11g··. i 9 72.

och addera den extra tilh·äx t som ske r
sedan 1·äl ett 1·isst bestånd bl i1·i1 gödsla t.
r :1 ka lanerkadc l"lo r. chir rn a bestånd
snarast möjligt sk,tll an läggas, hjiil pcr e n
clarnru1in ti ll att hålL1 reda p{1 att rii11 atgärd sii tts in ,·id r:itt ti ll fälle. Skogsdinlspe rsonale n få r på detta sä tt hjälp med e n
prel im inär å tgiirdsplan för de hund ra tals
förrngrin gsyto r SOlll finns på fö n·alt n ingen.
På varje s:1danl objekt ii1· j u å1giircle rn,1 11tspridda ö,-e r en ganska li'l llg tidspe riod.
SCA:s d ar.orstyrda planeringssl'SLC" m mecl1·crkar d;i rtö r bl.a. till ,1tt 11ppnå:
,1ndam:1lsc nl ig h ushållnin g med e,-;istcra11de skogar
lokalise ri ng av 1·irkesuuage n p:t e tt ttr
o lika syn1 in kla r önsk,·:in s:it t
en inom de t lönsammas gr;i11s npti1rntl
prndnklion a,· virke genom o lika skogs,·å.rcb,hgärdcr. t.e,-;. gödsling. röjn ing.
skogsodlin g etc.
st vrn ing o c h uppföljning ,11' arbe te t
lll ed au skapa n;·a bestand i s1älle t fö r
de111 som slu ta\'\·erkas.
Da torn utnyttjas o c ks{1 för ,11 t 11nclerliitt a an
o lika m i\jö h:i11srn beaktas i sko gsd rifte n.
S{duncl,1 ii r ,·iss,t fö1·e komste r a1· s;illsynta
, ;i,-;tcr. a,· spel pla tser fö r skogsfagcl. n,tturreser\'a l m .m. liigesbestärncla och infogade
i d a ta registret. Fö r att i11ga nautr\':init'n i
011i'1d a n ,kall spo lieras kollirollerns liirnpligheten ,w olika ,1tgi1rde r m o t de n na bakg rund , id pla neri11gsa rbctcr. ti-l

riktningen var att d t>L genomsni ttliga ,·irkes~
förråd et per hektar skulle s;ike rst.ällas m ed <."H
meclelfel p å ca 0,8 proce m för hela skogsinueShogs taxr,1ingarna
Skogsraxeri n garna skapade 1 må nga avseen- havet och ca I ,S procen t för skogschefaclisrrikd e n sjä lYa grunde n för vå r skogsbrukspla ne- ten . Provtagningst.äthete n var så an·ägcl a tl \'i
1-ing. C e nom uppm ätninge n erhölls säkra skulle fä. n ågorlunda Lillförlitli ga llppgiftcr om
m ~1u på skogsLil lst.å nclet. Fra m till 80-tale t skogstillståndet n ed till för\'al t11i11gsnid. Jussi
hade ,·i ge nomfö ll sex skogstaxe ringar, ta bell och lia ns m edarbe Lare Stig-Anders Karlströrn
6:1 , efte r i princip e n och sa11nna modell.Jussi blev de inom skogS\':1rdsaHle lni ngc11 som bäst
Saraste planerade och aclministre 1-,1cle våra tax be h ärskad e bearb e tningen a,· clet digra m ateJIJ- V I. För de n k>rsta oc h andra a nsvarade ria l som taxeringarna genereraclt'. Cru11dEric Ronge. Tax VTJ ge nornJö rcles e nlig t n ågor uppgifte rna bcu-betacles till en bö1jan med
ann o rlunda principe r. Dessa hade mvecklat~,,id olika type r m' hå lko n. sena re t.ogs datorerna
skogsfaku lLe ten . SLu , inom rarncn för det s.k. till h jälp.
Taxerings resu ltaten gm· en nu liigesbeskri\'Iude ln in gs pake LeL.fö De nlla Lill dato senas te
skogs taxering ligger huvudsakl igen utom nin g a,· skoge n i Yiktiga avsee nde n. Fr:111 oc h
m ed ele n andra ta xe rin gen erhölls f't.t f'acit p{1
ramen för min redogö relse.
Bo lagets stora skogsinneh av m öjliggjorde res ultalet a\' d en g[mgn a [)("rioclcns skogsbruk.
a tt man k1111cle använda riksskogsraxe ri ngens \1an kunde studera o m del 11p pmii u a skogsprincipie lla uppläggning. H iirifrån rick vi tillstå ndet var i linje med de t förvä n tade 111 ed
o ckså pro\'lräds- och Lillväxtclata a tt utn yuja h;iusyn Lill före tagna a,Yerkningar, a,·satt tillvid hearbe u1 inga rna. Metode n innebar a ll t.rä- viixl oc h före tagen skogsd rcl un df'r d en
cle n liksom stå ndortsegenska pe r som mark- g{mgna period e n . \!fan fick utgångsp1111kter
slag, bonitet satnl mycket annat upprn ~i u es för nya Ö\'ervägandeu om h11r skogen borde
och registrerades på Lillfä lliga cirke lp rovytor. u L,,ecklas under näst.komma ude pe riod (virkesDe lades u t e fte r korn passlinje r som frå n hör- utt.ag, skogwå rcl , na u 1n'å rd e tc.) . De d ärpå följan var parallella, men fr.o.tn . tax 111 utgjorde _jan cle p lan erna juste rades så au man borde
sidorna i kvadra ter. Längd e n p å kvadra te rn as pricka b~iLLre n ästa gån g . På så sätt erhölls e u
sido r, liksom storleken på ytorna , \'arie rade fast grepp över skogsresu rseu , vilke n steg,is
skulle lo1sas mot uppsL{illcla m ål. ,c\\- taxe ringrnellan taxe ringarna .
Vid tax Il :s linjetaxering var prmy tan e xe m- arna lärde vi oss mycket o rn skogsrillst{mde ts
p e l\'is 138 rn 2 (radie 6,64 rn et.e r) oc h a nLalet binsligh e L för s{1dana stö rningar sorn inLräffa r
ca 16 000, vid tax VT lades ca 14 000 provytor i all praktisk verksa mh et. O ch om så fö reföll
a 200 111 2 (radie 7,98 m e ter) uL m ed 500 rne- a nge läget- och d e t hiin cle ibl,rnd - had e vi ett
Le rs me llanrn m tings 2 000 m ete r lå nga sidor bra och så långt möjligt oant,tstli gLfaktaun deri k,·adratcrna. Avs tåndet m e lla n kvadrate rna lag fö r övcr,,äganden om bcl10,·et m· kursvar d å 3 000 me ter. De fra mräknad e medel t.a- ändriuga r ,·ad giille r· d enj1tst cl{1 aktuella skogsle ns statistiska säke rhet kund<." h eriikuas. In- d rifte 11.

U tgångslägeL
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EfLer 1arjl" slu tförd taxering f'öijdc avverkningsberiikn ingar. Fram t.o.m. 60-LaleL innebar dessa ett stegYis handarbete för att komma
fram Lill - som man ans!tg - realist.iska awägningar i fråga om avverkningens inriktning,
uuagsni1·,kr, effekte rna av skogsvårdsprogra m
et.c. Beriikningarna byggde i början på - som
det med tideu skulle visa sig- rätt konservativa
anLaganden om de mål för skogens utveckling
som ku ndf: 1q1psr~illas. l deu begyn nande dataiilclern hade på 60-Lalet optimerande beräkn ingsprogram bö1jat användas i industriella
sammanhang. Vi drog slutsatsen att ett s:1dant
hiilprneclel borde vara a1w;indbart för att stu<kra konsehe11serna av ol ika inriktning för
sköL~el och virkesuttag i företagets skog .

Brslåndsiriformalionen
1960-ralers dri1·c all mekanisera avverknin""
arna medförde en strävan 11101 storskalig
hyggesutl:iggning. De i börj an Lunga och svårllvttade a1w-rkni n gsmaskinerna krävde avseYärda 1·i rkesmängrl<"r om kostnad erna skulle
knnna hidlas på acce ptabel n ivå . Detta betydde stora a1Tcrkningsen heLer, ry virkesforr,\dcn pt>r a realenhet 1·ar låga. Bolagets
skogar 11yi 11dcl,tdcs i början av 60-taleL, den
s.k. dril'l1ingsanah-sc·n, för att bereda viig för
skedet a1 mekan iseri ng. ArbeLeL h ade skett
inom lön-;tluiingarna ge nom att utnyttja äldre
besLånclsi11formation, att bygga på lokala kunskaper. samt tolkning a111ygbilder.
S1 rii1·,111 skulle 1·aLt au skapa betydligt större
beha11dli11gsenhetcr iin tidigare. På många håll
l1,1de df' nya 1011ga ngarna övenolkat.s. Uppgil:
terna 0111 iilcler, 1 irkesförråd och Lräclslagsblandning. fö1 den skog vilken befann sig
inom de ll;a bcsL:1ndsgränserna p å fotokartorna. 11Lgjorclc 1111 medeltal for n ågot som
i n:rk ligheL!:'11 ti ll sin karaktä.r kunde 1·ariera
inom \'ida gränser. S:tlunda blev bestå ndens
rnedel,ireal 60 hektar fö r h ela företaget, e11
mycket hög siffra 1·id försök atL beskriva någo t
enhe tligt l'ad g;i!Ier elen Lidens skog . På ett par
fiin·alLningar 1ar best:h1deu i genomsnitt hela
I '.28 ht>ktar stora.
I d e n si t nationen st~illde skogsgödslings;1111 bitio11cTn,1 t.ill problem. >lu skull e m ycket
1wngar satsas på atL producera vi rke . Verksam-
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het.en måste ku1111a styras Li ll d e lönsamhetsmässigt räLLa ställena. De t var uppcnban att
den tillgiingliga besLån dsbeskrivningen ofta
gav o till räcklig precision som beslutsunclerl ag.
Under 60-talet. var Yi därför tvungna all cle ta!jstudera och ofta revide ra elen tillgängliga
informationen, eu mödosamt och kostnadskrävande arbeLe. Tnsiklen växte om att 11[1got
radikalt måste ske. Även p å drivningssidan
ins!tg man behovet av bättre beståndsdala.

Skogsvården
En 1·iktig uppgift under 50-LaleL var att utforma skogsvårdsanvisningar för användning
av alla berörda inom organisationen. Anvisningarna innehöll såväl informaLion om ve rksamhetens inriktning som detaljerade instru kLioner för själva fältarbetet. De Lidigaste anvisningarna mformades emellertid i en Li d av
kunskapsuppbyggnad. Man fick därför 1ara
obserYanL på det prakt iska resultatet av olika
rekom menderade rnewder och red o att ibland
ändra kurs. Dess uL01n ändrades skoge ns organ isa ti o n sttccessin 1·ad g~i ller både de geografiska enheLerna och fi_111ktionärernas ansvar.
Mot slutet av 60-talet. bö1~jarle e konomiska styrfunktioner infogas i instruktionerna för a tt
clifferemiera skogsvårclsinsatserna mf'd hänsyn till den LoLala nytran .
På 50-talct hade eu llla nuellL kortregister
u tvecklats, "Hygges- och skärmkort", fo r a tt:
h ålla reda p;t planerade och Yidtagna föryngringsåLgä rder. Ansvarig för regisLreL var skogsfaktorn p å respektive beYakning. Vid sidan av
förya l tn i ngschefen rårlgjorcle denue med
skogschefsdisLrikLeLs skogsYårdsassistent när
han planerade skogs1·å rdsåtgärrler och gjorde
årsbudget. P:1 l1ygges- oc h skä rrnkonen skulle
lllan kunna följa historiken ö1·er d e ,'llgärder
som 1·idtagi1s for au grundlägga det nya skogsbest.åndet. åtgärder som ku nde st.räcka sig
över ett p a r årtionden.
I rn iuen av fäl-talet hade regis LreL redan
bö1jat visa bris Ler. Tidens tand gnagde på
systemet. Del byggde i rätt hög grad på lokalkä n nedom och d:o erfarenhet. Problemet var
att de1 sköues på s:1 rn:mga h:'inder. Befattningshavarna Yiixlade, bevakningsgränserna
ändrades och de ansvarigas engagemang för

uppg iften va ri e r ad e . A_jo urhå ll nin gen lämnade allt.mer övrigt att ö nska. l e n Li d av stä ndiga förä nd ringar låg d et nä ra Lill hands a lt r.a
d aLOrkrart till hjäl p.

Projektet Skoglig planering
Det svåra e ko n omiska läget fö r sko gsindustri n
i slute t av 60-talct gjo rde a tt man såg sig orn
e fte r nya viigar all sänka kosrnacle rna och ö ka
in täkle rna genom ett så raLi o nellt handla nde
som m öjlig t. De tta var o ckså tiden fö r stord a torernas inråg. Dessa had e e n räknekap aci Le t av d ittills okä nd omfaun ing och tick all t
m e r ökad använd ning som h jälp medel inom
förer.ageus administration . Mycket h o pp ställdes till all man här h ade "d e ,·ises ste n".
Rätt p rogrammerade skuUe cll:'ssa riiknerno nster vara kapabla all p resen ter a optimala
lösn in gar på problem vars komplexitet översteg mä nsklig fö rmåga att överblicka. !\fan
ställde - clras tiskL ut.Lryckt - si n fö rho ppn ing
till a tt spa ra pengar genom a tt låta datorerna
Yäija kurs och å tgiirde r i stiille t fö r d e ansLäl lda . På så säLL skulle föret.agen s lönsam h et
ö ka på ko rt och lå n g sikt. En för dage n ny tekn ik var linjär prog;mmmering·.66 Med 1-tjälp av e tt
o m fatta nde räkne p rogram , e n modell, och med
d efinierad e fö rutsällnin gar, sku lle d atorns
p ro blem lös ni ng vara d et optimala svare t p å en
komplice rad sarnva ria tion mella n olika fu n ktio ner. Fle ra såd ana m odeller skulle ocks:1
ku nna knyLas iho p till ett slags öve rgri pan de
nätve rk.
For·skningsstiftelse n Skogsarbeten u tvecklade mo d ell rutine r fö r å rsp la nering av avve rknin gsa r betel. Inom SCA sla rtade flera p roj e kt
som sysslade med modellbyggen. H ä r gällde
d et belyd lig t mer cijärva grepp. Företagets
hela verksamh et, e lle r d elar därav, sku lle ra tionaliseras moclellviigen. Vår da 1.aavd e lning h ad e
brc'1da d agar. De t a nsågs au skogsröre lsen
skulle vara sä rskilt be~änl av en övergripande
pla neringsmod ell e fte rsom verksamhe te n d är
rnr så geografisk t spridd. Elt ,·ikligt förhållande var inte rn insl tlotrn illge ns upphörand e.
Virket skulle i ökand e ulstritc kni ng transp orleras lan dväge n. De tta fö rbä ttrade flex ibiliteten a ll välja destinatio n, Dess uto m skedde nu

avve r kn in gen året runt och fi berindustrins
beh ov av färsk ved b lev all tme r u tlalat. Bet:ydelse n av att kunna kosmadsminimera och inLäktsopti mera virkesleve ra nse rna, lo tal t sett,
h ad e ökat i betydan d e grad .
Projektet Skoglig pla n eri ng starta d e å r
1968 . De tta skulle un d e r fyra å rs tid kräva
mån ga ma n års a rheLe av såväl externa konsulte r som egen personal. Pr~je k tleclare var
skogsch efcu Ul f Ro n ge med biträd e av j ägm ästare SiYar Nordström . Berörda intresseområd e n kom ti ll tals i "styrgruppe r". De l
rö rde sig o m en mycke l slor satsn ing. An slagsäska nd e t (196\-l) , o mfattande p e riod en
1968- 72, var på totalt 7,29 miljoner kron or
varav "Skogens" del var 5,84 mi ijo ner kron or.
Resten skllllc fö rbrukas av dataavdel ni ngen.
Under b eakta nde a,· bolagets d å ti da storlek och at t ekon o min var mycke t ansträngd
Yid de n na tid, var medclstilldelningen uppseendeväckande sLOr. Bo lagets ledni ng h etraktaclc p roj ekte t. som en av d e räddningstl o tta r
,·ilka skull e k1111n a h:1lla uppe ele n sj unkand e
vinste n, Ö,·en ·ägan den in om proj e k tledn in gen ( 1969) fö rutsåg o ckså a tt p ro je ktet
red an {ir 1972 skulle ha gene rerat intä kte r p å
5,7 mi lj one r krono r (an teckn ingar av Guslaf
Nen zell) ,
Projeklers gruudeleme n t var Skoglig analys,
b udgeterat till :1,l l rn iijoner kro no r ( d .v.s.
drygt h älft.e n av de med el som lilldelad es
"Skogen") . Ro lagcts h ela skogsinnehav blev
fö re mål för e n ge n omgripa n d e in d elning i
nya mi ndre bestån d vilka beskrevs u r ett ~jugo1.al aspe kte r såöl till beläge nhet som ur biologisk och drivn in gste knisk syn vi n kel. Del var
fr{rn d etta regist.l:'r som modellern a häm tade
sina skogliga inda ta .
Inom ramen för prc~ekt.et utvec kl ad e man
följande modeller:
En Hush.ål/nings111.odtll avsedd au ge u n derlag fö r pol icybeslu Lom avve rkningar och
skogsvård.
En Cmvjlör/esmodell att a n visa h ur a nskaff
ning, tra nsporter och förd elning av råvara n i fö r~idl ingled e t skulle ske (rätt
råvarn till rätt industri) .
- En P-tafsmorlrll a tt rangordna b estånd fö r
slu tavverkn ing, gallring, göd slin g .
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En Urvalsuwr/Pll att välja ul m es t a nge lägna
driv11ingsLrakLer.
En 1tnslw[fni ngs- och lr,gnmorfr,lf att väga
samman kunskaperna orn e gen skog oc h
fö rviirnnin ga r om köpmarkn acl med incl11strins behov und e r minimering av tra nsport- och lagerkosLnad.
E n Driv11ingsplanerir1g1111odl'll fö r ettårsp la ne ring av awerk1 ii11gar.
En 1hmsporl- oth lagl'nnode/{.

Parall ell t utvecklade vi p å skogsvårdsavclclninge n e n Skogmårdsrulin fc>1 pl a n e ring och
budgeterin g in om skogsv{1rdsarbetel sann
rlllin er for u ppfö\jni11g och rapporte r. Därtill
utfon na des n ya skogsvårcl sa nvisningar avsedd a a tt kunna utnyujas inte bara direkt a,·
fältpe rsonalen u tan iiveu som p rogram m erade e leme n t i skogsvårcl srutinen.
En vikLig rn å lsä11 n ing för optillleringsst rävandena
all m o d e lle rna i samverkan
skulle t illdela poten t iella slntawerkningsbestå nd s.k . p r ioriteringstal (P-tuf) . Härigenom skulle virkesu ttagen fördelas p å opLimalt sätt med hänsyn till lönsamhete n p:1 kon
och lå ng sikt. Resulta ten skulle claLOrn presentera i fo nn av karLUlskrifter.
.\1oclellarbetet konfronterades ernellenid
snart m e d en bister , ,erkligh e L. De frå n början
högtflygande fö rväntningarna att den n a v:"1g
skulle skapa d e t nav kring vilke t d t"n prakti ska
verksamheten k re tsad e , kom succcssi,l aLL
trappas ned. De LLa be rodd e på närvaron i
praktiken av en hel uppajö av o mstän di gheter
som inte e ns det m est sofistikerncle räkn ep rogram ka n förutse, sa m t att omvärlde n förfindras obeökneligt.
I nte rnins l förbälLrades skogsindustri ns
lönsam h el avsevärt i och rned o Ue krisen vid
70-ta le ts början. När modellerna fu1 igerncle
som häst föreslogs i11 Le sällan lösninga r i linje
med d em som man redan handlade efter.
Eller också sade d e t sunda förnufLcL n{1got
a n nat än modelleus am,isningar. Detta kändes
givetvis uppmuntra nd e för de ,1nställda, inte
minst för fältpersonalen . Män n iskan h ade
rortfarande en roll ar t spela.
Me n detta säger inte att elen sto ra satsni n gen Ya ri t hel t förgäves . Proj e kta rbe tet

,·,tr
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lcclcle till 111,1n ga öppenhjärtiga diskussio11er.
De an sYariga för olika omdd en tvingad es analysera och kritiskt tä nka ige nom hur verksamhe ten bedrevs. S:1kert bidrng deu a t iIl ett
effekti vare samarbe te och tilI rcsul talförhäurin gar. Användbara for framtiden i avsedd 11tforn111 ing blev egentligen bara Skoglig ,111alys,
hush:11Iningsm odellen . skogsvårclsru tincn oclt
skogsv{1rdsa1wisninga rna. Dessa skall ,·idare
beskri,·as nedan.
Proje ktet b lev också in körspo rte n för unga
nyanställda som här skola d es in i d etta begynnande skede cl{1 daLurkr,1ft LOgs i b ruk som e tt
all L,iktigare st-yrmed e l i skogsb ruke t.
Erfarenhet från arbeLe i projekt a,· detta
slag fic k en observant och inte rniusL skä mt sam dc!Lagare au nolera sex laser:
- Begeistring
- Tillnyktring
- Panik
- U p pspå ra nde av de skyldi ga
- Bestraffn ing av d e oskyldiga
- Belön in g aY delll so m in te var med.

H ushå!Lningsmodrllen
Unde r 60-ta lets arbe te n med nya skogsvå rdsarn isni ngar had e vi tiita kontakter m e d forska rm1 på så1äl Skogshögskolan som p{1 det nybildade Ins t i tu tel för skogsförh ärtri ng.67
Många nya rö n korn i dagen , a1w~indbara fö r
a tt förs L(1 och beskriYa No rrlan clsskogen s till1äxLege nska pe r och p rocl u kt ionsp otent ia l. F.n
,idare i1we111erin g a,· ku nskapshigct s,1d e oss.
att det borde , a ra möjl igt sin111 lera utYecklingen av boreal skog vid tillä mp ning a,· olika
p rogram för i-atiollell skötsel. De u ,1 var den
forsla ansatsen i landet - och sannolik t någonsta ns - au 1Hn)'ttja d et sammanlagda , c Le nskapliga kuuskapsläget fö r au simule ringsväge n prognostise ra utYec kl ingen a, skogst illst[u1d 111.111. ,·id a lrernatiY inriktn in g a,· , erksamhcte11.
Vi h ad e vissa fastlagda u tgå ngspunkter och
ti llg{lllg ti ll k 11 nska pe r a tt 1nnyttja ,·id såd ana
he räkn ingar:
- En genorntänkt och m· före tagslcdnin gen
san ktioner,1d målsättn ing för bolagets
skogsbru k. Vi kunde d e finie ra m ål och
restrikti o n e r.

-

-

T illför litl iga d ata fanns Lillg~i ngliga frå n
vår nyligen genom förda Lax IV (1966- 70) .
Funktio n er för grun<lyteu tvecklingen
(och d ä rm ed fötT,1dsuppbyggnaden) i etablerad skog vid variera n de bonitel, ålder,
Lrädslag o ch täthet (Skogshögskola n ).
F1111ktiouer fö r heriikning av virkestillskoLlet vid skogsgöd sling m· o lika intensite t (Instillltet för skogsfö rbiittri ng) .
Någorlu nda real istiska uunreglcr Ö\·er
samband et mellan utg{u 1gsfö rbancl och
\'irkesprodu ktio n (Skogs liögskolan).
Skogs\ å rclsmal la r som beskrev de procl nktions1näss iga kon se.b ·e nse rna a\· olika
,11n bitio11sniv[1 vid skogsanhiggn ing och
11ngskogsvård (egn a u tredn ingar, se
ka p itel 8) .
Upp fa ttningar om prod u ktion.w insten
\·id odling av gene tiskt förb~ittrade träd .
(Skogshögsko lan och Institutet)
u ppfa ttni ngar om d:o \·id odling a\ Pinus
conton a (egna stud ier, se kapitel 12) .

Föru tom träd data, terrän gdata 111.111 . k1 111de
informationen rr;\n var och e n a,· de t.usen t.als
p r ovyto rn a i våra t.axeri11gar ko mpletteras
med u p pgifte r 0111 hur skogen j ust på elen
aktuella platse n \'ar pla nerad att bru kas. P:1
samma s~itt kun de vår nya bestånds\'isa skogsbeskrin1ing, Skoglig analys, utnytijas. Skoge n
p å p ro,-ytan e lle r i ett \·isst bes tån d kunde til ld e las ett belägen hetsin clex i form av kostuacleu fö r avverkning och rra nsp ort a\ \'irke från
elen a ktuella platsen ti ll nä rmaste egen in dusrri. Vi fick d ä rför e n förankring i den operati\'a verklighete n .
Resul tatet skulle b li Husliå ll n ingsmodclle11 .
Denna u tvecklades in om Skogl ig plane ri ng i
n ära samarbete m ed b l.a . skogs\'årdsa\'CIPln inge n . Diivaraude skoglige licentiaten)erker
Karlsson , med t iden VD for SCA. Skog AB, \'ar
dataavde ln ingens a nsva rige for arbetet. Bland
hans m ed arbetare fan ns den o u rn bärlige datareknikern och matematike rn H jalmar Kuoppa.
\1.od e llen byggdes upp av samman lagt ca
6()() slwgsk/r,sser, tillsannnans rep rese i 1terande
bolagets totala skogsinneha\'. Var ocb en av
dessa kän n etecknad es av fem egenskape,·:
b onitet, avsättniugslåge, ålder, trädslagsbland-

uing och virkesförråd. Arealen av varje k lass
kunde härledas anti n gen 11r data frå n senaste
skogsraxering eller fr.°in beståndsregistret. i
Skoglig analys. Va,:je skogsklass hade ett antal
skö tselalternati\ att. \·älja m ellan: gallr ing,
gödsli ng, slutawerkn ing och fö ryngring.
Klassernas utveckling i tiden beräknades
som funktion a\· olika arnbitio n sn iv:1 vid beslåndsanläggninge n (val av triidslag, genetisk
kons til.\ 1tion , fö lj a n de ungskogsvård er.c.) .
Vid a re utnyttjades gallringm allarnas ut\'eckli ngsprogn ose r fo r att per skogsklass gene re ra
tilh äxr och vir kesförråcl (se kapite l 8) . Utvecklingen Ji;in·icllag p!1vcrkad es genom \·,.d av
gödsli ngsp rogram och gall ringspolicy. Lä m plig ålde r tö r slu la\Yerkning kun d e t.ex. bestämmas av uppnådd triidstod ek. Genom au
kompon era skogs\'årdsprogram av o lika typ
och omfattning kunde beräknas vilke n ,W\'erkniug dessa meclga\' fri1n nut id och a ll t fra mgent.
Beriikningsprogrammet rn edgav allts,'.\. uärm ast obegränsade m i~jl igh eter alt kombi nera
fö rutsiittn ingarna både \'ad gäller form av a\'verkniug och sam mansiittni n gen be träffande
skogsvå rden : pla nte ri ng, 5Fil vföryugring, a n\ än d a trädslag, gödsli ng o .s.v. Detta var viktigt,
ty under de gångna :1ren hade:
- \'i infört skogsgödsling i stor skala
- vi bö1:jar lägga gruu cle n for co ntortaoclliug
- våra frö p la nt ager börjat ge på tagliga
fröskörda r a\', s0111 \'i hoppades, mer
s11ab b\'äxa11clc wllar
- \'i L'm en klar uppla ttni ug om att den
nyanlagd,1 skogen \'äxte biittre än
man tid igare tro tt.
\'i bö1jar miss tänka au b e h o\'e t för
stun de n a,· gall ri ng q r ga nska lite t
(se kapite l 8) .
H un1duppgif'te11 för modelle n ,·ar att beskri\a
de kort- och li111gsikriga effekte rna på virkesuttagets storlek u;ir 1.11an til läm pad e olika in riktni ng och ambitionsnid i skogsbruke r.
Det ä r o frankoni ligt au. optimerande räkneprogram re d ovisa r "idealresu ltat" som iir
o m ö jliga all uppnå i en praktisk verksamh e t.
EfLe r olika Ö\·en·äganden och prov korn vi
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fram till att resultaten borde _justeras ned med
storleksordningen 15 procent för au kunna
anses realistiska.
Hushållningsmodellen väc kte intresse
även hos andra företag. litveckli ngsarbetet
hade blivit dyrt. Vi beslöt au avyttra användarrätten till ett konsultföretag, AB Skogsplanhiggning. Beräkn ingsmoclelle11 korn därför till
nytta inom skogsbruket där ma n hade sin skog
beskriven på ett för modellen användbart s~itt.
Den kom också Yäl ti ll pass när den sta tli ga
Skogspoli tiska ut.redn ingens kontroversiella
förslag gick p{t en provremiss å r 1972/ 73 (se
vidare kapitel 23). Ett annat sk~il ti ll au vi avyttrade Hushållningsmoclellen var underhållel. Att detta kunde vara ett problem hade
ingen tänkt på från början. Men vi lärde oss
att komplexa datorrutiner måste vara i n~istan
kontinuerlig användning för att överleva. Om
så inte ä r fallet för:ddras dokumentationen
och de som en gång hade ansva ret för och
kunde handskas med rutinerna har försvunnit
eller fått andra uppgifter.
H ushåll ningsmodellen blev också förlagan
till vidare arbeten med simuleringsrnodeller
där många parametrar får samvariera. Som
följd av den då genomförda sta tliga skogsutredn ingens negativa mottagande, uppmanade
såväl skogsindustrin som Skogsstyrelsen statsmakterna att ti lldela Skogshögskolan resurser
för att utveckla mer sofistikerade proguosinstrument. Sådana behövdes i arbetet med
den nya skogsutrecln ingen som pågick under
70-talet. Resultatet blev en första simulerin gsmodell för konsekvensberäkning. 68 1 ett delbetänkande :1r 1975 från 1973 års skogsutredning redovisade Skogshögskolan beräkningar
grundade på en ny framskrivningsrnodell som
utvecklats i samband med ett värderingsuppcl rag för fastighetstaxeringen .
'.\lär vi skulle göra avverkningsberäkningar
på skogsclata från vår ajätte taxering, genomförd åren 1983- 84, var d et tid att byta hjälpmedel. Då gjordes i stället beräkningarna med
hjälp av SLU:s Hugin-system. Systemet va r
också simulerande men inte optimerande då
d et redovisade trädens utveckling på varje
provyta i stället för att samla dem i klasser. Det
började utvecklas i mitten av 70-talet och finns
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clokumt>nterat i ett stort antal rapporter.
H ugin-satsningen innebar e ll. brett samarbete
mellan elen svenska skogsforskningens olika
discipliner. Avsikten var d ensamma som vi
haft med II ush ållningsrnode llen, att inkorporent all dåtida ti llgänglig och i sammanhanget
a1w~inclbar kunskap . .\1an kan säga att de i
H ugin anv~inda parametrarna byggde på en
mer solid vetenskaplig grund ~in elen som
fanns tillgängl ig vid vårt modellbygge n{tgot
årtionde tidigare. Det var därför naturligt att
vi nu valde a tt anv~inda Hugin.

Skoglig analys
De snabba förändringarna i 60-talets skogsbruk krä,·cle en ny typ av skogsbeskrivn ing.
Som nämnts bleY satsningen på skogsgödsling
den utlösande f-aktorn . "Storbestå nden", som
elen nyss genomförda drivningsanalysen resulterat i, måste delas upp på betydligt mi ndre
och mer enhetliga "dataenheter". Förvaltningsoch bevakningsgränserna iindrades därti ll
ofta men skogsrerrängen fanns ju alltid kvar
där den var. Ett systern, som var 1tppbyggt
kring terriingrclaterade positioner, skulle bli
oberoende a, hur man bestämt sig f'ör att organisera skogsbrnket. Skogsbestånden växte,
gödslades. gallrades och ,inclrade karakrär.
Ä,en detta bord e ett innehållsrikt och ri Ufö rli tl igt best{mclsregister, <1\'Sell au brukas tmde r
en längre tid, ta hänsyn till. I maskinålclern ,·,u
det \'iktigt att ä,t>n ,·iktiga terrängegenskaper
fanns tillgängliga . Det ,,ar så ,·åra tankar gick.
För att ett s!tdant system skulle ft1ngera
som avsnt m{tste \'arje bestånd ,·ara entydigt:
positionsbestämt i rummet. Det fanns en lösning på cle11a problem. Ty ,·id sidan a,, vå.ra
egna skogskanor, som nu var skalenliga
genom tillkomsten a,· ele n s.k. ortofotokanan
(som hade flygbilder som grund ) fanns Kanverkets Ekonomiska karta i skala I : l 0.000.
Denna var baserad på ett rikstäckande gridsystern (rutnät) som beskreYs med koordiuater. Genom att överföra nllnälet till våra ortofotokanor kunde vi entydigt beskri,·a läget av
va1je skogsbest(tnd i horisontalplanet. Detta
skedde med en tiost~illig koordinat som betecknade läget av en hektars tor ruta i va1je bestå nds mittpunkt. T illfogades höjden över

Pcl Crun dtjr,ms bevalming,
lwliigen norr 0111 So/l1jiN1.
/Jl'Övadts d1' r1rbeis/un11er
unda vi/ko inrM11ings/mjelilel skulle d1ivas.

havet kunde beslåndet tilldelas ett klima t- ske i tre steg: ( 1) vintera rbe te p:1 ru11111wt
index rned hänsyn t.ill sin belägenhet. Detta genom flygbildstolkning i stert"oinstrume nt och
b lev det förs ta steg som togs i lande t mot digi- preli minär beståndsind elniug enligt d e nva
tal positio nsbest.ä1nn ing av skogliga data. Det normerna, (2) flygn ing p,\ som maren med
kom med tiden även att utnyt~jas av andra helikopter ö,·e r va1je bcs t:mcl fö r kompl e tteföretag. Eu par :mionden senare sku lle \'ån
ring, korrigeri ng e ller modifieri ng av uppgif~
system bö1:ja ersättas av 1ner ut\'ecklade GIS- tema, och (3) e n parallell oc h oberoende stickverktyg (Geografiska informationssystem) och pro,·sko ntrol l p[1 marken. V{1ra västl iga, mest
koordinatsäuning via sai:ell itsystcmc t CPS a\'lägsna och lågprocl ucerand e, skogar skulle
(Global Positioning System) .
indelas enban gen om flvgbildstolkning med
Pla nerna på ett nytt inclclningsprojekl bör- fäl tkontroll .
jade mogna år 1966. Till sin f),siska omfattning
Vi tr~inade upp ett antal specialisLcr ur dra
var företaget gigantiskt. All a bolaget, skogar egna led san1t anställde ytterligare några .
på sammanlagt över 2,1 miljone r h ektar, ut- Dessa flygbildstolkacle siih·a d e skogsomr,'tclen
spridda över Sveriges halva yta, skulle be- de skulle beskri\'a från helikopter 11~is ta somskri,·as i detalj, bestånd för best,°ind. Arbetet mar. På så \'is fick ,·i en \'ä rcl d'u ll kontinuitet i
behövde forceras . Trots detta mås te precisio- händelsekecijan. Data insamli11gen ble,· så liknen p å uppgifterna ,·ara god och likfor mig. formig som möjligL. Genom ma rkkontrollc11
Dessa kra, bedömdes e ndast kunna tillgodo- kunde prestationerna jämföras och e\'C11tuella
ses ge nom a tt s~itta in etr få tal specialutbildade individuella awikelsemönster i uppskattningfö1Tättningsmän. GrundtFirns beYakni ng, be- a rna påtalas och korrigeras. Fdn h el ikopte rl~igen norr o m Sollcftd1, valdes ut som försöks- indelningen undantogs hyggen under fi:\ry11gom råd e. H~ir prövade vi oss un der två somrar ring. De fan ns redovisade pa ''Hygges- och
fram till d e arbetsfonner under vilka projektet skä rm ko rt" som vi också ,·ar i färd med all förskulle drivas.
nya.
Det p raktiska arbe Let startade år 1968 som
Ge n om beställ n ingsarbeten , id SkogshögSkoglig analys inom p rojektet Skoglig plane- skolan fi ck vi tillväxtfunktioner med vil kas
ring. Projektleda re var jägm~istarna Siva r hj~ilp vi kunde lå ta ,·a1je hest,'tnd '\·iixa i
'.\!ordström och senare Göran Ljungberg. datorn", både ,·ad gäller träclhöjd, diame te r
Måle Lvar all ha h ela vårt in nehav, med u ndan- och virkesforråd . På så sätt unch·eks au betag för de yto r som befann sig under föryng- ståndsbeskrivningen snab bt ble\' "m tt o f date",
nng, n yinclelat t.o.m . år 1972. Arbetet skulle rdgot som lidigare drabbat alla bestån dsregister.
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Genom den nya bestfö1dsbeskri1 n ingen
[ick 1·i en detaljerad och för tidsskedet unikt
omfattand e i11fon11aLiou Olll l'år skog. Antalet
avgränsad e bestånd som passerat föryngringsstaclit>t hit>\' ca 65 000, rneclelarealcn ca 20
hektar. För l'arj e sådan en h e t fa11ns bl.a . följande u ppgifrer:
- J.khigeuheL: koord inat, h öjd ö .h ., a real
- Ma rken: bonitet, skogstyp,jorclan, marks1rt1kn1r
- 13esLånclet: ålde r, trädslagsblandning,
grundyta, träclhi~ci, 1irkesförråd, krong r~ins, tr~iddiarne ter, unclerväxt
Åtgärder : utförda resp. be hol'
Skyddad areal: skyddskategori, förekomst
al' skydds1·ärda ,·äxter samt rovfägelbon,
spclplatser etc.
Skoglig analys resulterade i ett beståndsregister,
som vi med vissa revideringar ,ml'~incle under
e n 20-årsp e riod. J.ntressant och upplyftande
för systemets ti llförlitlighet \'ar a tt den best~rndsvis simule rade til h·äxt:e n i skogen fram
t.o.m. Tax \Il p,°i 80-talct h ade genererat
,·i rk esförråd och andra parametrar som
rn ycket viil ställlde nwd taxe ringens rn edelviirden fö r bolagets skoga r. Se figur 6:2.

Skogsvårds ru.ti nen
c')vergången ti ll traklh ygges bruk hade till
följd au a ll Lstörre arealer skogsmark snart låg
under röryngring. :--Jär Yi nå r1 balans i verk-

SLUTAVVERKNING

HYGGESRENSNING
MARKBEREDNING
PLANTERING
1
\

samheten bcfau11sig st;i11digt ca 15 000 h yggesytor och planL5kogar på sammanl agt ca 400 000
he ktar i föryngringsfasen . Vi insåg behovet a,·
e l.I datorbaserat system, ett slwgrnårdsregislo;
som skulle innehålla alla dessa ytor och ers;itta
de gamla hyggesko rten. Detta va r angel;iget
eftersom:
föryng,·ingsarbetet 1x1 e tt och samma
objekt försiggic k unde r upp till e n 20-{usperiod.
fl ern åtgärd e r skulle genomföras med
oFimna tidsin Lervall.
föryngringsobjekten var rnftnga inolll
förl'al tningsenhet.erna och geografiskt
vitt spridda.
- vår organ isation förä ndrades både geografiskt och personell t. Systemet skul le
kunna överleva oberoende 1i;ira1·, oc h
d etta unde r lå ng tid.
fö rval1ningarnas n ytill trädda, cenr:ralt
placerade skogsvårdsplanerare hade förutsatts kom ma au fä e tt nytt planeringsinstrument a tt samspela m ed .
V:tr a nsats var merjordnära än den som kä nn etecknade delar a1 de p:tg:tcude n1odeUarbetena.
Ru tin en skulle 1'ara kl an fältinriktad , Den
skulle ,·ara eu hjälpmedel, ~jäna som besl utsunderlag och u11cled;iua djourhållningen av
e n geografiskt: utomordentligt spridd Yerksamhet. Nu på 60-talet i dataålderns begynnelse fan ns en Yiss skepsis bland fältfolket.

UNGSKOGSRÖJNING

SLUTAVVERKNING
GÖDSLING
GALLRING

INV~NT~RING
LOVROJNI

SKOGSVÅRDSREG IS TER
SKOGLIG
ANALYS

SY-KORT 00KUMENTE

Figur 6:2. Srhr111alisk brshrivning av Slwgsvånlsrulinen och
Skoglig 111111/ys.

Slwgsvr1rdsregistrel omji1llm
m 15 000 n11t,,1,,,. nrh /Jrsliindsregis/rl'/ ca 65 000 .
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:\fan hade blivit brä nd av tid igare d aLO rbaserade rutiner för uppföljning och rapportering.
Dessa upplc\"des ibland som mer betu ngandf'
,ltt han dskas med ä n som till någo n hjälp. Det
,·ar diirfö r viktigt se till a u man p å al la n iv,'.'ierinom organisa tion e n var informerad orn ,·,u-r
,·i syftade . Sä rskilt viktigt. Yar au de fram tida
a m·ändarna - fälLfolkeL - a kti \t d e ltog i mYecklingsarbctet.
l'laneringsi nsrn1m c nter som bö1jacle utformas å r 1969 di-ipt.es till Skogs,·[ndsrutinen.
KraYspecifikationen inneba r att rutin e n
skull e:
på likartat. säu som Skoglig aualys genom
koorcli natsä tLning och höjda ngivelse e ntydigt an ge varje föryngri ngsobj ekts position i rummel. Dessuto111 skulle ru tinen
fö rfoga över all information so m krä\"des
för all fö reslå r~itt föryngringsmet.nd
m ed hiilp av våra instruktioner föreslå
föryngr ingsåtgä rder med hänsyn til l
obj ek te ts beläge nh e t och and ra viktiga
förursät I ninga r

föresl[1 en tidsmässigt rä tt sekven s av d essa
föryngringså t.gä rde r. fram t.o. m. att u ngskogsröjning genomlöns, t.. e x. i h än d else
av skogsodling (jlr figm fr3 )
kon trolle ra om nödvändiga å tgiircle r
ge nomfor ts som planerat och in ne h ålla
uppgif"te r o m fö1 y11gringsresultatct.
slå larm 0111 planlagda å tgärde r ej u tföns
i tid , och p:1111i n 11a till d ess att de u lfö rts
lagra all in fo rma ti o n 0111 utförda åtg~irdcr,
inklt1sive am"<'i nt föryngringsma te rial, Le x.
p roveniense n , för a tt sedan ungskogsri'~ningen fö retagits a rk ive ra dessa up pgifter
for e fl<"närlden
d å objektet \'ar fardigbehancllaL leve re ra
ungs kogsclata till best.'111dsrcgistret i Skoglig analys sorn d ärefte r m g , id och som
simulerade beståndets vida re u tveckling i
tiden med lämpliga tillväxtparametrar
inför varj e år föreslå en arbets pla n , e n
p relim inär skogs\"[1rdsbuclger, som grnnd adCc sig på dCct totala behmet a,· skogs\'å1ds{1 tgiirder en lig t: skogs, ,'trd skorte u.
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1'1gur 6:J. Fö1y11gri11gsrubetel /H1 ett och sa111111a objl'kt J?irsiggirk u11dn m PI'/ 20-dnjmiod. O!ilwfö1yngri11g1rilil'malii1
(hiir /U' styrkm.: f)J,+ "/ /\1/-i, 8F orh J,T+'/MB) innebar åtgärder so111 skullP ut(äms v id nli/!(I tid/Ju11kte1: Slwgsvärdsmtil/l'n kontrollerade b/.a. rimligheten i åtgärdsfönlagn1 111ot grillr111dr, i11stmhtiunn
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Rntinen var hell driftsklar år l 974. Planeringssyst.ern et innebar en ko mmuni kation i
båda riktninga rna mellan fäl t.pe rso na le n och
dataregistre t.
För va1je n ytt föryngringsobj ekl upprättacles e u slwgrnårdslwrl i falt. Detta innehöll alla
nöd vändiga grund uppgifter såsom a real, b eliigenh e t, ståndortsdat.a samt e n plan for å rgärder under de nä rmaste å ren . Sedan följde
under å rens lopp e rt slags ping-pong-sp el
mellan rutinen och fäl tpe rso nalen med skogsvård skoneL som infonnalionsbärare där nya
uppgifter stä ndigt tillfogad es under föryngri ngsprocessens viig mol fullborda n .
Skogsvårdsrutinen blev et.L robust och uppskauat hjälpmedel som snart såld es till fle ra
andra före tag. Den garanterade ordning och
reda i fö ryn gringsarbetet. De n kom a tt till fullo
mo tsvara v(tra förväntningar och används än i
dag efter 30 år. De l e nda större proble me t u ppstod initialt, ty e tt st.ort., ibland detektivbe tonat
a rbete måste läggas ned på att föra över informationeu från hygges- och sk.'irmkorten till skogsvå rdskort. De objekt som dessa beskrev h a r nu
sedan länge passera t. genom skogsvårdsrutinen och ä r nu ungskogar, 30- ?iO ~tr gamla.

Slwg~rn/lrrlsinstmktionern a
Viktiga delar av våra nya skogsvårclsinsu-uktioner,
so m utarbetades inom skogsvå rdsko mm ittcn
under å ren 1966- 68, kom att byggas u pp
kring tre parametrar: (]) behm'et av wta l geografisk t;ickning, (2 ) husht1llningseffekten och
(3) a npassning til l daLOrise rin g . Sb le n var följande:
1. Våra nya regle r och instruktioner skulle
kunna a nvän das av ,dla be rörda, fdn kust
ti ll fjäll, fr.°tn syd till no rd . Inst.rukt.ionerna
måste d å inn efatta hela skalan av förhållanden som var viktiga fö r h andlandet i
d et e nskilda falle t., såso m växtplatse ns belägen h e t:, klimat, bonitet, skogs typ o.s.v.
2. Vid sidan av skogsgöd slingen Uänacle ~i,en
d e andra inslagen i skogsv(1rclen syfte t att
underhålla ell er fö rbättra virkesströmmen
ut ur ''procluktionsapparaten skogen". Det
,·ar angeläget att d ime nsionera skogsvårdsinsa tserna på e tt hushåll ningsmässigt optimalt sätt.
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3 . Skogsvårdsinstrukt:ionerna skulle vara så
utformade att de kunde p rogrammeras
och inkorpore ras i skogsvårclsrntinen.
D e n tred imensionella lägesbeskrivn in gen
inne bar att va rj e föryngringsobjekt ku n de
klassas med h änsyn till väx tplatsens klimatförhållande n, å tminsto ne i grO\·a drag. För d etta
ä n damål skapad e vi begreppet Slwgsvå,dszon.
Här indelades hela me lle rsta o ch norra
Norrlands skogsland beroende på breddgrad
och höjd över havet, samt i före kommande
fall \'ästligt hige, i fem zo n er. Den högst belägna gränsl injen visad e en app roximation av
barrskogsg6i nse ns läge. Den bgsta g rä nslinjen angav under vilka nivåe r moget frö av
tall och gran ,·anligen produceras. I de m est
västliga och nord liga l~igena bchö,·cle zong ränserna av klim a t.skäl vanligen n edjusteras
med 25-125 meter Ufr kapiLel I 1) .69

Höjd över havet, m

900
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400
300
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100
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64

66

68

Breddgrad

h g11r 6:4. L'lifr1111 lm'rldgmd. höjd över hov,,f. samt i
.före/w111111a11defall viislligt lrigr. h/i111ati11de/ades sliogs111mJ1en i ji,m slwgmårdswnn Den hiigsl !J,,fiigna grä11slirijen i diagm111111el iir en approximation av brm:sliogsgiinsen.

Enligt klassningen i tax VI pJ 80-talet var
drygt 60 procent av bolagets ma rke r klimatiskt
gynnsam t belägna i zon 1. Totalt sett befann
sig endast tio procent av skogen inom de m est
kärva higena (zon 4 och 5) . Inom ,·issa skogsförvaltniugar, med marker i ,·äster och i norr,
v~ixte dock e n betyd a nde a nde l av skogen i de
mest kä rva skogsvårdszonerna.
Inom var och e n av zonerna a nsågs att likartade förutsiittningar förelåg fö r val av föryngringsrnetod. (De tta gällde d ock givetv is
in te d et viktiga prove nie nsvale t som bl.a. ~ir avhängigt ijuskli rnatet.) I instruktionen frå n år
1990 kommente ras föryngringsarbe tets i n riktni ng i d e o lika skogsvårdszonenia pf1 fötjande
sätt:
Zon I: De nna zon är den nr växtsynp un kt
bästa. Plame ring efter maskin ell markbe redning skall ,·ara de u n orma la föryngringsrnetoden p[1 friska ma rker. Självföryngring av tall är på friska ma rke r e n
m ~jlig metod, men bör endast tillämpas
i speciella fal l.
Zon 2-3: Från och m ed zon 2 iir uunog naden av skogsfröe t ofta o fu llständig . Plamering efte r maski nell ma rkberecluing skall
därför vara ele n non nala föryn gringsmetoden. P,\ marker med hög g rundvatre n niYå

/

Trädgräns

---- -- ----- · - - - (:i .:;k_?g..:51:_fu!)__ ~ _ .
Skogsvårds-

---- ✓- -

----

zon

Hav

0

% av skogsmarken {SCA)

och / elle r tj ockt rå h um ust~icke ger fr.o. m.
zon 2 h yggespl~jning eller markbe redn ing,
so m ge r upphov lill upphöjda pla nte ringsp11nktt>r, goda biologiska effekter - förbäuracle fukLiglie tsförh :dland e n , minskad
frost.risk m .m .
Zon 4: J denn a zon råd e r klimatiskt. sett
karga, Uällnära förh ållanden, vilka ofta
medför au. h11must~icket är mäktigt och
inaktivt pf1 grund av elen låga n edhrytnin gs hastigheten. Dessa forh ålla ncle n
ställer krav på racl i kala ma rkberedniugsmewcler for all s~ikerst~illa e n god etablering och överlevelse h os föryngringen.
Hyggesp löjning är en sådan m etod på
fris ka och fuktiga ma rke r. Enl ig t gällande
lag skall dock denna metod tillgripas resrriktiw. G ra ne n skadas ofta svå rt av [rost
och kan \"a nl ige u endast nå e n t.illfrt>clsställa ncle ut,·eckling un de r skydda nd e
björksbirm. Torra 1all rnarke1 sji-ihföryngras i g lesa bestå nd, var,,icl forvngrin gsfase n blir mvcket lå ngyarig.
Zon .5: De nna zou ~ir barrskogshältets h ögsl
belägna ,-~ixtzon och gränsa r mo t björkskogsbälte t eller ka lfjället. Skogens avkastning ligge r hå r p{1 en mycket låg nivå och
risk fi nns för att Qällg ränsen fl yttas ned i
händelse av kala, Yerkn ing. Inom zon 5
måste all awerkning starkt ifrågasältas .
De n ö,·ersta randzon e n närmast kalfjiillet
skall alltid lämnas orörd. Andra delar av
1.on .5, so111 med dage ns kunskap bedöms
möjliga att ;1n-crka och föryngra, avgrä nsas med hiinsyn rill te rrängens ex position,
marke ns näringsförh{d lauden och lo kal
e rfarenhet av licliga re fö ryngringsarbe te.
H ä r gäller sanuna regle r for val av fö ryngringsrnctod som inom zo n 4. H öjdlägesinflytandet gör a tL zonen blir alltme r begränsad mot norr.
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Figw· 6:5. Huv udpar/1'11 av SCA:s 11u11 /in liggn i11 om
ri!'II lrli111aIiskI 111esl K)'l111sI1111 ma slwgsvdrdzonen 1.
"foialt sett brjin I1er sig endast s111å areull'I" i de 111est
kärva lägena, zon 4 och 5. Vissaförvaltningw; med
11111rlin i viistn or!t i non; liar rlork ,,11 /,pf_yd1111rfr, del 11v
sin slwgs111mf1 i kärna lägen, vilket I.ex. begrii11sarfö1°
utsiiltningarna jör natnrligfo1y1g1ing.

Skogsryp e n , del ursprungliga skogsbestå n det,
samt ak tuell skogsvårdszo n b lev variable rna i
ett sch e ma för val av föryngringsme tod som
fr.o . m. å r 1967 ko m a tt ge stad ga ål d en praktiska verksamheten. Schemals a n visningar
kom a tt ingå som ett viktigt styrmedel i skogsvårdsrm ine n . Initial L innehöll schem a t bero91

ende p å foryngringslokalens be lägenhet, eha
o lika f'öryu grin gsalte rnativ. T takt med att crfarc nh t'terna fr,°i n \'erksa mheten ö kad e, samt.
att plant.t:yp en och metoderna för m arkberedn ing utvecklades, kunde floran av alteniati,·
minskas till sex. Likaledes fö re n klades scheniat
med ti d en till all i stä llet för skogst:ypen endast
d elas upp pli komponenteu fu k tig hetsklass. l
tabell fi:2 visas schernat. för \'a l av föry11gri ngs111etod i skogsvårdsinstrn kt ionen från :ir 1990.

Tabell 6:2. Sch e m a för val av föryngringsmetod
Sko..,.s,·cl rclszon

Fuktighetsklass
S karp to r r n1;.:1rk

Fr·isk
ma rk l

Fukt ig \'å t

rnark l

"' 2- '\

-I

Hf2
Ft 2

13!'2
Ft 2

llf 2
Ft 2

H l + pi
F/ H + pi
( Ft + F/ 1-1 2+:1)
(pi -1)
(Ft 5)

111 + pi
F/ H + pi
( I !pi + pi 7)
( pi -1)

H I ~ pi
llpl I pi 7
F/ H + pi
( pi -1)

lll + p i
I !p i T pi
( HUi)

1-11 + p i
l-lpl + pi
( HI 6 )

11 1 + pl
1-lpl + pi
{l\f6)

Förkort11i11garna i schema t har f(')Uan d c bct)delse:

plan te ri ng

pi
Ft

N~ir nya ,111,·isni nga r skulle utfonn as på 60La leL LillrnäLte vi skogens b e lägenhet, d.\.s. a\'sättniugsläget, sto r ekonomisk betyd e lse.
Ambitiousg ra clen \'ad gälle r skogsd rdsinsarse rna borde a npassas härefrer. Vissa åt.g,'i rdspaket är ju dyrare ~in a ndra, men de kan ske
leder till bättre ,ol;mprod11kt.ion eller biiure
h,1lilet.. På sa mma s;itt ger tiitare (och dyrare)
ku lturer en högre arealproduktion ä n glesa
samt värdefu lla re sta nwirkf'. Vi gjorde diirför
ornfattande u trednin gar clår a ll tillg~ingli g
veteus kaplig in for mation u t1 1yttjad es. De t
gällde att be räkn a de produk tio nsrnässiga
ko nsekwnserna ( l ) m· skogskul tur m ed o li ka
forbaml. (2) av o lika starka röjnin gar i mede lålders bestfö1cl (,·a ra, många vid de11na tid
hade en m ycket tiit ko11 ku1Te rnn de underviixt) , (3) av au röja ungskogs bes tån cl ti ll o lika
förband, sa 111t (4) konsekvense rna fö r skogslrnshålln in gen a\· a tt a \'\erka o lika typer ,-1\· best:llld i den recl,111 existernncle m ogn a skogen.
Vid Skogs\'årdslorbun dets exku rsion år 1969,
solll gic k på SCA.:s marker i trakte n a,· Ange.
re d ogjordes ri-i u ingående for dessa arbeten 70
(se också kapitel LJ) .
D essbäure för bättrades det ekono miska
läge t för skogsindus trin ganska snan. \fan så g

frörr~i.dsställni ng

13!
F/ 11
1-11
Hpl

bcs1ri1 1dsför)·ngri ng

lläckmarkhere cln ing- res p . harvning

rn askinell m,1rkbe rcdni11g för au åstadkomma
upphöjda pl;111tc ri11gs1)unkte1·. t.ex . l1i)gl;·igg11i11g
-

rnaski11cll 1narkheredning genom hyggcspl{~jning.

Bonitet i nya bestandet

PI/ha

2 600

111

2 400

2 200

I l;'.i11 \'is11i1 1gssiffror na har ff>!ja11<le betrdelse :

l. ~la rkbcn:d11i11g skall vid behov ko111 p leucras med
skyddsdikn ing.
:2. Endast pa 1,illm>1rkcr.
'.\. E11tL1st c.J:ir speciella skäl (m iljiihii11s)n, k,·,ilitetstall
rn.1 n.) 1111>1.i,,e1·dr själ\'IOryngring.

~- Ft1Ciast som kornpkll<: ri 11g där d e t ej g,ir att bclrn11dla
111askinellt.
!>. Endast cl;.ir n1aski 11cll n1arkbeh <
Hl(l]i11g pt1 gT1.1 1H.I av

lu tn ing oc h y1stru ktu r ej ~all ,11 1 11 1.fr,ra och där
pb111cring är orealisti.skl ko~tsarn.

6. Endast pa h ä 11 re boniteter cbr förnLsä u n ing för
g1·anfc)ryngring l.i1 111s.
7. Endast pa !lacka. frostlii111a rna rke r som ofta i111 l('-

ytfuktiga och fOrs111npacle a\'sn itt samt pa
marke r n1<.; d tjocka 1Jhumusti-lckl'11 .

liallc1

:'v.le todc.:r inom parentes skall e 11dast f'öre kn11111,;1 i
11 1Hlaniagsfall .
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IV

2 000
1 800
1 600

V

viT

1 400
1 200
1 000

21 0
190
170
150

Vt l

74
67
60
53

28

35
28

42
35
28

49
42
35
28

57

49

57

42

49

57

35

42

49

~-----,,-------öre/f3 kr/ m3

Marginalkostnad

Avsåttnings1åge till industrin

= kostnad tör huggning + transport kr/mJ

l·,gur 6:6. [ 'ndn dl'irtr r111 1960- nr/i 70-talen skulle
/1la11/e,i11gsförbo11de1 .1/y1m rm jiiiy11g;,i11gsobjrklets
amrittningsläge, 111argi11allws/11aden för rfr,1 /nod11rnar/r
virlwl oth bonitrlm i del nya lw1!r111del.

Gm11bf's/r1 11d ijil'rjjiil/.1-/wg,·h//ggning. To1:1jjä1d1'11. Jri111tlrmd. /

d å inom bolaget betydligL mer positin på alla
{1tgärd e r so m ku nde öket virkestillgä n gen . O cli
motgå ngar i föryngringsarb,c, te t i 1·!11a s;irnre
a,·sättningsl;igen, som också hörde till de klim at iskt kär\"as te, gjorde <1tt \'L rn,°ist.e tä nka om.
Enligt ,·ån ekonomiska synsän borde plantantalet i hände lse m· p lat1Lerin g h~ir ,·ara so m
glt>sast. (Fig ur 6:6.) Men vi e rfor snan au li iir
st;i_l ldes s~irskilt stora krm· p å omso1·g I id b:1ctc
rnarkb eredning och planLer i11g om å tgi1rden
skulle l)rckas. För atL Ull(lvi ka dyra bakslag var
det m es t lö ns<1mL a tt ,·ara a mbi tiös ä1en hä r.
Dessutom a1wisade snart 1979 å rs skogs1·årdslag det Ligsta acceptabla a n ta l ö verle1·,tnd c
pla nto r efte r p lante ring som sa mhiillct accf'ptcradt>. Från och med {1r 1082 h a d e ,·i cliidor

f)(i;_

före n kl at och mo d ifie rat p lanteri n gsa n vis11ingen a1·sc1·ä n . Borta ,·ar såvä l resoneman gen o m n1arginalkostnad e r so m a\"s;ittnin gsl.'ige11 . \'id p lantering efter fäick markb crcdni ng e lle r högläggn ing krä\"Cles 11 11 e ndast fö!jande:

Pbn tor per h<" k1;1 r

1-11 00 ri>r

,·icl plamering ,11· 1al l.

t,1 ll och gran

g-r<111 o ch contona

2 ,i()()

w
18
16

2 1110
2 200
2 ()()()
I 800
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KAPITEL 7

Skogen byter skepnad
Jag brukade ra rill enkel pedagogik närjag beskrev elen sLraLegi vi följde för att locka fram
den slumrande krafte n i bolageLS fr{m biirjan
rätt orkeslösa skog. Det var om mannen som
levde p å kapital p lacerat i ban k. H a n kunde
,)iija olika vägar au 11tnyLLja sin Lillgång.
1. Han tä rde på kapitalet och Jö rbr11kacle
cleua mer eller mindre bekymmerslöst.
2. Han levde p:1 precis den avkas u,ing kontot
gav honom och var nöjd med det.
3. H an levde snålt Lills vidare. Han sparade
litet av avkastningen varje å r så att kapitalet ökade. Resu ltat: Med ökande kapital
ökade också avkastningen . Denna kunde
han med tiden utnyttja för att öka sin
sranclarcl .
4. H an placerade om kapi talet till kon to n
m ed bäure avkastning. Res11lt:at: Han
ku nde omedelbart öka sin standard.

Under gångna tider föijde Norrlanclsskogsbruket - a,· nöd eller kanske omedvetet slmtegi 1. Som konsekvens minskade skogskapi talet. Stra.trgi 2 var och är elen som samhället ,·ia sin skogsbgstiftning accepterar au
skogsägarna föij er. Strategi 3 föijer vissa skogsägare antingen av liknöjdhet, försiktighet,
medYeten spa rnit eller av okunnighet.
Efter uppvaknandet p,'\ 40-talet - innall
,·ilket i stort sett hela det norrl ändska skogsbruket hade föij t strategi 1 - växlade SC.-\:s
skogsbruk över till strategi 3. Av försiktighet
och sparsamhet låg ,·irkesuttagen lägre än tillväxten. Son1 resultat skedde en viss fön-ådsuppbyggnad med ökande tillväxt som föijcl.
Men snart inriktades ansträngniugarna på at:t

väcka skogens slumrande tillväxtpotential till
liY. Vi växlade under 1960- och 70-talen i etapp er över till strategi 4. I takL med att tillväxten
uppgraderades genom n{iringstillförsel, och
genom a u den svag-växande skogen byttes ut
mot vita lare, ökade vi ,·irkesu ttagen utan att
~iventy ra u thålligheten. Vi kunde t.o.rn. samtid igt öka virkeskapitalet (se ka pitel 10).

N;ir skogsvårclsarbetet sköt fart på 50-t.alet fick
det genast en offeHsi,· in riktnin g . \fan införde
i princip fö rbud att tills vidar e m'\·erka sluren
~ddre skog på bolaget, marker. Det. genomsnittliga virkesutfallet i slutawerknin gar na,
som alltså så gott som uteslutande var av saneringskarakt~ir, kom därvid a tt ligga vid ca 40
m''sk per hek tar. A,- d e n totala virkesskörde n
korn omkring 80 procent från gallringar i
medelålders skog. Under 50-talets senare del
hade hes tockningen ,·id slutaV\'erkning ökat
till ca (i5 m 3sk. in te heller detta n~tgot a tt
skryta med.
Må lsä ttningcn för 70-talcts slut.a\'\'erkniugar p å basis av rax Ill låg vid drygt 82 m'.lsk.
Även cleua , ar bara en etapp på vägen mot ett
tillfredsställande skogstillstå nd. Det g~illde
därför att fortsätta dimensione ra avverkn ingsoch skogsdrclsprogrammen for att åstadkomma en realistisk awägning mellan virkesskördens storlek och sammansättnin g i det
korta perspektivet sann en med tiden ökande
\ irkestillgå ng.
De strategier som utvecklinge n under fy,·a
årtionden korn att innebära kan i korthet beskri,·as som föijer:
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\'id ril'II fönlfl taxeri11g,,n i
s/1111,1 m, I 940-tai!'I v i.rnrlP

sig en lmljnld rm SCA :s
sko1;m hålla en voly111 /H1
111i 11drr iin .50 slw,gslwbikme/er fin /1( /ilm: l!vls e11 beslr1wlså/der /Hi r111n 700 år 1

1

,,,_rn//al rrn rlffnlllil'n
plw lih 11/!;g11i11g.
11 11

l 9:10-1alet: Avveckling av "skräpskogarna··.
Force ring aY gall ringarna. Ökning a1
björka1Yerk uingarna. Ökad an läggnin g
aY u va 11ngskogar och 1·[1rd av h elin tlig;1
genom ri'~ ning . Ökad plantprod11 ktion.
1960-talet: Minskn ing aY gallringarna . Inriktning a1· Yirkesuttagen mol gles äldre skog
som cl;\l igt utnyt rjar växtplatse ns procluk1ionspote ntial. Spara äldre skog med bra
tillväxt. Öka tilhäx r.en i bäure och Yälbel~ige n skog geuom gödsling . Ö ka skogsodli ngen .
1970-tale t.: Fo rtsatt målsättning au. f'örb~i ttra
d e n existerande skogens samrnansiittn ing.
Inriktn ing av 1-irkesHrngs1.en m ot slu tawe rkning i gles skog. Inge n gall,·ing i
onödan . Fortsatt. göd sling. Sw ra fö ryn gri ngsyt.or som plan t.eras med con to rta ta ll
oc h genet.iskl fö rbiittrat skogsodlings111ate rial. Plante ring med r.äckrotsplantor.
SFihforyngring endast på särskilt hirnpade
marker. Ö kad 11ngskogsröjni11g.
1980-t.alet: forL,all. inriktni ng mot all forbiitt.ra skogens b estock1Jit1g . m en slut.el pf1
sked et bn skönjas. Fö rbe red elser för alt
bö rja gallra i k ul turbestånd samt för konserveringsbuggning i äldre skog. Fö ryngringsprogram och skogsgöclsling med
oförfodrad inriktning. Ston röjningsprogra111.

De 1 kan i11Yii11clas alt e rt skogsbruk med d essa
restr ik tioner p å 1·i rkesu tLagens inri ktn ing
m[1ste 1·a1·a ko nLrove rsie ll t i d e t korta perspe ktive t. i ldre skog i d åligt skick ger mindre a1 1·e rkniu gsne1 t.o {iu förstklassig skog. Skogsodling p[1 stora löryngringsyto r sanll skogsgödsli ng ä r kostnadskrävande . i'vle n s0111 mot1'ikt hade l'irkesutt.age n på egen skog ku11 11a L
ökas a1·se1·än utan att ävenLyra det li'tngsikti g<1
11ytyandet. Vår indnstri tillfö rd es rne,· 1·irke
som inte helaw1d es me cl några köpkostnade r.
Och d e t rörde sig om stora klantiteter. i\lan
ku nde också se saken så a tt industri n fic k e tt
marginalti llskott vedr{11'ara att bearbeta oc h
de tta \'ar e xtra lönsamt.
Ar 1985 ko nstaterade l'i t. e x. att e nbart
skogsgödslin ge n under de gå ngna 15 å re n
samrna mageL tillfört l'å ra industrier - lilzsom inla ndssågl'f'rk till vi lka vi leverer<1de sågtirnm e r
- ca rd miljon e r m'1 s[igtimmer och tre rni ljonn
rn 3 massaved extra. Kvanti teten moL~1·araclc
l'olym m ässigr ett {n s fö rbrukniug 1id bolage ts
d å1·arandc fab rike r.
Erfarenhete n avslöjade o ckså att vi 1·a nligeu
11nclerska1tad e cffekLe rn a a1' förb~ittringsarbe te t. Tilll'äxten ökade m e r ~in beräknat
och d ;irmed ökade o ckså det stående 1·irkeskap italet. De lta möjliggjorde att vi successi1'L
hc~de ribbau vad gäller <1werkn ingsnil'ån. Tilltron till inriktningen ö kade. Vi l~irde oss all

Ett väl anlagt lw1lr!J1d idag
11år en v olym på 50 skogsliubi/111/fter Jier hektar lä11gt
i1111r111 rf1,t iirailtue/lt 111ed 1'11
första ga/hing. nagn,s pmd ukt ionsslwga r i norm
Svnige har rn tillviixt or/1
Sirll'l/ffr 11()()'1/I SO/Il '/Il{/ 11 /!å
40-ta/et inte kunde drö111mo
0111.

boreal skog b esitte r e n oanad v~ixtkraft n är·
man v~il få tt igång livsprocesserna. I en brukad
,·ital norrfa nclsk skog b estår Lex. ehe r 20 år
40-50 procen t a,· elen stående virkes,·olyrnen
av ved som ej existerade i utgångslägeL Efte r
11tvärderingen av dr sjiittc skogsrnxerin g å r
1985 konstater;:ide vi föijan d e:
\'irkcsförråde t i vår skog har ö kat fr{111
67,3 111·\k pe r he ktar å r 194 7 (tax I) till
90.9 rn3sk per hektar år 1984, d .n. med
35 %. Dena har skett sarntidigt som vi i ,·,°ira
skogar 1111d e r d essa 37 år skördat över 100
mi ijo ner m~sk ,·irke . Exan liteten mots,·arar
d r ygt 70 m 3sk per he ktar mslagen p{1 SCA:s
hela skogsyta.
Vi har allts[1 sedan 1940-talet vo lrn1mässigt a1•yerkat mer iin li el,1 det 1·i rkesfiin:1d som cl,\ fann s i SC:A:s skog. Trots
detta ha r ,·i i dag 35 % mer virke i dra
skogar iin i 111g:lllgs!;ige1 !

Hus håltningsmoclellen
Huvud uppgiften för modelle n var att beskriYa
e ffekterna p,"t virkesuttagets storlek kon- och
lå ngsiktigt när man till ä mpad e o li ka inriktning och am b itionsnivå i skogsbrnket. Am bitionsgraclen d e fini erad es med d e n högsta Lilllå tna marginalkostnaden i for m av skogsvård såtgärder (se kap itel 5) .
Av simule ringarna und er 70-talc t lärd e ,·i
oss mycket. Givetvis kunde ime sällan d e fram-

räknade resul taten föru t.ses i grova d rag. Men
genom att varie ra förutsäuniuga rn a kun de
ma n göra Linslighetsanalyser med hänsyn till
betydelsen aY olika inslag i skogsskörselu. Vi
fick 1..ex. bekräfta t a tt ga llring inte Yar 11{1gon
a n gelägen form ,n- virkesuttag för stund e n (se
vidare ka pitel 8) . J ett fall fick modellen söka
sig fram til l högs ta u th{dliga uttagsni,·{1 u nde r
fr itt. kombinerande a,· gallring or h slutavYe r kning. I ett an n at fa ll fi ck m e d samma målsäuning ingen g,dlring ske utan al lt 1irke skul le
tas ut i for m a ,· slu ta \Ye r kning.
För de närmaste å ni o ncl ern1 ,ald e modellen
eu prog ra m cfar sex procent a\' ,·i rke t togs u t
genom gall ring. Den uthåll iga n i,ån låg två procent över d et radika la sluthuggn in gsprogra mrnet. Att ga llra mer gav allts:1just inga fö1·clelar
m ed hänsyn till virkesskörden, bara liögre
kostnader. Dä re mot va r d e l m ycke t a ngel;iget
at t fonsä 11a avlägs na ä ldre glesa och svag, ·~ixau d e besd ncl. inte minst p,'\ bättre mark.
Dessa skul le ersättas med snabbv,:ixande
kul Lnrskog.
Ett problem va r bristen p å skog i å ldrar som
skulle komma a tt vara mogna for skörd en bi t
in på 2000-ta le t. De tta lade sordin på awerknin gsmöj ligheterna i det korta perspe kti,·e t.
Kun de ma n unch·i ka denna framtid ,1 l)l'istsituation var Jl) ycket n 111net. År 197 1 1·a r ,·i
redo fö r ett handliugsprograJJJ for odli ng av
cont.orta ta ll. 7 1 H iir föreslogs - med målsättningen a u fö rh indra en så dan virkcsbrist - ett
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c tapp,is införande a,· d er snabbväxande trädslaget so m inslag i d rt skogsbruk. Under å re n
197 1- 89 sk,t!lf> ,·i pla nte ra 220 000 hektar.
Totahreale1 1 kon1 att stäm ma rätt väl med vad
so m uppuåddes. Förde larna b e träffand e
skogshush{tll11ingcn bekräftades av I--lushåll11i11 gsmodelk11. De 11 cottlorta som planterad es under de närmaste 20 åren hade bäst
t'lfekl p;'i mvf'rkningspotentialcn redan nu.
Under c1 1 tio:11 speriocl bo rde därför 140 000
hektar plante ras.
Som resul ta t av ytterligare analyser unde r
ä re 11 19 72- 73 beslöt skogsavd clningens ledning ,1 tt gå in fö r eLLä nnu mer o ffe nsivt skogsvå rdsprogram. Avver kn ingsarbete l skulle
11;ista 11 h e lt ko n cen tre ras till slutavverkning
med sikte t mot i fö1·sta hand skog som d åligt
utn)'t tjad e marken. Vi införde cfarför styrmedle t TVD (se nedan) fö r att rangord na skogsbesl<'mden med h;1nsyn ti ll hur \'äl de växte i
förhålla mlc ti ll pote n tial en. Samtidigt. hade
,·id denna tid ,·,' \ra rröplantage r med svensk
tall börjat producera större mängder frö som
n II använd f's i p la m skolo rna . Dessa fö ruts[1gs
ge upphm till mer snahlwäxand e träcl. Verksarn hc tcll med sjähforyngring skulle nu i
princip begränsas till de torra och våta marke rna . För ÖHigt. sk11lle all a hyggen planteras.
l:kr~ik11ingan1a med Hushållni ngsrnodelle n
, isade au ,·i med d essa nya offensiva inslag i
skogsskötseln omedelbart kun d e öka ut.taget. ur
bolagets skogar med ca tol\' procent ut.an au
ä,,entyra de n långsiktiga tillgå n gen på ,·irke.
Nu hade vi, inklusi,,e d e t redan infö rda gödslin gs progra11u11 c t. inom loppet av sju å r ökat
,·irkesflöde LCrån bolagets skogar rned d rygt 20
procent.

Tillvi.ixtclijji:rensen, J VI)
Sim1t!eringarna med I--lushållningsmodellen
visade alltså in t.e ö,·e1Taskande d et riktiga i
den policy betr;irfa n de f-öretagets skogshushållning som kn~isattcs redan i början av 50talct. De t fanns a nledn ing att fortsätta avlägsna gam mal skog som dåligt utnyttjade
st[mdorten och sam tid igt spara den skog som
var b ättre i detta avseende. Me n när avverkningsarbet.e r. mekaniserades uppstod uppenbara p refe renser. De frå n början rätt otymp-
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liga avve rkniugssyst.emen krävde stora virkesmängde r for att visa lönsam het.
De t låg nära till ha nds för våra skogsförvaltningar all styra virkesuttage11 mot den mest
\'irkesrika skogen i det v~illovliga syftet att 1·edovisa bra ekonomiskt resu ltat. Men en såd a n inriktning ko m att ligga på kollisionskurs med
d e överg ripande h ushå lln ingsmålen. Som
motvikt b ehövdes d ärför ett ins t.rurnenL, med
vilket vi kunde prioritera valet av slutmverkningsbeståncl där h ushållningsaspekten stod i
centrum. Inn ebörden i ett. sådant index skulle
vara hitt au först;'\ ocb ta hänsyn till.
T illgången till det nya beståndsregistret
Skoglig a n alys fr.o .rn . bö1jan av 70-talet födde
tankar p å ett fö1- ändamålet ,m,·änd ban styrinst.rumen t. Regisrret, t:rädda ta kund e am·ändas
till att h ä rl eda d e n akw ella löpande tilh·äx te n
i respektive bestån d. Beträffan de nyanlagd skog
hade Yi skaffat oss uppfattning o m den m-Lts tn ings nivå som kunde uppnås i olika fall (se
vidare kap it.e l 9) . De nn a k11nde t.ex. beskri,·as
som den förväntade idealt.illväxte n i det 11\·a bestånde t. Cr hushå ll n ingssynpunkt borde d e t
vara mes t effektivt att förlägga avverkningen
til l såd a n mogen skog d är de n akwella till,·iixtcn yar som mest underlägsen elen som e n
n yanlagd skog skulle komma att prestera.
Resul ta tel av dessa tankar ble,· rä kn eprogram, d iagram samt tabellverk. Ing ående
Yariabler va r:
1. Den fö rvän tad e rnedeltillväxten på e n ,·iss
stå u clort under komma nde omloppsti d för
ett nyan lagt skogsbestånd med normalfrö
a\· sYensk tall eller gran.
2. Den aktuella löpande tillväxte n i ete r befintliga slutawerkningsmogna beslåndet. De nna
hiirledcles ur uppgifterna o m bestånde t,
ålder och ,·irkesfö rrådet per hektar.
3 . Skillnaden (1) minus (2) utgjorde Tillväxtdifferensen, TVD. Den kunde ,·ara
såväl positiv som negativ. Bestånd som för
tillfä.llet växte bättre än vad som senare i
genomsnitt kunde uppnås (negati,· nro)
h ade e n låg prioritet för awerkn ing. J u
sämre de viixte på grund av gleshe t. och
andra n egativa beståndsegenskape r (positiv TVD) , desto större var vinsten med att
fä dem omfö rda Li ll n y skog.

Nu kunde potentiella slutavverkningsbestånd
rangordnas med hänsyn till TYD inom olika
aktuella planeringsområden. Det förtjänar påpekas att rangordningen av slutavverkningsbestfoden med h~insyn till tillväxtdi fferensen omöjligt k unde vara det enda kriterium som fällde avgörandet i planeringsprocessen . Här måste hänsyn tas till många andra
viktiga förhållan d en, såsom konjunkturens
växlingar och c.farmed behov av o li ka sortiment, å tkomsten med h ~insyn till å rstiden, tillgänglig avverkningsutrustning o .s.v. Men inslaget av T VD-hä nsyn i avverkningsplaneringen kunde följas upp och var en bra utgå ngspunkt rör konkreta diskussioner om hur
hushållningskraven tillgodosågs i det praktiska arbetet. Uppenbara avsteg kunde korrigeras.
TVD-t~inkand et var lätt au saluföra inom
organisationen. Det var ett pedagogiskt lättförståeligt och förnuftigt uttryck för omsorg
om framtiden som de flesta kunde accep te ra.
Genom TVD-styrnin gen fortsatte en förhållandevis stor del av virkesfångs ten att förläggas
till skog med låga fördel. Detta ledde till en
räu oml'at:tande slutavverkning under 1970och 80-talen . In riktn ingen förstärktes av att vi
inte gallrade nämnvärt. Årligen slutavverkades J ,2-1 ,5 procent av skogsmarksareal en
under denna period. Det blev extra viktigt för
oss att motivera principerna för vår skogshushållning. Delta behövdes inte minst därför att
uppfauningar om au den svenska skogen
överavverkades ofta framfördes i den allmänna debatten vid denna tid.
Vi hade rätt frekventa kontakter med såväl
de berörda skogsvårdsstyrelserna som Skogsstyrelsen. Den 1 juli 1975 införde Skogsstyrelsen i sina allmänna regler till skogsvårdslagen
ändringar beträffande lägsta beståndsålder
vid slutavverkning. Dessa kom i konflikt med
vår prioriteringsmetod där slutåld ern hade
mindre betydelse än beståndets ko ndi tion.
Som konsekvens inbjöds samma år de fyra
nordliga länens länsjägrnästare med medarbetare till en exkursion i norra limtland. Här
visade vi exe mpe l på att TVD som styrinstrument var hushållni ngsmässigt bättre än lagens
mer trubbiga an visningar. Det var heller in Le

svårt att övertyga deltagarna om att så var fallet, var för vi fick eu tyst medgivande om att
fortsätta a nv~inda vårt urva lssystem.
I nforrnationen riktades också till den p ågående skogsutredn ingen som förberedde
1979 års skogsvårdslag. Här fi ck vi draghjälp
av de ko nsekvensanalyser som Skogshögskolan genomförde åt utredningen. Liksom
hos oss visade de att - mot bakgrunden av tidsskedets skogstillstånd - det var hushålln ingsm~issigt fördelakLigt att omföra stora arealer
gles skog till ny med bättre växt. I tillägg till
föreskrifterna ti ll 1979 års lag (1982:555) infördes reproduk tionsplikt för alltför gles, lågproducerande skog. Skrivn ingen var klart påverkad av våra TVD-principer (se vidare kapitel 23 om skogspolitiken) .
TVD-metoden var naturligtvis även den ett
barn av sin tid, eu instrument för att styra vårt
skogsutnyttjandet ut i en sna bbare strömfära.
I takt med att skogstillståndet förbättrades
kom u rvalsp rincipen att börja kunna ifrågasättas. Detta inträffade vid 80-talets slut. Förekomsten av lågproducerande skog var inte
hingre så p å taglig. En del av resterna kunde
ti ll och med vara a\' värde att spara på grund
av natnrvårdsskäl (se vi dare kapitel 22).
A den andra sidan fanns nu alltmer äldre
skog som \'ar så rik på virke - och dessutom på
så grova träd - att den borde falla för yxan.
Det var tid a tt på allvar börja skörda frukterna
av några årtiondens målrnedvewa förbättringssträvanden . Dessa hade blivit remarkabla.
Bolaget var i besittning av en helt ny skog.
Jämfört med 1940-talets skog var nu vid 80talet:s mitt:
- den skördade virkesmängden per arealenhet 2,5 gånger högre
det genomsnittliga virkesförrådet per
hektar 35 procent högre
den genomsnittliga tillväxten per arealenhet ungefär dubbelt så hög
- en kubikmeter stamvirke av levande träd
hade 50 procent biittre ti llväxt än vid
pe riodens bö1:jan
- sluthuggningsskogens virkesförråd hade
blivit tre gånger större
- det genomsnittliga virkesforrådet per
hekLar hade ökat. starkt i alla åldersstadier.
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m argin e ll t ka n ha p{1\'e1-kc11 bilden i stort. Som
tidigare n~irnms övergick lllall vid Lax \ 'Il p{1
90-Lale t till att ,tnväncla d e l s.k. l ncle lningspaketeLs Laxeringstnetoclik. Dt"U.a innclxtr e n
annan typ a, sampling. H;ir lades prmytorna u t
som eu sLickprov i bestå nd i stä lleL för elter
1axerings li1~e r. Dt" !'ramräknade mede lvärdena blir aY cleua skä l ime helt j;irn för bara
med Licligare upprniitni11gar.

Ohad virkesskönt
A1Ve rkn ingens fö r;'i ndring 11ndf'r periode n
visas i f-i g nr 7: 1. K\'an ti tc lcrna är fö1· .Fimtörelscns skull korri ge rade till bolag ets produkLiva skogsrnarksare al på 1 71 I 0(-i8 h ektar
ä r 1984 ("ryngdpu nktsårct" for t,LX VI) . !\fan
kan föUa den stegvis,1 ökning av pla nperio d e rn as uuagsnil'äe r som en fö Ud av e11 s11ccessi\'l
förändrat och förbäu raL skogstill stfa1cl sa mt a,·
e n ofl'ellsi\' skogshushå llning. Som en föUd a,·
konjunkturens ,•;ixlingar och andra yttre omständ ig h e te r ll ukluerar de ll verkliga m·w rkn iuge n m e llan ären, men ele n föUer i genornsn itt planerna .

Vrll'kN och uiixlli"
w
orrm .
.:-, 111wsla
,~
,..., rnr ,...,
Milj. m3f
3,5

Sann slutligen - oc h inte mins t - had e den
ekonomiska styrkan i \'i\ rt företags skogsrörelse ökat högsL marka nt. J ~imfön me d situationen i slutet av 40-Lalet var förbätLringe n
dramatisk. De n var e tt go11 betyg {n str;iva n a u
värda o ch värna d e n b;ittre skogen och att anlägga ny mer procl1 1kliv skog i stäl let för den
uwrmade .

Verklig avverkning
Planerad avverkning
3,0

2,5

2,0

Resultaten
Skogs taxe ri ngarna ;ir ägnade att skildra skogstillsd11dets förfodringar f1-[m senL 40-raL Visserli ge n inkorpore rades angr;insande m indre
bolags skogar under d en na r.id . Som resulta1
var bolagets produkLiva skogsa re a l ~6 procent
större vid 90-ta lets mitt än 50 :1r tid igare. De t
i r svårt att avgöra i vil ke n grad dessa successivt
tillkommande arealer skog [1stadkommit: glidningar i taxerin garnas uppgifter. Så har säkert
skell, men min uppfa ttning är alt de endast
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Skogens ~dclersfo rh å llanden fö rsköts gi\'et\'is
starkt nnd e r lop pet a,· 50 år, se fi g ur 7:2.
Under 4-0-ta le t. d om in e r a d e yn gre rnecle lålclers skog arealm,'issigt . I slt11t>t a,· årh undradet fö re ligger i st~illet brist på såd an skog. l
m e llamiden a,Yerkacles stora a realer nwd lågt
bestockad ~ildre skog , \'arför tillgJn gen på
ungskog ö kade. Vid tide n rör tax VI
( 1983- 84) ,ar areale n skog ,'i Idre än l 00 [ir
näs ta n 80 procent stö rre ~i11 p å 40-wle L. De n
p{1tagliga nedgån g i areal aY sådan skog "id
tiden fö r tax \,11 som d iagrarnnH't an tyd er ~ir
sken bar och har si n gruml i dcu änd ra d e
stickprn,·s111 e todi ke n.
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sig konstant under å ren.
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h[;ur 7: 2. Slwgms 1J/r!nifiirdl'lni11g mligt .1ju .Jiiretagsloxni11g111; från Tax i c1r 1946- 48 li/1 "/iix \!Il å,
1 <JY4- 96. /)i(lgm ,111111'11 vis(lr hur s/ur 1111(/p/ (/T! skogs11/fllkl'I! so111 är bevuxen med triidlw1l11111/ riv e11 viss
ålde1:

Bcstoc kni11 ge n i skog a,· ol ika å lde r visas i
figur 7:4. Stora för~iud riugar bar ske tt. Alla
{ddersst.adi e r berö rs. Pä 40-talet h öll 80- 120å rig skog ca 80 m '.lsk per hektar. I m iUt> n av 80talet hack ,·i få rr u pp förrå det ti ll ca 160 m:'sk
i skog som d å be fann sig i sam ma å lder. P{1 90Lalet had e fö rråde1 i d el.la å lderss ta di um ytte rligare ökat ti ll ca 180 m 3 sk. Hii.rlc u till sa m ma
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Figur 7:4. Genomsnittligt virkesjönårl f1er lttktar i olika
åldersklasser vid Je,n Jöretag1taxeri11gm: Bilden visar att
skogen i alla åldersstadier har blivit betydligt virkesrika.re
under ha.lvseklet ji-ån 194 7 till J 995.

ledes kontinuerligt YitaliseraL5. Orsaken ,·ar
sparandet aY \'iixtlig skog, skogsgöclslingen
samt all tmer kultllrskog.
Redan i bö1jan av 70-talet föru tsåg ,·i en
annalkand e "tillv~ixtcxplosion " i bolagets skogar. Vi h ävd ade på basis av an dras och egna
undersökningar att d en nya kul turs kogen
v~ixte 25-30 procent bättre än man tidigare
ansett. Vi visste dess u tom att contortatallen
växte ännu sna bbare. Efter mer än 20 års m ålinriktat arbete började nu på 80-talet aktningsvärda areale r ung skog närma sig d e t
produktiva stadiet och d~irrnecl tillföra all t
större mängder växande s1.amvirke till skogens
totala förråd.
Som e n f·öijd kunde i m itten a,· SO-talet
(tax VI) konsta teras att andelen till växt i skog
som var yngre ~in 40 år hade fördubbla ts jämfört med tio å r tidigare. Den S\'arade nu för ca

totala skogsareal, fanns därmed vid periodens
slut sammantaget tre a fyra gånger så mycket
gagnvirke i bolagets mogna 80-1 20-åriga
skogsbestånd som på 40-talet.
Samtidigt hade inte oväntat förekomsten aY
timmerträd också ökat. Detta återsp eglas i den
s.k. grovskogsprocenten, uttryckt so111 den
andel av virkesvolyme n som består av tr~id 25
cm i brösthöjd och grövre. Denna ökar frå n
mindre än 20 procent p å 40-talct till 36 procent fyrtio år senare. Virkesflöclet ut nr skogen
liknade nu åter till sin sammans~ittning den
från 30-talet. Men nu kom timrnerfängsten
inte från en skog som överutnyr.tjades och
skummades på sitt bästa virke, uta n från e n
resurs som uthålligt kunde biira d enna beskattning!

TillväxtexfJlosion
Förändringar i virkesförrådet ~ir en funklion
av tillväxt och avgång. Avgången består till
största delen av virkesuttag. All tsedan 1ax Il
visade uppmätningarna, med undantag för
tax III, att tillväxten varit större än avgången .
Mellan tax V (1975) och tax V1 (1984) ökade
virkesfö rrådet med 8 procent, men tillväx ten
hade blivit hela 15 procent högre. Tio år
senare ( tax VII) låg tillväx ten på ytterligare 13
procents högre nivå. Skogskapitalet hade s:1102

l'i1111.s rnntor/a. /J101wnims/ön·iiket i r\11gr' r:Ji,,r 15 å ,:
Författwn, /1ostrr11; augusti 1982. Foto Olle I fn/110/I/N.
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år och c1lden ldassfi.mle/ad /H1
fri.ids/ag. /-fr,/o SCA, P11ligt
Tax \'!!, (1994- 96).
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20 proce n t av skoge ns totala til lväxt. Men
detta vara bara början. Ty fram till mi tten av
9O-t:ale t. ökade andelen skog ytte rliga re i detta
ålclersst.adium . Nu svarade de nna yngre skog
för så gou so m hälfte n av elen totala tillv~ixten,
vilken samtidigt ocks[t hade trappats upp.
Orsake n till den yngre skogens tilJv~ixtökning
berodde inte bara p å arealtillskottet utan inte
minst på e n fö rskjutning inom åldersgruppe n
mot ett alltmer produktivt skede samt närvaron av drygt 200 000 he ktar ung conto rtaskog. Av figur 7:5 framgå r d et a tt trädslaget
redan på 9O-tale t hade börja t bli ett vitalt elcmen t i vår yngre skog.

Ännu ijusarefrarnticl
Base rat p å m ätningar i tidigare taxerin gar kan
vi föUa skogstillstå nclets förä ndringa r fr.o.m.
4O-talel. Med de sim uleringar som gjordes i
Hugin-systemet vid 8O-Lalets milt kunde vi
dessutom skaffa oss en uppfattning om den
framtida utveckli ngen under de fön1tsjttningar som mode llen d å arbe tade med. Dessa
scenarie r byggde på en viss fo rtsatt restriktiv
hushåll n ing med d e n existe rande skogen, e n
rätt låg andel gallring, fortsatt skogsgödsling
samt ytterligare pla nte ring av contortatall. Det
mås te påpekas att resulta ten av modellens
simule ringar endast äger giltigh e t med dessa
föru tsättningar. Det kan ändå vara intressant
att rela tera utfallet.
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Åldersklass

I figur 7:6 visas hm 1·irkesf"ö11.°1clet i bolagets
skog föränd rats fr.o.m. IO-1alet oc h fram til l pa
SO-talet. f örråden är för jj111fi>rclsc11s sku ll
omr~ikm tde til l SO-tale ts procluktiv,t skogsmarksareal på samrmu1bgt 1 711 068 hektar.
Me n hjälp av Hugin-s~'ste nH"t har sedan - med
SO-talets skötselprog1·am som g rund - den
fortsatta utvecklinge11 simule rats und cT c 11
hundraå rsperiod . Det totala 1irkcsfoL"I"iiclct
ö kade från ca 110 miU o nn m:1sk p,i 4O-talct
till ca 155 m iUoner rn:\k p{t 8O-Lalc t. Und er
givna föru tsättnin gar sku lle 1·irkes förriiclct 1·id
mitten a1· 2OOO-tale t h a nå tt Ct 230 rn iljoner
m 3sk. Under ett se kel skulle bestockningc11 i
SCA:s No rrlandsskog allts,i ha mer !in fördubhl ats till ca 134 rn:\ k pt"r he kt ar. Dcr ~ir
ungefär det fö rråd s0111 k:innctcckn.-1de 198Otalets mella nsvenska skog. Ttllinslaget i skogen
skulle öka starkt unde r 2OOO-Lalct mctht11 granande len skulJ e krympa n itgot. Fö rrådet contortavirke sk ull e med tidf'n 11ppgå til l 17 procent av de t totala . Löl"f"ö n aclct skulle 1i;i11a sig
relativt konstant och på en n i1·a som to rde
vara ganska lämpl ig i bo real produk tiun,skog.
Samtidigt ,·isade si111ulcri11g,1rn ;1 - rn ed
skogsskö tselprograrnm ets fö nns;iun i 11g,tr - att
den årli ga tillväxten 1id slt1tet a1· pn iod(' ll
skulle vara ca 50 procen t hög re ~in 1·id 19OOtale ts slu t. De n fram tida ti llY~ixten skulle 11a
4,7 m3sk per år och hek ta r. )1yc11 tilll'~ixuniissigt
sett skull e vi d å , b ildli kt uttnck L ha för llyttat
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1.yngdp11n kten av ,·[1r Norrlan dsskog Lill 80taleLs m e lla ns1·enska fö rhållanden . Om kri ng
en trecijede l av d e n fra m tida ti llväxten fa lle r i
exem plet på con 1.on a 1.a lle n .
De ~1rliga ,-irkesu tta gen borde i ston sett
ku n na öka i samma u tsträc kn ing som skoge ns
till\·äxt fö rbättras. Vid mitte n av 2000-ta let
skulle d iirige norn virkess körd en - vid en
skogsskötsd med p rognose ns föru tsättni ngar
- k11n na ligga fyra g[mger ö ve r d e n n ivå som
man 100 å r tid igare a nsåg r imlig! lkr~ikni11ga rna kan a nses försik tiga då d e gnrndar sig p,'\
80-ta le ts kunskap o rn h u r boreal skog växe r
och kan fås a u v~ixa . I fra m tiden kom m er
metoder. som inte ~ir tillgä ngliga elle r kän d a i
dag, säken att stå till bu ds fö r a tt avlocka
skogsma rkt>n än nu högre produktion.

Skogshush ålln ingen i d e n
operativa ve rklighete n
Ro lage Ls egn a skogar försörjde un der de t a ktuell a liah-sekle L d e e gn a industri e rna m ed
virke till Ö\'er !:i0 procent. De ua ,·ar e n sror
e ko11om isk ti llgå ng på flera sä tt. Som tidigare
relaterats 1·a r den egna skogens ,-irke alltid re la tin se tt - d e t i geuomsn iLl b illigaste. Dessu tom fungernde ele n e gna skogen som en buffe rt.. Ma n mYiigde de11 {1rsYisa virkesanskafft1i11ge u fr:111 ege n o ch främ mande skog m ed
h;insyu ti.11 111a1-ki1a clsläge t. Fö r oss som ansvaradt> för den lå ngsi ktiga skogslrnshålln inge n
gällde d e t. au kontrollera att virkesuttage n ,
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h g111 7:6. LJ1,1 /ol afa v id,esfön !l.rfr,ts lliVPrhli11K Jun/t,[o/
/Hr triidsfap,. hr11n !il/ r1r 198-1
e11ligl .förl!!agstaxl!ri ngo r 110
orl, snlan m ligt Jnog110s.
\'iirrlen a lw rjus/emls till
all avse Pli 111orl,i1111ehav
av 1984 å1s omfall11i11g.

se tt ö1·er e u an tal å r, till ,·olym ock kara ktiir
skedde på p la n e rat sä u . In te ovä ntat lcclcl e
d etta a r bete uu d e rstuudom till Yissa m e ni n gsutbyte n om m [du ppfylle lsen . De tta Ya r e n n o rmal d el aY 1·ardagen . !Vlcn hi ngs fa rch·~ige11 i11t.räffacle elle r note rades d ess utom e tt anm !
störningsmom e nt som kan Ya ra ,·ä rda a tt ha i
m in n et för fram tid e n .

M el! aniseringen
De n snabba m eka nise ringe n av avYe rk ning oc h
transport fr.o. m. : i0-tale ts si ut stäl Ide näs ta n alla
in va nda begre pp på än da . H e la 60-talc t b lcY
en h ändelse rik p e riod d ä r nya m askine r oc h
maskinsys te m utvecklades i snabb takt och fogacles till e ller e rsa tte de re <lan bru kade . För att
ge e ko n omis kt accep tabla p res1an<la ku n d e
d e fö rsta ,1werkn ings111 askinerna endas t. sä11as
in i forh }llanck1·is 1-irkcsrik, grov skog .
!Vled h änsyn till skogstillstå ndet kom 1·n ksamheten därfö r i klar konlli kt med skogsliushåll ningens inri ktnin g. A and ra sidan var
m e kaniseringe n n öch-;inclig. Vi befann oss i e l.I.
sked e chir ma n rn{1ste acce ptera a tt andr,1 h ä nsyn for 1.illfälle t: fick u nde ro rdnas. Sa mtidi gt
var kra1e t ston aLL u tl'ec klin gsa rbett>t skull e
p reste ra m askiner som biittre p assade ele n d åtida n ed gå n gn a Norrla n dsskoge n. Det giil lcle
d ä rför för oss p å skogwårdssiclan a u fö rkla ra
for te kn ike rn a ,·ac\ för slags skog som i 1·erkligh eten borde awe rkas. Om inge n ändrin g
skedde m åste m e kaniseri n gen äl'en be lastas
m ed e n ko srnadspost för siua uega 1.i1a e ffekt.e r

.. ,~,:r•.
;,- _
\

· 1 . •,

-w

: \'>=

'-

r

Skiinlr11n1 bin, 1111rln 1980talr'I dm vrmligaslr avvnli-

11i11g,maskirie11. n e11 fä/In;
hvislar och lm/mr lriidm till
ti,nmr>r och 11u1sso1wd.

på skogst illslåndeL 1960-lale l blev dä rför e n
period d:1 cliskussio11eus dgor gick höga i
d essa spö rsmål. Men situatio nen förbättrades .
Frå n och med 70-tale t k unde maski n e r för
slulavve rkni ng använ d as som a rbeLade med
till[redsstiilla n de e kon o mi i normal skog.
En \'iktig å t.gä rd på 60-t:alet. fö r all rädda 1·år
yngre och rnedclilders skog från skado r var
a tt hell inrikta d e me ka n iserad e Yirkes1.1 1.1.a gen
mot slttravverkn ing. De tid iga maskinerna var
allLför sto ra oc h uLrym ltles kr~ivancle för att Lilllå tas arbeta selektil"t. in n e i best:111den, Ekonomiskt sett var de inte heller s~irskilt lämpade
för uppgiften .
Min d re, me n framf-ör all L mer skonsam l
<1rbetand e IJlaskiner med accep ta b la prestanda
vid gallring, såv~il b io logiskt som e konomiskt,
b lev inte tillgängliga förrän fr.o.m . 80-lale ts
sluL Detla p<1ssade då 1·äJ d el n ya liclsskedet d å
kul tu rskogarna började nå gallri ngsbar åld er.
De föregående 20 åren med så go tl som gallringsfri tt skogsbru k hade givit en posi tiv effekt
på skogstillstå ncle L V{u "fram t.idsskog'', både
elen medelålders och den äldre, fick ti d på sig
att os tört och utan mekanisk :1nTkan bygga
upp virkesförråd e n.

I .önsmnhetsk risen
De m:mga ekonomiskt sl"åra å ren för skogsind ustrin u nde r senl l 960- ocb tid igt 70-t.al
t.ende"rade a tt krä1'a sin tribu t ,ff skogsresursen.
Lö 11sam b e 1e11 1ar s:1 d:dig att virkeskostnaderna fritt. fa b rik rrån 1åra lä ngst bon belägna
skoga r 1·ar e ller be r~ikuades bli alltför höga för
att medge uthå lligt skogsbruk. Otaliga var de
utred ningar som genomfördes fö r att dra upp
gränsl injer s,häl geografiskt som kalkylm~issigt
mellan omr:1deu för intensi\'l respek tive extc ns i\'t skogsbruk - e lle r inget. skogsbruk alls.
\'irkesu ttage t. borde med h änsyn till kos tnad e n - hävdades d e t - i första hand förfaggas
ti ll vå ra kustnära skogar. Dessa var ~iven de
virkesrikaste. Som konse h e ns skulle d e bli
h å n åderlåtna på virke. De ua stred givet.vis
mo t måle n fö r skogsh ush{dln ingen, som
byggde p:1 principen av ett långsiktigt utn yttjand e av så gott som all skogsmark.
Viktig t blcl' därför att redovisa konsekvenserna för skogstillstå nd e r av d e mer eller m indre
rad ikal a a1Ynkn i11gsprogra111 som disk u tcracles. Jussi Saraste och hans medarbetare
genomförde m (mga klarläggande analyser
med hjälp a \· skogsdat.a frå n n'lr Lax IV

(1966- 70) . Det visade sig inte oväntat hur
känsligt skogstillstån d et är för överdrivet
h å rda avverkningsprogram. Och skadan best:u- Einge i boreal skog som brukas med sekellångt orndrev.
De redovisningar vi gjorde infö r bolagsledni ngen och styrelsen hade e n klart avkylande
effekt på idcer om au åderlå ta skogen alltför
myckeL. Deua visade sig klokt, ty i och med
oijekrisen kring å r 1973/ 74 förbyttes i ett drag
lönsamhetskrisen i sin motsats. När konjunkturen vände hade vi kvar vår skog så gott som
intakt. Detta i mo tsats ti ll några andra stora
skogs~igare, som tärt h ån på sin skogsresurs
11n cler de svåra ,hen . i\'1å vara att utgångsläget
vad g~iller skogstillståndet ibland hade varit
betydligt mer gynnsamt för d e m än för oss. 1
vårt fall var det en styrka att ha haft expertis
vilken med hjälp av ett oantastligt faktaunderlag, och på e tt övertygande sätt, kunde klargöra de förödande konsekvenserna för just
v,h skog av a ll tför radikala ingrepp.

Just in time
Den tekniska mveckli ngen vad gäller massaoch papperstillverkning medförde fr.o.m. 60talet alltmer ökande krav på använ dni ng aY
färsk ved i tillverkningsprocesserna. \fan

kunde då bättre til lvarata vedfiberns egenskaper i olika produkter. Pappersmaskine rna
kunde köras snab bare. Detta var viktiga skäl
till att flottningen 11pphörde. Ett t~itt n~it a,·
skogsbih'~igar växte i stället fram. Virket kördes nu landvägen til l fabrikerna , direkt eller
med få mellanlager. Detta minskade tiden för
lagerhåll n ing och därmed r~intekostnaden for
det i virket bundna kapiralet. Hela processen
h ade den cftcrsträ,·ade effe kte n att verksamhetern a i skog och industri korn närmare varandra. Planeringen av de olika stegen i tillverkningsprocessen, från stubbe ti ll färdig
produkt, kunde integreras. Målsättningen för
skogens del blev allt mer präglad av 1irkesleveranser just in lime.
I och med de nna utveckling reducerades
förekomsten av buffertar i verksarnhetskecijan
skog-industri. De virkesvolyrn er som skulle gå
ti ll ol ika fabriker blev - någo t drastiskt: uttryckt
- specificerade till dag, tr~idslag och sorti ment.
Skogen ka n 1·isserligen betraktas som ett I irkeslager i form av levande tr~id, men detta lager
ligger inte unde r tak. Tillgäng ligheten är avhängig klimatets 1·iixlingar. Dessa är swra i
Norrland och svåra att förutse. Vid krissituationer finns d et a n led nin g til l kortsiktigt
handlande, ty en pappersmaskin får inte

Htll nya /mm stiills idog
pr1 slwgsbru/iets logistik. Sr1gvnkn1 lmivrrfiilsli/ virhe
med exakta 111åll.
Orlvikl'l1S jlaj)jln:,brnk
kriivl'I" vid1e som sommartid
inte Jär vara ä/d1e ä11 l1P
vn:1!01: Mf'd dalorisemde
/J/a 11eri 11gssyste111 Jinj usteras
hl'ia tidm v irkesflödel jrä11
skog till i11d uslri.
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stanna på grund av virkeshrist. I nödfall måste
kanske avverkningarna hastigt l~iggas om och
andra b~insyn vika.
Viktigt är vidare alt ele n virkesförbrukande
industrin ä r anpassad till a tt am·ända ek sortiment som skogen kan leve r·era. Det gäller att
efte rsträva e n lia 1-monisk situation så att inte
vissa typ e r av ved efterfrågas i så hög g rad att
resursen överntnyttjas. O m så blir falle t uppstår fra mtid a bristsituatio ne r med fö rdyrade
råvarukostnade r som följd.
T d e n na verklighet st{ills stora kra\' på funktionerna för styrning och u ppföljning i organ isationen så au trots allt även hush:dlningsaspekten till god oses. Annars är riske n uppenbar att välbelägen , lä ttav,e rkad e lle r s;irskilt
a tLra ktiv skog fär stryka p,\ foten i all tför snabb
takt. Som r esultat m inskar denna res urs p å ett
ofö rd elaktigt sätt eller också ökar avst:mclet
och d ä rmed kostn ad e n för ,·irkestransponerna. Skoge ns värde minskar.

Val av prioriteringsinstrument
Liknand e effekte r kan uppstå p å annat sätt.
T illäm p ninge n av TVD-metoden innebar a tt
elen bättre skogen spa rades för framtiden samtidigt som stora areale r n y skog skapades. P,\
80-talet hade d e positiva effekterna bli vit så
pi\tagliga att vi s:1g oss om efter e n ny prioriteringsmetod. Vad vi sökte \'ar et t lä ttfattligt
index som gav eu lrns hfdlningsm~issigt förnuftig men ny och mer lönsam avverkn ingsinrik tning .
De t forna föga framgångsrika arbetet med
komp lic<"racle modelle r hade l~irt oss en läxa.
Operativa beslut skall in te fattas av "obegripliga orakel" ovan huvudet p å d et ve rkstä lla n de
falrfolke t. Bakgnmclen till a1wisn ingar skall
f·ö1·st:1s och upplevas som förnuftiga . Fattas e n
sf1dan kop pling flyttar a nsvaret fö r beslutsprocessen - och därmed e ngagemanget - bort
fr:m dem sorn dagligen bar att handskas med
,·erkligh eten .
Vid d e nna tid lanserade man ,·id SLU:s
skogsfak11I tet de t s. k. I ndel ni ngspaketel.7'.'

H~ir ingick s,\v~il skogsinclel ning som skogs-

taxering och avve rkningsberäkuing. Den sistnäm nda syftade till a tt optime ra d et bedri vn a
skogsbru kets ekonom iska res u l ta l. Re räkningsmod elle n ra ngo rdn ad e och angav inom
definie rade områd e n sådana best;111c1 som var
lämpliga for sl utavverkuing.
SCA hade just inkorporerat Svanö AB med
skoga r bcl~igna frä mst efte r Ångerrnanäh-ens
va tte nsystem. Dessa höll p ~t a tt indelas med
h jälp av Indelningspa ketet. Detta var intressam,
ty vi kände på o ss att d e t hö1jacle bl i dags a u
ytte rligare sk;irpa d e n bes tå nclsvisa infonn ationen . Samtidigt insf1g vi att vå r näs ta taxering n ågon g[rng på 90-1.alet måste ges e n
ann a n utfo rmning än d e tidigare . Detta b åde
av kos tnadssbil och, inte minst, på g rund av
de t rätt sto ra perso nalbe hovet. Vi var också intresse rade av a u se om Indclningspa ketets
priori teringsme tocl för slutavve rkning kunde
vara lä mpad all e rs~itta T YD. Genom att. a nvända Tnde ln ingspa kete t skull e vi ka nske
kun u a slå tre flugor i e n smäll .
Resultate t blev 1tppmuntranclc. Med unda ntag för prioriterin gsm oclell e n. Tillä mpa d
inom större omdden valde 111odelle11 u t elen
mest värdefulla och välbelägna (tall)skogen
a tt i lorsra h a nd falla for yxan. Sedan d e nna
,n-verkats skulle virkesuttagen successivt fl yttas
till a ll t sämre avsär.rningslägen med före tr~ides,·is mindre värdefu ll gra nskog på sämre bon iteter. Uppenbart \'a r att model lens bcst:mclsvisa nm·ärdeskalkyler enligt r~inta-p{1-r~i n tamet0d en in te m~intat priorite rade vinste rn a i
nuet. till förfå ng för de me r lå ngsiktiga h11sh åll11ingsmål som ,·i samtidig t ville uppn:1. Vi
t,ckte oc ksä, a,· sbil som relaterat, m·an , a tt filosofin bakom ra n gorcln ingsprocessen liksom
själva beräk11ingstekni kc n var allt.för teore tisk
och sdrbegri plig fö r an: passa in i d e n tidens
ope raLiYa sammanha ng . ,\lle u samtidigt kvarstod faktum a lt n'D-tjnka ndet bö1:jacle spela
ut. siu roll som styrinsrmment. J ag öve rlät åt
mina e fte rfölj are au lösa problemet.
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Nya utgångspunkter för
beståndsvården
f och med drivningsarbeLe Ls snabba mekanisering aktualiserades genast fr,\gan i vi lken grad
skogens sköLseln borde och kunde anpassas
ti ll d e nya dr·iftsforrnerua. Det. hle\· snabb t
uppenba n att maskinsyst.emens lönsamhet i
h ög grad \·ar beroende a1· heskafkuhete n på
den skog i vi lken d e arbet.acle. Et.t. a\· de Licligast.e al'Verkniugssystemcn, Sllnds k\·iststation
(sorn utYecklades llnder 60-Lalet av e tt ,t\·
SCA:s S1rndsvallsbaserade dotter-bolag, Sunds
Verkst~ider /\B), visade sig t.ex. föga lämpat
fö r bolagets genornsnittsskogar. De t kr;1\'cles
slutavverkn ingar 111ed en hög virkeskonccntrat.ion, stora träd rn.rn. för att kostnaderna
sk lille hålla sig inom del acceptablas ram. Tillgångt>n p:1s:1dan äldre skog var begränsad och
dessutom \ ärd att spara. Virkcsuttagen borde
i sLi-illet riktas mo t skr~ips kogarna. Skogsbruket.
var fö r til lfället mest be~jänt av maskiner sorn
kunde slu t.avverka med lönsamhet i skogar där
träde n \·ar srn å och förråden låga.
Å andra sidan borde den nyanlagd a skogen
ges cu slrllktur sorn \ ar 1-,rynnsarn för kommande mekan iserade ;llgärder - röjning, gallring etc. Och för den redan existerande yngre
och medel.°dders hehöYdc ut.redas hur gallringsingreppens styrka och ka rak t~ir i önigt påverkack d e n framtida utvecklingen nu när
m uskelarbetet behövde bytas ul mol maskiner.

Beståndsstrukturen
l inlcdningsskcdct av mekanisering, och sorn
loUd av den kä rva 1:1gkonj11nktmen, framfördes olika idcer om den frann ida bcståndsvå rdcn. Min kollega Sven Ember1sen, som c1:1 an-

s\·aracle för den te kniska utvecklingen p .'.1
skogssidan, formulerade föUande önskemål
vad a\'ser skogsvå rdså tgärdernas inrikrning
som en föUd aY awerkningens mekanisering.
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Stora träd rned e11 rclati1·t en hetlig trädstorlek i besdnden
Stora k1 1hikrnassor per h ektar
Stora a,...-crkningstrnkrer
Enhetliga lwst ånd ur soni111e11tssyn p1.1n kt
Så litet gallri11 gs, irkc so m möj li gt.

En professor i skogsföryngring ansåg i_januari
1968, in tervjuad i radions lunchcko:
att orn rna n frå nser det första i orh för sig
prnhl cmatisk:1 e ll er i ekono miskt a\·seendc
ofta d11biösa första gall rings11t taget. s:1 producerar ett bestånd p;'\ 800 plantor eller
800 indil'ider. lika 111yckct som ett best;'.ind
på 3 500 på medelgoda bo nit ete r.

F.Ue Mossbcrg, som lyssnat p å nyheterna,
rinud
e m io·
onredelbart och fr{wade
hur
D
t-,
0
många träd per hckt.ar \'i salte ut. H är fanns
clet kauske m öj ligheter a u spara pengar? .Jag
lyckades clcssbät.tre övertyga honom om det
;i\·entyrliga med professorns r:1d, som skulle
ha lett till katastrofala resultat i form av gles
skog a\' usel kval ire t:.
Men drömmar orn au. skapa skog där dcu
stående volymen Yar lagrad i få tr~id fanns
~i\'ell inom storskogsbrnkct. 1110111 grannfört'tage t lggcsunds Bruk pl~ide racle man för nedrc~jning a\' uuga bestånd til l l 000 a 1 400 starnrm1r per h ektar. 7'.1 Dc>tta skulle, hi-i\'Cladcs det,
resultera i att ru,111 m ed kort om loppstid
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ktrn de producera skördemogna träd av ungefii r en och sam ma storlek. På skogsvårdsavcleln ingen ägnade vi m ycken tid :,tall. söka klarhigga vilka fri h etsgrader som i verklighet.en
fanns när man sökte fo rma skogen s bestånd både 11yanlagcla och existerande - för au ti llfredsställa de nya önskemålen från a\'Verkn ingssiclan. Vi rådfrågade forska re, vi sökte
stöd i existerande skogliga försök och gjorde
egna u ndersökningaL Vi fick d~irvid värdefull
hjälp av professor Sven-Olof Andersson vid
Skogshögskolan, som ur sina produktions1.a beller för p lanterad tall 74 kunde beräkna
de11 totala virkesproduk tionen uppdelad på
t.rädstorlckar under omloppstiden . Docenten,
sede rmera professorn, Bengt .Jonsson ställde
material till förfogande från Skogshögskolans
serie för orörda bestå nd med olika stam täthet.
Res ul tatet av åra ansträngningar tl yuade
fram insiktens fronllinje en hel del och redovisades vid Skogsv.°1rdsförh undets exkursion
p:1SCA:s marker i september 1969.''' Slutsat~e n
var alt diameterspridningen i frå n början glest
anlagda best;°md ime avvi ker markant från initialt. täta. Cnwa triid var företrädda iiven p å
stam täta äldre provyto1~ och klena även på starnglesa. Den ärftliga var iationen mel lan enskilda
individer, samt skilln ade r i rnikrorniijön , leder
till en u tpräglad storleksvariation träden emellan oavsett ursprun gl ig täthet i bestå ndet.
Au försöka åstadkomma träd a,· en och
samma storlek e n dast genom eu glest förband
vid plantering eller vid röjning visade sig därför· inte oväntat falla på sin egen orimlighet..
Gles p lante ri ng och / eller e n hård ungskogsröjning resul terade framför allt i försämrad
volymproduktion och därtill sågtimmer a,· 1:1g
kval itet. Enligt vår sammanfattning vid exku rsionen år l 9fö) var elen enda möjligheten att
produ cera skogsavverkarens drömbestå ncl hög virkes,·olym med få ochjämnstora st.ammar:
att bö1ja med ganska täta bestånd,
- att rc~ja och gall ra dem - så att de små och
kanske öve rgrova träden avlägsnas, samt
- att h ålla ut o mloppstiderna.
De t skogsskötseln d äremot kunde erbjuda
framtida skogsavverkare var bestånd, som i
slu tstadiet visserligen innehöll träd av varie110

rande d imensione r, rne11 där virkesvolymen
per arealenhet. va r ,·äsen tligt högre ä n den dåva.1 ande. I gallringsfri LL skogsbruk på medelgoda ma rker i Mellanllorrland ( H I 00=24rn)
skulle rnan kunna nt1 ,·irkesfönåd som även
internat.io11 ell t seu ,·ar aktn ingsviird a, 350-450
m'lsk per hekt,tr. Med h änsyn till det ul.Lun nade
skogstil lsdndet fra mstod sådana siffror vici
denna tid närmast som tagna ur fantasins värld.
Ett annat. hugskott var anhi.ggn ing av bestånd med en geometri som skulle underläu.a
rnask in e rs rörlighet in n e i bestå ndet vid o li ka
(1tgiirder. Man tänkte sig träden stående rclatin tätt i parallella, he lst raka rader mellan
vilka maskinerna skulle röra sig. Förlaga n togs
från and ra håll i v~i rlden, t.ex. område n i Sydstaterna, där skogste n ängen består av flack
stenfri sandrnark. Dessviirre - eller snarare d essbättre - utgör de Yan ligt förekommande stenoch blockbernä ngcla svenska moriirnnarke rna
eu effektivt hinder för alla försök till e n sådan
regelbunden ut.placering a,· t.räcl. För att undvika alltför stort ,-:tid p ft nawren får man hos oss
i stiillet: nöja sig med ambitionen au ino m det
slumpmiissigas ram åstadkomma en till arealen
någorlunda jämn fördeln ing a,· stammarna .

Gallringsmallen
Gallring är e u av fu ndamenten i elen klassiska
skogsskötscln. Ingreppen lotsar skogsbest,\nclet
successi,·t fram mot slutskörden och ger inkomster i me llantiden. Åtminstone i idealfallet.
När bhdningen och luckhuggningen skrinlades i l\orrl ands st.orskogsbruk på sent 40-tal
bö1jade man systenrntiskL gallra i d en då minst
misshandlade skoge n , d en medelålders .
Denna täckte tillsammans r~ilt stora arealer. I
vårt fall ,·ar den dessutom d e n ,·irkesrikaste.
Det rörde sig i huvuddelen av Norrland för
de t mesta om follst~incligt osköu skog, d ä r inti ll nyligen träden varit alltför klena fö r l'irkesfångst. Om grandominerad, hade d enna typ
av skog vanligen uppkommi t ur uncle n-äxt
och andra lägre bestånclsreste r i urskogar som
huggits bårt. p å 1800-talet. Om talldorninerad,
va r h istoriken för det mesta självföryngring
efter skogsbränder fö r länge sedan . På rallhedar na i norr förekom rikligt med vad man

skämLsamL kallade "huggsexor". Dessa ojämna
skogsbeståncl utgjorde de sis1a resLe r som återstod efter upprepade luckartade dimensionshuggninga r, och därtill d en unde r lå ng tid
däremellan och diirunder sp on tant uppkomna tallfö ryngringe n. Till sllll fanns här
bara ett ojämnt och g ruppställL men stamrikt
tallbestfö1d kvar med e n hush ållsålder lämpad
för n ågot slag av gall ring.
På 1940- och 50-talen kom huvuddelen a,·
virkesskörcleu i bolagets skogar frå n gallring i
såda na typer av medelåld e rs skog. Andelen gallri ng.svirke uppgick år 1950 till ca 70 proce nt,
för att minska till ca 60 procent å r I 960. Arbetet
i gallrings.skogen skedde av flera skäl fortfarande med yxa, såg och h~ist. Kostnaden för
manuell a rbe tskraft ökade st.adigt och gall ringsvirket blev bara dyrare . Me n meningarna bröl
sig om gall ri n gens framtid för virkesfangste n.
Diskussion ens vågor gick höga. En ofta företrädd uppfatLning vid denna tid var all gallringsverksamheten knappast kunde ytter ligare
minska. Man mc1ste dä1jör inrikta sigjH1 all snarast
mojligl utarbfta avvfrl!ningsmetode1; som gör gallringen p/mnomisl,l lönsam.76 Ö verjägmästaren,
sedermera generaldireklör för Skogs.s tyrelse n,
Fredrik Ebcling pläderade i ställe t för att snarast
ompröva h.rla vr1r trnditionella slwgsshötsd 77 Han
föreslog uppdragande av glesa bestå nd före
fö rsta gallring (l 000- '.2 000 stammar per hektar), fä men SLarka gallringar sa m t e n hög andel av den totala skörden vid sluLllllggninge n.
Han kunde t.o.m . tä n ka sig att gallringarna
skull e kunna ersäu as med gödsling.
Vårt be k)'mrner :tterspcglas i eLL brev fdn
m ig till docenten, sed e rm era p,ofessorn vid
Skogshögskolan,.Jöra n Fries i december 1964:
I och med ,ltl relationen i fråga 0111 virkesneuo barn ökar och ökar vid jämförelse mellan sluthuggning och gallrin g är d et kla rt
au man vill inshiinka den sena re å tg;irden
så mycket som möjligt. Ka nske kommer man
i framtide n au se rx't alla gallringar, so m vi nu
ser på röjn ingar, nämligen som beståndsl'ård a nde åtgärder från vilka inte t elle r e ndast. obet)'d li gt netto kan e rhållas. Våra
förstagallringar, där vi h urndsakligen får lll
boa rdvcd, befinne r sig red an i detta läge.

I bre\'et n ämner jag också art SC:A:s tio:trspla n , grundad på senast.e skogs taxering, förutsäuer a tt 40 p rocen t av totala virkesfa ngsten
tas ut som gallring .
Det är inte utan ,·idare möjligt att ytterli gare furiindra proportione n inom rim lig
tid beroende på å ldersklassitua tionen. Gallring kan alltså f. 11. betecknas som e tt biologiskt oc h ur virkesförsö,jningssynpun kt
n ö(h'iin digt, men på det stora hela taget
olustjgt huggni ngsn,o,ne nt.

Att. me ka nisera gall ringen , och dessu tom varsamt hantera de t: k,·arvara nde beståndet, var
en o realisLisk uppgift. De n tidens avverkningsmaskiner var alltfö r klurnpi ga och utrymmeskrävande. Dä rför gjonles försök med mekaniserad s.k. ko rri d orgallring. H ä r togs alla träd
ut i parallella korridorer på vilka maskine rn a
kunde operera. Men resultatet b lev egentligen en förtäckt panie ll slutavve rkn ing och
manade inte till p ra ktisk tilhimpning i större
skala . Slut:saLserna blev au en meningsfull
mekaniserad gallring inLe kund e förvä111.as b li
möjlig under ö,-c rskåcllig tid.
Vi började dä rför funde ra p å eu helt n ytt
koncept fö r skogsskötscln , lämpat för ele n n ya
tidens kra,·. Då tidens gallrings program i grafisk upp läggn ing öve r en tidsaxel liknade mest
d e grova L~inderna på den tidens stocksåg, ti mmersvansen . Ingreppen var små och tätt återkommande . Dock inte lika ex trema so m det
program fo r intensifie rad e gallringar ge nom
h ögst tyraåriga intervall och små uttag, som
professorerna \'id Skogshöskolan, Sven Pe tri ni
och Bertil Lind q uist lär ha p läderat för i slutet
av 40-tale t. Det var fullt klart atL skulle gallring
ha e n plaLs i framtidens norrlän dska beståndsskötsel med h ög mekaniseringsgrad så måste
,·irkcsuttagen vara få m e n kraftiga.
Vi konfererade med Sven-Olof Andersson.
Han gjorde beräkn ingar vilka visade all totalproduktionen i norrländsk tallskog borde påverkas ganska litet av vilket gall ringsprogram
man väljer, även sådana med ta och starka ingrepp.78 I Eric Rongcs på 19 .IO-tale t engångsgallrad e tallbcstånd hade den totala volymprod uktione n efter ingreppen legat h elt i
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klass rn ed om bestånd en ga ll rats flera
gå nger. 7 ll
T våra skötselanvisningar vid de1111 a rid
fanns gallringsrnallar som utforniats på 50-talet
(figur 8: 1) . De utgick från praktisk erfarenh e t, men hade också kontrol lerats i samr{td
rnecl p rocluktionsforskarna p å SkogsforskningsinstituteL. Mallarna \·isade g rafiskt Öl'er
stam t~i.the ten och b o ni teten elen fagst:a täthet
(i form av grundyta/ h a), som ett gallrat bestå nd lämpligen skulle nedbringas till genom
ingreppet. Drevs glesh eten ned und e r d e nna

SVha

Figur 8: I. 1950-tall'ts gallri11grnwll a11g,rm mdost dm
gn111dyta 1111dn 11ilke11 bes/1111drt inte fitk nedbringas
genom gallring. Som framgår /i1111d1, grdlringrn . bl'rue11dl' /1å triid.1/orfr,fm1 .
,rsu/trrrr i stomtäthetn /)(t
me/hm JO(} och 2 000 prr
hek/111: Källa SCA . Skogsavrld11i11gm I 959.

g räns ble\' beståu d en snabb t så öppna au de
in te fö rm ådde göra rätt för rna rke ns p rod11ktio nslörrnåga.
Vi beslö t all arbeta fra m n ya tidsan passad e
ma lla r. .Jussi Saraste ocli j ag skissade e n gallri n gsrnall med e n betydligt mer a,an cerad
uppläggning. H~ir sku lle' ä\'en en övrr täthetsgräns \·ara inlagd. Den bord e Ö\'er tr.'i.d åldern
visa dt'n \·irkesvolyrn eller g run dyta \·id \·ilken
eu skött bestånd ble \· så t~itt a u träden bö1:jade
kv~i\·a varandra (sj~ilvgallras) . Vi skull e' cl tt per
ho nitetsklass ku nna ringa in d et Lilr inom Yil-
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30 l--~ Figur 8:2. !Jp ·•,nodema ·• och i olika versio11n
u/l111ä11t a11vii11rla g11/lri11gsmal/anw 11tfor111r11frs ursprnngligm m , S(:A. jH1 60-tall't. l3estr1nrll'II hänförs till olika tiithl'f.1/dasser JJINI
hii11sp1 li/1 bon iM, r1/rln och gn1111/_yta (Plin
11i11ies/örräd). Fillväxtli11;n11a (g11i1111) a11gn
gru11dyta11s normala tillväxt orh lw11 11/11ylljas
för /nognosn ovsrende f'ff visst lw,tr1nds vidaH'
11/veci<ling.
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ket man ku n d e låta beståndens tfi theL variera
ge nom tillväxt och gallringsuuag m a n att de n
löpa ncle arealavkastni ngen allvarligt: skulle
stö ras. Beståndens belägenhet i täthe tshä nseencle skulle beskrivas med fem liilhe1sldasse1;
0- 4 (figur 8:2) . I klass O befann sig bestånd
som med h ä nsyn till grun d yta ( eller \·irkeslorråcl) \·id viss åld e r var all tför glesa. T ill klass
4, ele n tätaste, borde ma n bara fö ra bestånd i
vilka vi dare gallring ej var a kt uell. Mallarna
sku lle också 11rrustas med li njer so m visade bestå ndets \ ~intade t.illväxtförlopp från en given
ålde r och gru n d yta ( eller kubikm assa). De
sk u lle på detta sätt utgö ra ett lättfattligt planeringsinstrurne nt fo r fältbruk. J numerisk form
sk ull e de också ingå i d e simulcringsmod eller
för drt skogsbruk vi just höll på att utveckla.
.Jag viss te au Skogshögskolans prod uktionsforskare d isponerade e n serie med fas ta fö rsö ksyto r i tallbeståJJd d är man sedan mycke t
lå ng tid följt utvecklingen på olika starkt gallracle parceller. Dessa iubegrep ocks{t fri ut\-cckling där enbart sj iilvgall racle triicl tagi ts
bon. Här borde man knnna fä ell begrepp om
n ivån på såväl den u n dre som elen övre täthetsgr~insen fo r skött tallskog i Norrland, sa n ll
säke r infonnation om tillv~ixten . .Jöra n Fries
å tog sig \·{1reu J967 au på basis av uppgifre rn a
frfo Skogs h ögskolans fas ta forsöksytor 11 ullleriskt bestämnra det faktiska liiget av de rö r g-allringsmallen viktiga p arnme tra rn a. Vårt uppdrag formule rad es som följer:

.Jöran levere rad e elen beställda ,·ara11 et.L år
se nare (figur 8 :2) . Vi blc,· emellertid o rdentligt irriterade över det sätt på vilke t u tYecklingsa rbeteL sedan kom ,ttt beskrivas i olika
sa m man hang: som en p rodukt av ide rik skogsfo rskning.80 J \erklig-he ten hade hela iclevcrket
ut.formats av oss. Hä r låg 11p plHJ\·sm,u111arätten.
Uppd raget - som vi betalat för - hade \'ariL att
klii vår t reg-elverk (uppfi n ningen) med mj u k,,ara .

Hursomh e lst, både för oss och med riden
också fo r resten av skogsbrnket, skulle gallTall, bonitet T20
Klass för
gallringsbehov
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Mallen. el le r modellen , skall ge de n liigs1a
och högsta möjliga g runrl)'ta n per h a ,·id
varieran d t> åldn för ett givet bestånd. :Vlcd
lägsta grnn clyta a\'ses den g n111d:·1a, som kan
tolereras utan a l L man behö,·er riskera betydande produktionsförluster. Högsta möjliga gruncl)'t.a ,\\'se r den n ivå Cll'Cr vilken
grunclnan ti ll föijd av sjäh-gall.ri11 g e j kan
stiga . Utom lägsta och högsta grundyta
m{1ste man ä,·en b rn1a bestå ndns löpande
grunr!ytctilh-iixt. \'id modellens ,unäncln ing
fö r beräkn ing av a\Yerkni nge n i ett gi,·et best:111d skall beståndets g rundyta allti d ligga
inellan lägsta och h i'>gsta l'.'irde t i mode llen.
Med den n a restriktion v:iijes sedan läm pligt a\Yerkn i11gsprogram för bes1åndct.
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Figur 8:3. I 1msio11e11 rw galh·i 11gsm11/1111Jiå 11 1980talel visar rit olilwfiiltn1 g11/lringsfwh011f'/: ( /) /ii111jllig
tiit/Jr,f rftn gallring, (2) i11gtl ga//ri11gsbeho11, ( J) lwn
gal/m., 01/i (-I) bör gol/ras. OIJ.1p111rra att k/assi11dd11i11gm
rftr'r gallri11gshd1011 hä1: ini!' iir dill'hl jii111Jrirbar 111ul
täthPi.1/dassn i figur 8:2.
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ringsrnal lar (elle r mer egenLligt en ligt vår
mening: mallar för bestånclsutvecklingsprognose r) med vår utfo rmn ing komma att u tgöra
grunden för nya tidsenliga skötselprogram for
svensk skog. Nu kunde man simulera fornts;innin garn a för bestånclsbehandlingen i det
oiindliga och chinned söka sig fram till dem
so m under olika förhållanden verkade rn est
aurakriva.
Eu uppsee nde\'äckand e upptäckt blev att
~Filvgallringsgränsen i kultiverad boreal tallskog låg på en m ycket. högre nivå iin vad vi
had e \'äntat. För att ytterligare befästa riktighet<"n testade \'i mallarna p:1 ett antal upp ti ll
drygt GO år gamla kulture r på bolagets marker.
Dessa hade sköm med röjningar och gallringar,
men ett parti a\· \·,uj e hade lämnats o be h an dlat. Det visade sig all. mallarnas övre gr;inslin_je r stämde \'iil. Den n a wrliga avgången var
fortfarande obetydlig i me llannorrländsk skog
som befann sig h ögt upp i t;ithetsklass 4.
Som e u led i Skogsstyrclsens arbete på en
haudbok i bestå nclsvård, anlitades Fries till
\'idare [ramstiillning a\' gallri ngsmallar för
såväl tall som gran. H iirvid utn yt~ad e han i
stitllct ett material m· tillfälliga provytor bl.a. i
orörd skog i11 g[1<"1l(le i den s.k. Stora produktions1111de rsökniugen (Stora P) .8 1 Till skillnad
fr;°m de mäu1in ga r som företagit~ i skötta och
för den tiden r~ill. sällsynta tallkulturer - \'ilka
låg till grnnd rör y{1ra mallar - rörde det sig
hiir 0111 provytor i subjekti\'t valda bestånd
med oklar uppkomsthistoria. lnte ov~intat
kom täthctsniY,°icrna för självgallring här att
ligga på en het\·dligt lägre n ivå jämfört med
dr·,1 1md lar. Ski llnaden Yar enligt Fries en föUcl
a\· au tr~i.de n p{1 de t illl'älliga provytorna i d et
nya ma terialet \·arit mer gruppställda iiu de på
Skogsfo rskn i ngsi nstitu tets fasta fö rsöksytor.
De {1terspeglad<" mer strukturen i den tidens
relativt ovårdade skogsh est.ånd och in te framtidens från början röjda kulturskogar.

i stället. Detta ledde till en del kon troverser
eftersom vårt avverkn ingsprogram föru tsatte
en hel del gallring. Det bedömd a gallringsbehm·et u tgick från å tgä rdsfö rslage11 Fr:u1
senaste skogstaxeri ng, som i sin tur grundade
sig på de ursprungliga gallrin gsmallarna fråu
50-r.alet. Vi försökte utu ytya beståndsinformationen från den tillgiingliga skogsindelningen
för att testa om våra nya mallar visade all behovet verkligen hade minskat. Men materialet
hade inte tillräcklig skärpa för en sådan analys
(se kapite l 6) . Inte heller provyteuppgifterna i
skogs taxeringen gav klara besked. Provytorna
var alltför små och rep resenterade inga best,'tnd.
Den tillgängliga bestå ndsbes krivn ingen
gav all tså inte tillräckligt tillförlitliga och exakta
uppgifte r för a tt man elen vägen kunde utrön a
gallriugsbehm·et i det e nskilda fallet. Detta \·,ir
ett stort problem, ty d en e nda möjligheten
blev då att göra hela plaueringeu for h a nd ute

Det gallringsfria skogsbruket

Fig111 8:4. S CA :.1 skog i r1/rln,inte111a{/et 40- 100 rlr
(643 000 hektar) gr11.j1/Je1wl i liil!il'ISk{asser mligt
beståndsu/1/1gijiemr1 i Skoglig wwlys lir 1972. f-liir
ku 11de Jörfö1sta gängen den medeldlders skogens
011onna/a gleshf't, orh det ringa behorwt av gallring.

L nder 1960-takts senare d el kom d e t a ll t fler
signaler l'rå n l'ältct att det böt:jacle hl i svårt att
hitta skog som var tillräckligt tä t för att gallring skulle löua sig. 1\/[an ville slutavverka mer
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Den orö>da fm;vytan i 110rtrig barrlilm1rlskog, Morrlvilm1, Jiimtla11d, 1975.

i skogen. För detta hade vi inte til lräckl igt
med personal. Skogsgöclslingens planläggning led av samma problem. Detta blev utlösande fa.k torer för stanen år 1966 av pr~jektet Skoglig a nalys (se kapitel 6). Först å r 1972
kunde vi för hela bolaget göra en realistisk
gruppering av den medelålders skogen med
hänsyn till täthet.en i relation till gallringsmallarna. För första gången kunde en större
skogsägare överblicka hela skogsinnebaveL
med hänsyn till gallringsbehovet:.
Resultatet var upp lysande och återges i
figur 8 :4. Här har arealen på totalt 643 000
hektar av skogsbest~md mellan 40 och l 00 års
å lder su mmerats per täthctsklass från de bonitetsvisa mallarna. Biologiskt sett förcl ~tg inte
något större behov av gallring inom huvudparte n av företagets skog i pote ntiell gall rin gsålde r. Mer än hälften, eller 325 000 liekta1·, av
skogsbestånden befann sig i t~ithctsklass 0.
Stora areale1- av skogen i sitt mest produktiva
stadium var således underbes1.ockade! H är
förmådde inte bestånden att till fullo utnyttja
markens procluktionsformåga.
Det flitiga gallranclet under 1940-, 50- och
delar av 60-taleL hade lett till precis det sorn
for\'altningarna p:1stocl, att det var ont. om
gallringsbar skog. Nära eller t~itt invid mallens
nndre g räns låg hela 85 procent av arealen. I
n ärhete n av självgallringsgr.'insen, som den
bär definierades, befann sig bara n:1gra få procent. Skogstillstånde t var sannerligen proble-

matiskt: för litet ung och för gles medelålders
skog. Den äld re skogen var fortfarande till
stor del lågt bestockacl. Vår situation var in te
unik. Med få undantag hade det övriga storskogsbruket i Norrland bedrivits efter li knande principer.
Det kan invä ndas a tt vår skog hellre borde
ha grupperats med 1"0älp av Skogsstyrelsens
mallar eftersom det ännu inte rörde sig om
kulturskogar. Detta är säke rt riktigt, men vi
hade inte dessa instr ument program merade.
Om så skett skulle utslaget blivit ett något, men
sannolikt inte avsevärt större gallringsbehov.
Vår a nalys av gallringsbehovet visade
un der alla omständigheter a tt stora delar av
elen medelålde rs skogen på bolagets marker
bara skull e rn,\ bra av att få växa under lå ng
tid, ostörd av gallring. J a, för en stor andel
gälld e frågan om det över huvud taget var aktuel IL aLL gallra innan tiden för sluthuggning
uppnåtts. Eftersom den yngre delen av den
medelålders skogen ,·ar st1 svagt representerad
kunde man förutse att gallring av biologiskt
tvingande skäl i , an fall inte sk ulle vara nödvänd ig under de kommande 20- 30 åren. Detta
var lugnande, ty Yi vä1jde oss fortfarande för
tanken att shippa in den typ av avverkningsm askin e r, som då fanns, att gallra bland träd
som skulle stå kvar. Risken var stor att tå bestånden ordentligt demolerade. Så varför inte
pröva iden att bedriva ett ga.llrin.gsfrill slwgsbruk
tills ,·ida1e och i stället koncentrera virkes115

rnLage n till de delar av elen äldre skogen som
cH ligt uLnyL~j ade den mark där de växre.
Sådan skog fanns del fo rtfarande gott om.
Senare tiders uttolkare h a r iblan d uppfatta t J 960-, 70- och 80-talens gallringsfria skogsbruk som en p loj , vilken aldrig korn all förve rkligas. Fa ktu m ä r att vi, liksom storpanen
av skogsbruket i Norrlan d , förblev gallriugsfria nnder hela 70-tale l och dela r av 80-talet.
I Syd- och Mellansverige med dess bäure bo n iteter gick processe n snabbare . Där bö1jacle
man gallra igen u ~tgoL Licligare.

Den flexibla skogsskötseln
Nu hade vi eu: på vete nskaplig grund framtaget prognosins trument som visade att olika
skötselmoclelkr ku u d e rymmas inom vida
ramar. Enligt. Fries analyse r kund e skön Norrla ndsskog växa sig mycket t~i t in na u självgallring upptr~ide r. De n ku n de därfo1~ om man så
ville, himnas a tt växa osLörd llndcr långa tider
utan a tt tillv~ixten gick n ed. I stället fo r den
garn]a sågbfadsgallringen kunde m an tä nka sig
p rogram med två, en, ja t.o.m. ingen gallring
alls. Ty ~iven utau an vara extrem t glesa i utgå n gsläget skul le ungskogsröjda bestånd fa ktiskt kun na lämnas ogall rade ~inda fram till
slnt.avverkning 0111 skö rd e n inte före togs alltför senL. H är fa nns tyd ligen ett ston h a nd-

lingsutrymme. Dessa förh ålla nden demo 11strcracles för första gingen 1·id SkogsYeckan
1968.82 Tan kar om skogsbruk u tan gallrin g
hade redan tidigare framfö rts i debatten, men
d å ,·,rnligen be1nötts 1u ed stor skepsis a1· .. de
gamle,. och avfa1-clats sorn orealis tiska fantasier. A,·e n d enna g!mg ble1· siikert in te alla av
d essa ö1·e rt.ygade.
Lncler alla o rnst;inclighe r.er medgay den
n ya kunskapen handlingsfrihel oc h fl exib ilile l. Dessa begrepp sku lle bli lecls~j;iruor för
elen tidsenl iga skogsskötse] Yi elterstriiYade.
60-talc ts lågkonjunk tur h ade g jon oss lörsiktiga . Våra fö r banclsinstruktio ner för planterin g och ungskogsröjning a1-passad es st, att
träde n i de framtida besd11den skulle u ti eckJas i ett Läthe tsintenall so m med gaY hancllingsfrihet m ed hä nsyn till skogsskötseln . O m
önshärt, skulle skogen kunna 1·~ixa fram till
slutskörden utan gall ring. Detta fick {1 ,1nclra
sidan inte utesluta au man tids nog gallrade
om detta bed ömdes som förde laktigt. Men Yi
l'ille bespara mo rgond agens skogsskörare förtreten att ha blil'it sen erade s{t tii t skog all de
tvingades fö reta olönsamma åtgärder för att
undvika ti lh-äxtstagnation och andra prob lem.
Det var sa mtidigt betr)·ggaude att ,·cta au frarntidsskogen, inom den ram som handli ngsfriheten rneclga1, fortfa ra nde ga nska l'äl sku lle
ril lva ra ta stånd oncns prod uktionsförrnåga.

,\led s111d och s111idiga !'llg1,'/!/!.1skiirdmr lw nr/P iivPl1
rit>ldfl11r11P gol/riJ1,t!/tn1a sä
rn,r111i11go111 111elu 111i.1nas.
Foto Olle I f erl11all/ X.
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Gallring på n ytt
1 Y,trt fall ö kade iu tressel ä ter for gal lrin g n ~ir
de srna areale r m· ~·ngrc skog, so m an lagts pa
-!0-talet e ller ti d iga re började nå ga llrin gsb a r
aldc-r. De tta in tr~iffade fran oc h rned SO-tale ts
slu t. Vi \·isste att d e t i detta ål d e rsstadi u111
fa n ns bcstand i beli m· m· sau erande g allri ngsingre p p (figur 8:3) . Ty en d e l m· d e nna skog
had e ha mna, utan fö r det so111 \'ara ge n omförda rö jningskampa nj e r had e in nda u at (sf'
\·id,1 re b pi tc l 19 ). · u fa nn s skörd e m askiner
(grip p rocf'ssorer) tillgängliga, som med hyggli ga p resta nda kund e o pere ra in ne i be ·tiinden utan att fö ro rsa ka al ltför nwcket skad or
pa de n kva rstående skoge n. Dessutom \'a r GOtalets p essimislll i skogsbrn ke t ett m inn e.
sko gsbru ke t upp ln de e n h elt a n n an och
b~iure ko n ju nk1ur. J \·är skogs\·ardsinstrukt ion
f-anm nu e n passus. so m i111e rn.ril a ku1el l p å
länge: /)pf åliggerfarvalt11i11gama all med 11t11_yllj a11 dr av lolwl P1fa rm hel nr!, tillgä11glip: best!i11dsbe~liriv11i11g lw11ti11 11Prligl lo/wlisPra bestånd 111Prl
gallrinp,sbehov nrh i 11 /oga drsv1 i mmnlw i 11p,s/J/o 11n110.
:vkn de t fanns !ö rtfara nde bara sm å a realer u ngskog i gallrin gsscad ie t (jfr fig u r 7:2) . Pii
~0-1a le t skulle situ <1 1io n e n Ya ra a 1111orlunda.
Lang tid ha d e nu fiirfl u tit sedau det tidiga re
ga ll rats i , kogen. Fö r a tt ko nun a igå n g genornf'örclc:s stora u rbild n ingska111pa11jer. De berörde

a lla 11i\·åer a nsrnriga i H-rksamhetsketijan. In 1c
l!l insc \'ikrigt \ ·,Il' au u 1hilcl,1 maskinfö ra rn a ,
som efter sig skulle lämna lagom glesa och
någo rlunda .i~i tnna besr:m d, och d äni ll ha
undYiki1 alh-a rliga skador p,1 triid och mark.
I n lecl ui ngss ke d et b le\· rä tt p roblematiskt i
deua h iinsee nde.
N u bö rjad e ä\·e n ga llri ngsp ri n c ipe rn a d isku teras p:1 alln1r. De n klassiska me1oden hade
[~inge \·arit lt1,~gallring, cl. u . uttag a\' kle nare
träd med a\·sik1 au lå ta elen \'iirdeful lare delen
a \· best{11 1dct \ äxa \'id a re. Professor Harry
Eriksson ku nde emellenicl för tall besc{111d \'isa
a tt höggallri11g, d .Y.s. låggall ri11ge ns m otsats, i
Skogshögskola11s fö rsök c:i ledd e ti ll någo n p iiYisba r 1ilh·~ixt ne d s;'i trn i11g.8~ För g ra n kun de
d iiremot LilIYiixte n Jll inska m ed ca 1io p rocen1.
?vlfö1ga rös1er i skogsbruket talade n u fö r h ögga llri11g- i u te kon st igt e fte rsom detta gynnad e
i11ko111stnctto1 - s;irskil t \ id 111askinell awerk11i11g .
Själ\' h ä\·cladc jag uppfann ingen a lt den
bäs ta p rin cipe n fö r gall ring ligge r me ll a n d e
bada gall ri ugse xtrf' m erna. Vid jii gr1llri11g skö rch r n1<1n triid i a lla bes t{tndsskik1 med in ri ktni nge n att a\'l iigsna de ha lita 1in sii m re. Detta
förefal le r mig \ara elen mest su n da in ri ktu ingen. i\lan behalle r en ''ryggrad'' i bestand et a\· \·~il erable raclc, rc)lfas1 a tr~icl sou1 skydd
m ot stor111fallni ng .
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Nu fra m emo t 90-talet h acle som visats
skogstillståndet föränd rats på tagligt u nder
fä rdvägen. Det krävdes nya ställningstaganden
vad avse r elen framtida kursen . Det fanns fortfarande gott. o m äldre skog, men nu en utpräglad brist på skog i mede låldern. Av hushållningsskäl bö1jade det bli aktuell Lall spara
upp ett än större förråd av äld re skog. \ifed
detta skulle man f),lla u L en framtida ,irkessvacka, som annars skulle uppstå n ä r bestå nd en i ålderssvackan nådde avverkningsmognad. Under senare delen av 80-talct började vi
därför välja ut best,\nd lämpade för e tt gallr ingsingrepp som vi döpte till lwnserve1ingshuggning. Beståncls{ddern borde ligga strax
under elen lägsta slutålcler som den dåvarande
skogsvårdslagen medgav. Efte r gallring skulle
träden kunna stå kvar i yu:erligare 30- 50 .7tr
utan nämnvärd självga llring och med relativt
god tillväx L.
Vid valet prioriterades talldominerade bestånd med god virkeskvalitet, som växte på
bä riga marke r. De skulle låggallras relativt försiktigt, med måle t att st~illa kvar minst 400
stammar per he ktar. Som resulta t bö,jacle icke
oväsentliga ytor av klassiska tim merställn ingar
n u pryda skogslandskapct, en vä rdefull res urs
fö r framtiden . Det gladde oss m ycket att
kun na konsta tera hur vi på några årtionden
lyckats förändra stora delar av bolagets skog
från ett nedgån get LillsLå nd ti ll att nu bö,ja

]18

likna sydligare behigua, sedan länge skötta
bruksskogar.
I figu r 8 :5 visas de stora förändringar som
formerna fö r virkesskörd genomgick under
resans gå ng. Från en lång period av nära nollläge kom en viss gallringsverksamhc t Li llbaka i
slu tet av å rhundradet. Me n allt talar för au.
d e n na förrn av virkesuuag aldrig kommer tillbaka till tidigare nider. Ty jämfört med slutavverkning förblir gallringsvirke all tid relativt
d yrt att skörda.
En viktig lärdom , som vi tillägnad e oss och
u tnyttjad e, var att frihe tsgraderm1 är sto ra vid
val av skogsbrukssä.LL. Skogsskötseln i boreal
nordsve nsk skog kan bedrivas enkelt, flexibelt
och kostnadseffekr.iYt:
- H uvuddelen av skogen bru kas (och anläggs) i likåldriga best.°m.d.
- Virkesskörcl ge n om gallring sker om ;°,tg~irden är lö nsam eller b iologiskt sett
ö nskviircl.
- Gallringsforrn och gallringsin te rvall kan
väijas m ycket flexibelt. Gall ra när och så
a tt det lönar sig.
- Skogens slutålder kan varie ras inom ,·ida
gränse r och anpassas till ti dsskedet.
Stora ,irkesmtag hör kun na göras ,id
va1:je Lillfälle .
Nä.ri ngsrillförsel kan ske i vissa ålde rsstadier.

KAPITEL 9

Boni tetslyftet
kogsrnarken i No rrl and bar i bö rjan u rskog,
se nare o li ka former av restskog och till sist k1tlturskog. Det sku lle med tid e n ,·isa sig a tr. en
oc h sam ma mark - som i olika sked en burit
d essa o li ka typer av skog - ku11cle forsö1:ja trii clbestfö1d med rnriera nde förn 1åga att producera virke. I d t'tta kap itel skall of1a näm nas
ordet bo11itf'I. De finitio ne n p å bonil t't i skogliga sa111111an ha11g lvde r: B oniff'fm är slwgsmorkms notwgivna fönnr1ga alt fJ1od11rera virke miitf
som m 3sk per hPklar orlz r11: Triiclens ,n·kastnin gsförmåg.-1 på en ,·iss m a rk bö r dä rför definitionsmiissigt va ra gi,·cn föru tsatt ko nstan1a
stånd ortsförh ålla11den i ÖITig t.
I vc rkl ighe1e n visade sig bonitete n uuryc kt
i m:'sk per hekta r ,·.-1ra nt utprägla1 dynamiskt
begrepp. nu n är de nya skoga rna bö,j ade ,·isa
,·ad de förmådde p ro du cera. Trots idoga försök h a r inge n ii1111 u lyckats au en tydigt fixera
honite l<'-' n fö r o li ka typer av skogs111ark. Ty
uppfattn ingen o m d e n nar urgi,·na ;wkastningsförmåga a u producera ,·irke kom med
tiden att fö rs~jutas uppå L.
\ 'i kom d ärför i sa,·iil praktiska som teoretiska sam man han g att t,ingas labo rera med
boniteten som ett beg re pp kn u tet 1i ll så,äl best.:i nclshistoriken som till ,·alet av produ ktio nsal1e rnativ. De t 11rsprungliga ho11ite ringssysterne 1
fr,'111 å r 1914. 11tYeckla 1 a,· Tor j onson , sedermera professor oc h re ktor ,·id Skogshögskolan , ;ws:1g an gron klassificera skogsmarkens
prodnktionsfönnåga.84 De n 111förcles med hj älp
av tabe ller med ing:1ng efte r besrå nd e 1s
gru ndyte,·ägda medel höjd oc h alder. 1\är forska rna på 40-talet bö1j ade u1arbe ta procluktionstabe lle r for likåldri ga skogsbestå nd m ed
hjäl p a1· matematisk-statistiska a nalyser införde

ma n boni te ri ng med höjchHYcc kling ·kun·or.
ömPhöjdsbonitering Bon itetsYisaren ä r cfarvid i
pra ktiska sa mman h ang mcdc lhö jde11 m· (d e t
likå ld riga och o ·kaclade) bestandPts gröYsta
triid (ö h-1 rädcn ) . H öjdbonitct<:'n. eller StJ111dortsindc:-.: (SI) fö r ta ll och gr,n1 ;,r ölt-1riidcns
mede lh ö jd i mete r vid I 00 ,u·s rowlalcler
(Hl OO) . För contorta1a ll och l·*>rk amiinds p å grund a,· d essa trädslags snabba ,·iixl - SI
vid 50 å.rs ålder i h rösthöjd (F150 ) som matt på
bon iteten.
1 mi tten a,· 70-taler introducerades bonitc1·ing med stä11rlortsege11sho/Jer, ,·arl'id man i·i r helt
oberoende a,· mätningar pa tr.id. Frå n och
med bö,ja n a,· 80-ialet kunde höjdbon itete n
(Sl ) ocksa mäta · på unga öh-t riid ge n om i11tnre/1/111Plodl'II. De n mot e n ,·isst s1andorrsindex
sYa rande bo ni tc tc· n avhises i tabeller. Nä r d e t
tidigare ,·inTarrct i l\"orrlanclsskoge11 ö,·crgick i
me r o rdnin g, oc h inte 111inst 11iir kulturskogen
h ade nått e n ,·iss utYeckling. lii111nad c man pi\
1970- och S0-1ale11 all ! me r Jo nsou-S\'Stc rn et till
för mån för bonite rin g ge nom uppskatt ning av
Ö\Te h öjde n. i111erccp tet eller . ta ndo rtsege nska p e rna (Skogs högs kolans bo11i1 c ri11gsS).. tem) .85

Nästan omedel bart efter mil t ~jii11s1etilhrädc i
SCA konfron te rades jag med e 11 fri\ga som
skulle b li e11 spiinnancle och a ngP liigcn föijetong un d e r fl e ra dece nnie r. Det ,·ar l':1ra m·1·erkning ·beräkni ngar som fö ro rsakaclP funcleri11garna. \'ad kunde Yi fö n ·;in1a för ,·irkcsavkas tning frå n de nya skogar vi anlade?
\'id mYerkningsberäkn inga r som aYser ett
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uth{dligt skogsbruk sökt>r man ,·crnligen efter
cten h ögsta tillåtna uuagsni vån fr.0 .111 . nutid
och fra må t. Til h-äxt och utveckling i d e n nya
skog som matas in i he räkningssystemet - och
som skall e rs~i lla d e n so m a1Verkas - h ar stor
betydelse fö r niY;thigg11i11gen . Ty den nya skoge ns v~ixtförmåga a,·gör när man kan bö1:ia
skaua den på Yirke. In te s~illan föreföll del
uppen ban att man i d e nationella ber~ikni11garm1 gjon ,·iil kon senatiYa a ntaga nde n. Riksskogstaxeringen a d Je tad e med begreppe t
biitlrP-h iil/im . !\fan antog a tt franllidsskog a,·
, iss typ i e n ,·iss la ndsdel i genomsnitt in te
borde kun11a uppnå bäure ege nskaper än d e n
ma n 11pprnäu på den b;iure-h~ilfteu a, de
1xo,}tor, som ko mmi t a 11 hamna i d e nna vissa
typ av skog. l våra bcr;ikningar utn yttj ades
sam ma princip.
dispo n e rade
Skogsfo rskn i ngsi n sti 1met
ocks,1 de11 1idigart> n äm ncta märse rit>n "Smra
produk tionsumlcrsök11i11gen" (Stora P), spridd
ö,·er lan det. H!ir had e tillfälliga provytor lagts
ut i en miingd best.°u1cl sow föreföll vara ,·älsköua och a,· god h alitet. :Vlan insamlade
triicldata öw-r hl.a. tilh':'ix1 e n. Dessa n1nynjad es
av flera forskare, s:1som H enrik Pe u erson och
Be n g i.Jo nsson , for hl.a . procluktionstabeller.
De Lräcl som ingick i den norrhindska
b;iure-hälfte11-skoge11 och Stora P h ad e ett
ge me nsa mt. Prakt.iskt taget alla tillhörde trots
allt kategorin m e r e ller m indre osköLt, namrföryngrad skog. :vlcn nu ,·~ixte p:t bred front
e n ny generation skog fra m p:1 brända elle r
111arkberedcla hyggen . De t fanns många indikatio n er p:1 all de n frå n bö1jan sköua ungskoge n, kulturskogen, hade andra tillväxtege nskaper än d en redan uppvuxna b;iu re Non landsskog som Ri ksskogstaxeringen an\'~incle
som likare.
:Vle n samma sak g;i!lde. m å vara i mind re
g1·ad , äve n de n skog so m d e n d åtid a procluktionsforskningen stud e rade. U 1gå ngsläge t i
kulturskoge n ,·ar san nolikt bättre, t. ex. vad
g~iller mincralise ri ngen i h1111rnstäcke t och
d ärmed näringstillgången. Och en bra stan i
detta a Yseeud e borde led a till en. me r aktin
marktillstån d och därmed bättre ti llväxt.
Detta hade red an markforskaren, p rofessor
H enrik H esselma n visat.86
120

Den 10 juni 1965 demo nstre rade vi för
SCAs koncernstyrelse e tt jiimförelseobj e kt i
u a kte n a,, I-loting ett par mil söder om La pplan d sgränse n. De n na plats sk ull e se na re bli ett
ofta återkommande exku rsionsm:11. H är , äxtt>
p å likartad mark ;, ena sidan ett gr a11besd11d
med e n för trakte n ,·an lig uppkomsthistori k
o ch å d e n andra etr intilligga nde tall bestån d ,
som d:1. var 42 å r gammalt. De td bestå nde n
hade uppstått efter samma avverkn ing. På e n
d el av h ygget: had e man på sech·an ligt vis l;irnn at k,·ar restbestånde t a,· m es tad els kle n gran,
p:1 de n andra lw ggesbrände rna11 oc h planteraclc.
Drygt •W å r se n are visad e gra n b estå nde t
bo ni Let .Jonson lV- V (idealproduktion ca tre
m 3sk/ ha) . Men bo niinad e ma n kttl m rbeståndet fi ck man e n _J onson lI (ca 8 m\;k). Som
sa nnolik orsak Lill d e n a,·sev;in biittre avkasLningsklassen i tallbestånclet, bonitetsfö r~i11dringen . nämnde vi för styrelsen:
ä ndrat ljw;- och vänneflöde 1ill marken ,
ä ndrade sn ö- och ~jälfö rhållanden,
förbii ttrad omsättning (n~iringsmob ilise rin g), d elYis geno m bränning, samt
förbä uracl närin gs1illförsel genom fa llförna .
En bo n iteri ng i d ag av d e n nu sna ri 80-å riga
tallkulture n ger ett ST = T26,87 mo ts,a ran d e
e n bonite t på sex m'.'s k 1w r h ektar och år. 88
Ett a nna t exe m pel före,isades på h öste n
samma å r ,id .'\Tonla n ds skogs,·;uclsforbu n cls
exku rsion p:1 Yl oDo:s marker i Västerbo tten.
De t va r e n 35-årig kulturskog a,· tall, den s.k.
Re roniussåclden . Dt>ua bestå nd ingick i e n
se ri e ;ildre ta llkulLUre r i uppseende,äckande
god ,·;ixt, som .VloDo red a n tid igare fö re,·isa1
på e n exkursion :U· 1954. Bestå nd et ,·äxte fortfara nde e n ligt e n .J onson-bon itet III, im pon erande br<I e nli gt gä llande uppfattn ing om vad
skogarna ,·,mligen presterade i det aktuella oJ11råcleL. Min tidi gare forskarkollega SYen-Olof
Andersson p:1 Skogshögskolan ,·isste också
medd ela an t111gdom s111Ycc klingen i hans röjningsförsök. spridda ö, er :\lorrlaud , kunde
vara uppseendeväckande sna bb. ,i.,,en andra
iak11 agelse r pekad e i samm a riktn ing. Den nya
skogens tilhäx1 ,·a r 11p pm1t111.ra nde god.

Tlär var 1ydlige n någo1 mycket viktigt pa
gfog. Vi bcslö 1 a tt gå 1·idare oc h u ndersöka u tvecklingen i 11:tgra upp till 60-åriga tallk nltur·er som l~g pa bolage ts llla rke r i \ lc llanno rrla n cl. Det rö rde sig o m rre-l'a ncle försök Li Il
sko gsodli1 1g från se- klets början . .\!å gra a1·
d essa bestan d had e red a n tidigt upp lllä rksam mats. Man h ade lagt ut prm-yto r med o lika bchan dl iug och t. o. rn. s p,u aL e ngångsröjd a pa rceller m ed h öga stamantal. De t Yisa d e sig a 11
höjclt1lYccklingen of"1asr rno1 s1·arack b oniu.:L
J on son 111- IY, d .v.s. TI 100 = '.2'.2-25 me ter.
Ibland ,·a r h öjdboniteten L.O.lll. bä ttre. Bestå nde-n l,'\g i skogsom råden där ele n veclcr1agna mede lboni1 etc 11, mätt p,'\ de n a llc rstädes
nä r rnrande gamla g ra n skoge n , l~tg 1·id .Jonso n
V ( H I 00 = 18 me ter). D<:"ssa till y1an små kulturbcst:md 1·cr b tcle 1·äxa ungefär som i Be rgslage n!
)i.,·en i ),/orrhotten kun de 1·i pih·isa klara "bonite 1slyrt.. nä r l'i mäll <:' höjd u1 vecklinge-11 i ungskoga rna.
\l e n a1· elen etable rade procl uktionslörskni nge n fi ck 1·i foga ·töcl för o p1i misme n . i\l an
k11ndc h e ll e nke lt inte be kriifb elen. T1 d t' t
före-lag e tt g lappn1m mellan d en forskn ing
s0111 sysslad e med skogens p roduktion och
den so m s1·arad e rör lö ryng ri 11gsfrågorna. För
produktio nsforsk n in ge11 hade det til l dess
h uvudsa kligen run nit s 1i1Ig:u1g ti ll Norrlandsskog 111 ed sina rö tre r i d t' n gamla m skoge n.
Fö ryngringsfo rskningc n sysslade m est med
fragor röran de- b esta n d seta b lering. Därför
sak nades i ston sen u ndersök1Ji nga r so m jämförctc den gamla och nya skogen . De t saknades studier som sk ul le ha kunnat be kriifta
hvpotesen a ll ku lturskogen v:cixte b.'i1 1re. \ 'i
m ;i r kte au rorskarliig re t ansag oss överd riYet
op ti mistiska. \ "i, å , ·ar sida . ryc kte an man pa
fo rskni n gssicla n inte f"öljd e m ed i s1•,1ngar11a .
Me n 1·i kanske inte riktigt lö rsrod d e ras dile mma. Så d iskre pansen i uppfattning mellan
forsk ni ng och praktik 0111 d e n m ·a skoge ns
produktionsför måga b leY e n öppen f"raga
under må nga år.
För oss r;ic kte d ock de sta rka ind icie rna p,'\
en påtaglig bo n ite1slör;indri ng 1id ö1-crg{111g
till k ulturskog för a11 Yi m å. le ta h änsyn till
ele n. D e tta sku lle utnytuas i 1·ara an·erkn ingsber,'ikni nga r o c h skogsd rds ins1ru k tio n e r.

~ len l'i insåg oc kså an SL)Tkan i förä n dringe n
1·arieracle beroende på 1·il ke n skog 1·i h a de i u tg å n gslägt"r och 1·ilke n 11v 1·i an la d e . Ar Jl)b8
hade 1·i uti fran egna iak LLagt"l. e r och rnii1niugar uta d 1e-tat ett diagram fö r bedö mning
al' "Samband e t me llan bo 11ite tsklass i u rs prungsbest:llldct (na turbestånd) oc h d:o fö r
n ran lagda l'årclade bestå nd (k ulture r och
ajä lvföry11g rin gar) ". S,'.i hiir beskrivs cliagrnm met 1·id Skogs1·årdsförbundet.~ ex ku1·sion :1r
1%9 (jf"r ligur 9: 1).89
Uppfa n n ingen a u dl'II 11ya slwgl'II väx te beL>dl igt sn abbare än den gam la på1·er kade
na tu r ligl""l·is uppI;iggningen av 1·,h skogsbruksstraregi. N tt ble1· d e t ;i11 11u m e r auge b gc t all
byta 111 de sämre dela rn a a1· den gam la skogen
(
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Figur 9: I. [Hligt diagro111111,,f lftr PXfllljll'lvi; I.'// 111arl.
111rd 11r.1/m111gsb,,,111111/ 1111 gm11, IJ011iM .Jo11so11 \; 11111
rim /1lo11tnm 11ml tall i stii//p/ bo11iM I/I- Il: Po 111_rrhel
god mmi1. rliir bo11ilf'ln1 i grr111.,lwgm redo// iir hög. 111l'fljur 1'11 ihw1gång till tall i11go p,dP/{//; 11/(/1/ ell h1111 i1,,1Jsii11/mi11g hon l.o. 111. iulrriffa. A1wu 111w1gr111gfrr111 tll
1111'1" elln 111i11dll' 011.iill lws/r111rl till el/ 11ya11/agl orh !'(Il"
dal be.,tr111rl 11/('{I .,rn11 111a friiris/ag hal/ i ol/111ii11h,,1.fö1°
11ii11los 111edji1m t' lt /m1d11klio11;ölmi11g;. Cl/ loll/JP.1/1111d.
honili'I \ 7. ;0111 jii1y11gras gmo111 ;jiih•1ar/r/ ö11erglir till
l' tt vr11dad 1111gslwg 111nl m hah, bo11ile/,1k/r1.,s ltö,a;r1'
mdwsl//i11g111ii•11.
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förcles en s11abbinventering av väl e tablerad
ungskog, so m beclö mdes kt1n na stå modell för
e n rimlig a mbition n~ir det gälle r bestå n dsan läggning. Inom ra m e n för Hug in-p rc~jektet
p{igick å re n 1976- 79 en stor i1wen te rin g a,·
provytor, som kunde å te rfinnas och som hiirInför hotet om e n tilltag,mde knapp het på
rörde från e n landsomfauand e återväxt.taxevirke, har i11tresset här i Sverige riktats mot
ring vilke n Skogsstyrclse n ge nomfört redan
olika möjligheter att ö ka ,irkesprod11kLionen
p å 50-ralct90. :\lu bö rjade m a n fä klä m p{1 hur
i skogarna. \fan har bl.a. anse tt att de n
den nya skogen ,,ar sammansatt. Å te rstod prostarkt minskande gallringsaktivitet, som
d uktionen.
kunnat iakttagas under de senaste 10- 15
Fo rska rn a sö kte också nya ,·ägar att be;°,ren är beklaglig eft ersom män genom
stämma skogsmarkens bonitet. Inom ramen
mer gallring skulle kun na adocka skogen
för riksskogst.axeringen sLartade e tt ston promer ,·irke. lnom SC..A. har vi fö reträtt elen
j e kt.. Nu no te ra d es o lika markegenskaper p å
åsikten. att med d,tgens skogstillstånd gallp rovyto rna samt föreko msten av ind ikato rringar knappast kan anses vara särskilt beväxter i fälLskiktet. Dessa ståndo rtsförhållanfogade som procl11 ktionshöj,tnde åtgärd.
de n skulle sedan kopplas ti ll hi\j dbo ni teTvärtom :ir det ,-;ise nt ligt mer angeläget att
ringen i bättre-hälften-skoge n. P{1 s;_\ vis skulle
inrikta sig på elen typ ,l\- ,·irkesuttag, som
m an - clär s:1 Yar av be h ovet påkallat - kunna
samtidigt medför att garn mal, svagt vii;,;ande
bestiirnma st.å nclortsindex u Lan att behöva mäLa
skog 0111 fors till nya, v;ilproclt,cerande ben ågra tr:'icl. Skogsterrängen h ad e t.ex. bestånd genorn slutawcrkn ing .. .
gåYats med m ånga hygge n och p la ntskogar.
I dagens 1\on -!andsskog iir tillståndet s{t
O ch man insåg h el l rikt igt att den existerande
oe rhört v.'isensskilt från ,ad man i prnd11kskogen ofta inte var iignacl a u ge e tt r{ittvisande
1ionss;unman hang kan anse optimalt, att
m å tt p ,'i bonitete n . Resulra tet blev ett svstem
drastiska rn{lll och steg mttste till för a ll driva
för bonitering med srå nd o rtsfaktorer.91 Nu
ut,,ecklingcn r;itt. Det är därför som alla
sk ull e problemen vara lösta e n g[111g för alla 1
klutar n11 måste siiu.as till för att göra brnk
Men deua \'ar e ndast ett sLeg i rätt rikt11ing.
a,· de11 11orrlåndska skogsma,·ken i form ,i,·
H ake n \'ar fonfa ra ncl e att triiddata frå n riks11y;1 skogsbestånd so m är kolossalt mycket
skogstaxeri ngens provytor hade tjänat som
bättre produktionsm;issigt än dem ,·i har i
g rund för jiirnfo relsen. !\är Yi provade det ma
dag. Samtidigt ska ll vi naturligt,·is se till. an
sysLem et hamnade y j återigen a ll tfö r lågt i
vi sä länge som möjligt utnyttjar prodllkska ttn in gen av Yad d e n n ya skoge n kunde protionskrahcn i elen b;i ure de len a,· elen nudu cera . O ch skill nad erna Ya r sto ra. l ok tobe r
varande skogen . Det iir därför viktigt ,ltl
år 1976 in bjöd vi cl~irför de vngre av forskarna
prioritera slutav,·crkningarna på räu sätt .. .
frå n riksskogs1.axe ringen och frå n skogspro1973 {ns skogsurrednin g satte en viss fan på d uk Lio nsomd1de t Lill en td d agars resa i
tttYecklingen (se vidare kapi te l '.23) . Ordföra n- Mellannorrla nd.9'.2
Vi dernonst.re rade förän dringe n i avkasLden , landshövding Be n gt L yberg, tid igare VD
för MoDo, e table rade eu nära sa rnarbe te m ed ningsklass vid a nläggn ing av ny skog. Vi visade
p ra ktikeu. Man beställde oc kså \'irkesbalan ser flera exempel p{t d en sna bba tillväxt.en i
Mm Skogshögskolan . Vi cfterlysLe från skogs- m e d el:dders ktdturskog. Det. gällde såviil , anhruksh [dl att man i be räkningarna skulle ge lig tall so m contona. Vi diskuterade beståndsd e11 nya skog, som m e d tiden e rsatte elen skötseln nu och i framti d e n , p roduklion a,·
gam la, realistiska egens kaper, t.ex. vad gäller so rti ment och haliLet, ku lturjämfö rt med beträdslagssammansäuning och produ ktionsfor- ståndsföryng rin g .
Men vi 1.yckte fortfarande a tt forskarna inte
måga. Detta lcdcle till diverse forskningspro_je kt. Inför avve rkningsberä kningarna genom- verkade h e lt ö,·enygade. Vi beslö t då a tt göra

mot ny. Vid en exkursion som vi anordnade för
Nordiska Skogskongressen ij un i 1974 sade j ag
bL1. föijande . Det å terspeglar in te minst tidsskeclets sLarkt: produktionsinriktade Länkande:

1'.2'.2

en generalinvente ring av a lla älch·e knlturbestå nd som fanns på SCA:s och in tilligg,1nde
marker i Mellannorrland. En e nkät. gick ut till
berörda förval tningar. Vi fick en h el del napp.
Sommaren 1977 e ngagerade vi ett par skogselever, Thomas Agre ll och Erik Ederlöf, med
docent.en Björn ffagglund oc h m in m ed arbeta re Per Persson som handledare. Uppgifte n
var att i form av ett examensarbete p raktiskt
pröva och stude ra "Skat tningen a, höjdbon ite te n med ståndo n sfaktore r".
St.uclie n, som författarna gav det uppmuntrande namnet. Lyftet, redovisad es påföUande
år_!l'.l Den ornfauade 20 tall kulture r, 35~65 å r
gamla. Res ulLaten blev i konhe1 a lt skillnaderna i gen oms n ittligt. uppmii tt stå nclonsindex var h ela 32 d m mellan å ena sidan uppska t.t.ningen med st{mdonsfaktore r (HlOO =
19,7 meter), och å den andra genom övre
höjdsbonitering (H 100 = 22,9 m eter). ÖYersau till ideal p rod uk1ion i m 3 sk per hekta r
växte därmed de und ersökta kulturbestån d en
av tall - mätt på dem sj{ilva - i genomsnitt 30
procent bäure än vad en prognos m ed hj älp
av ståndortsfakLOre r sk1dle ha föru tsett. Förfa ttarn a prövade olika förklaringar til l skillnaden . Ingen annan ver kade p lausibe l än a tt:

i

kon vam 1'11 bestr1ndshislorisll faktor
avvil<l'lsl'rna.
N u fram träd de ~ tyc kte vi - den hi LLills starkaste indika ti one n på at.t den nya skogen verkligen var ett n yLL och betydl igt växtligare inslag
i Norrla nd. Del ,·ar fel au använda elen bä ttre
dele n av den dåvaran de äldre skogen som
norm p å No rrlanclsmarke rn as procluktionspo tentia l. .Ä..ven d enna skog led kanske av
sviterna från en ofördelaklig n ppkomsthistoria.
Filer också hade den bli viL uLsat.t för h uggnin gsing repp som drabbat de bonitet.svisancle
tr~iden . Sannol ikt bidrog båd a fö rhålland ena.
Vå ra antaga ndeu om elen nya skogens produktion och d ess roll i dra lå ngsiktiga prognose r verkade u nder a lla omstä ndighe ter mer
rättvisande än dem man gjorde p å riksplanet.
O c h m e r skulle komm a.
Under 70-talets senare del utYecklaclc forskarn a vid Skogshögsko lan och SLU:s nya
Skogslakultet (som Skogshögskolan o mbilda ts
til l fr.0 . 111 . den 1 juli 1977) ~intlige11 en m etod
med vilke n boni teri ng ä,·en kunde ske gf'no m
mätning p{1 unga träd . Det Yisad e sig finnas
starka samband mellan höjdut,·ecklingen i
u11gdorn ss1aclie t och träclh~jclen ,·id moge n
ålder. Detta , a r et1 a,·göra nd e !"ramsteg på
Kultwn1

sig

so111 hjiiLfJer till alt fiir!dr11a

SummaH-'11 1977 Pngagemdes slwgsrlroerna Thomas Agrdl orh Fri/i 1-:derlöf med uj1pgijl all i Jor111 av el/ examensarhf'IP praktiskt /Jröva orh studrm "Skattningen rw fliijdboniteten med s/r]ndortsfaktorer'·. Foto: 77wma:, Ag11'll.
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\ 'i beställck d ärfö r å r 1982 en j ä mförelse
vägen m ot a t.t. få e n rä ll\·is mät a re på den n ya
skogens proclu ktionspo teutial. JTär d e mon- rne lla n de st:md onsindex som m a n giYit ungsLreracle d e nya 1.r·;id e n sjäh·a Yad de fö1rnåcldf'. skogsim e nte ringens 1x0Yytor m ed ti llämp n i11g
O ch d el bo rde \·ara dem m an lirade på. IIc~d- av st,'\ndonsegenska pcrna och m 0Ls1arande
boni te rin g enligt den s. k . i111.e rceptmetocle11 und e r a m·;ind n i ng a,· in te rce ptmetocl t' n .
infördes-9·t På pro\'ytor med ti o me te rs radie Resnl taten gic k i 1-;intad rik m ing. De redoskul le de td grö\'sta triiden väljas. På dessa \'isad es a\" p rofessor Björn Elhin g 1'icl ex ku rm ä ttes hiugdcn a, de nä rmast<" fem å rsskotten sionen å r 1983 p{1 bob gets marker med anledomedelbart över 2,5 rne1.ers höjd . lu te rceptel nin g av Skogsd rdsfö rbu nclets lO0-,'\rsj1tbivar rned<"ltaler av dess u1~itnin ga r. Ur diagr,uT1 Ie 111n . I med elta l ,isade höjdboniterin g<"n
rned int e rce punetocle n tY,'t mt' t.e r högre Hl00
kunde sedan ståndortsindex ST a\'läsas.
l börj,m a\ 80-talet forbcredde vi n ya a\"- iin ståndon shonitcringen (figur 9:2) . Dess1e rkn ingsberiikuingar baserade p:1 uppgifte r utom ,·isad e sig pla n te ringarna n,°i f-i-9 dm
fd u dr ~jäue skogstaxerin g 1983-84. Vid hög re höjdboni te t än sjähföryngringa r m ed
dessa ,·illc \'i utny11ja skogsfak u ltetens nya samma s1.å ncl ortsf"örh ållande11.
Bonitetshöju inge n i kttlturskoge n låg i
H11g in-svsrern . lVlcu fö ru Lsäuninge n var a ll
den nya skogens uLYec kling matades in med dessayimförelse r cfarmecl i n i\:t 111ecl ,ad L1cfteträttvisande stån dortsindex. I-hi r skulle ele n u nclersö kning<'n \'isat. P:1 briind tl!ark indikeo rnfa 11ande u ngskogsinveme rin g som ingic k i racle tallk ultu re r högre och gra nku I Lit re r
H 11gin-projektet komm a a t.t ge intressanL och lägre sråndortsinclex ;in p;1. obriin d mark ,·id
jämförbara st:u1do ns förh :.t1lanclen i ÖHigt.
v;irdefull info rmation
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funhtio11tmo för bonitning med slåndortsfi1/itorer
22 - vnJwr m11gorr/11a bestånr/1,n /H1 rätt siilf, mt11
1nychel tydn J1å alf de anger/är låg 11ivr1 orh behöver
korrigeras.il", Vi ,·erkacle ;intligen ha nå u enigh et otn au ele n nra, gen o m m ftl rnech-e tna år20 - gä rd er anlagda skogen m ed god m arginal
lntercept
Öl'ertriiifacle den virkesprod11ktion m an tidiga re trott. ,·ara möj lig i No rrlan d .
iVkd d e n nya skogens i11L:.1g p å arenan
18
skulle allbå m ed tiden en allrniin förhöjn ing
_
Ständort
a1 stå ncl ortsin clex i11Lräffa. Vid ju bilc u rnsI-exk11 rsio ncn exemplifierade jag vad för;inclf--16 - ringen sk ull e komma att innc biira .% För e tt
n ågorl u nda <"t1hf' Llig1. a\"snitt a,· ce1nra la
Mellan norrland, cli.ir bolage t ägde ca 600 000
64°
Breddgrad
62°
60°
h e ktar skog, red ovisade \"i fördelningen a1·
ståndo rt, inclex i H l 00-klasse r e nligt Y:1r senaste
Figur 9:2. /loniln-ing med let!J1i11g rm stå11dorlsege11skogstaxering. Fördeln ingen m·såg a ll L,å SI
1·lm/m i /a/111 ngJlwg11r g11v rn två 111eler lr1g1P I I I 00 ii11
t'n ligt provyLnisa uppskaunin gar i elen befi n tnär mr111 i .\Il/Il/Ila lwstrforl 11/i/)S//(/l/ade bonilele11 /Hl rfp
liga skogen. Via ,,,'\rt lws rånclsregisLer för
1111ga l1 iiden 111erl i11lmP/J/ 111elode11 . .Ji.i111jii1Plst 111alerial:
sarnrna områd e kun de l'i få fra m 111ots\·,-u-,u 1cle
Hugins u11g1kogsinventeri11g 1. 11. m. r1r 1982.
•
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skogen därmed komma att ligga p:1 kna ppt
30 procen t hög re ni,·å ' Deua s1ä mde å te rigen
,,;1J med Lyftet-u ndersö kningen. Ax fig uren
framgå r ,·idare att så höga ståndortsindex som
24 me ter elle r mer \'ar mycket o\'anliga Yid
bo ni te tsnppskattn ingar i 1970-talers skog.
Endast sju p roce nt a, arealen borde 11tgö ras
,w s,'t god a ma rkf' r. Men e nli gt prognosen fö r
fra mtidsskogen skulle med tiden skog med
d e nna Yäx tkraft ko m ma att b reda 111. sig Ö\'er
m e r ,'in '10 prorf' nt a,· arealen! O ch I-I I 00klassell J8 mete r, i110111 vilken llledeltalc t låg
för ele n gamla skogen. skul le komma a tt vara
obewdlig när d en nya skogen hade Lag i1 över.
Som framgått h ad e forskning och praktik i d en mån elen sena re in tresse rade sig för
d essa ,iktiga fr;'\gor - under de g.'111gna. å rtiond e n a med tide n ut,·eckla t ett ,·isst mått av kousensus i bon itetsfrågo rna. Skogsmarkens nalw
giv11a produhlionsf'iim111ga ,·ar inte sä rskilt. entydi g . C nder alla ornst;indig li e ter kunde man
avl ocka stå n do nen högst o lika Yirkesproduktion be1·oc11de på hur d e 11 hanteras samt p[t
,·alet m· trädgröcla ..Jag a,·slutar det h är kapi tle t
mf'cl a tt ci tf'ra professor N ils-E1·ik Ni lsson , f' n
a,· de fr;imsta a uk toriteterna und er det aktuella
skedet ,·ad aYser bl.a. virkesbalanser och a\'1·erkningsbc rä kningar. Han skri ver:
0

H 100m

h g11r 'J: J. i\lnl tirll'II ldrtrll(rdr, bi/dm av 1'11 jim11ti rlsshog med /xiyd/igl biittre lillviixt iin dm som dn, fxis11,rand,, slwgrn /m'sinarlf. Figt11e11 v isarfan!elningen
HJ00-bo11ilc/er e11l1gt uj1jJslw1111i11gur i den existerande
I 'J70-lols1/wgm jN1 SCA :s mr11lm i ,\ /!'/lo 1111orrlanrl
(lux ]V). sam/ /Jrog11osmför mo/svarandefördefni11K
ijimnlirlo skog.

fördelning i et t framtid a skede d:1 all ga11uual
skog hyus ut mol ku lturskog. Stånclortsindex
för ny skog hade sirn ulerats bestå ncls,is ti ll au
avse H I 00-boniteter i st~illet för j onson genom
ingång i en till SI modifie rad upplaga av ele n
sed a n länge a11v~inda mal le n , figur lJ: I. Dess
approxi11rntiva rikligh et ku11de anses verifierad.
Resultatet a\' jämförelsen ,·isas i fig ur 9:3.
Index försköts kraftigt upp,'it. Fr{m ett medeltal i ele n etabl e rad e skogen på 18,8 mete r bleY
medelindcx i framtidsskogen i st;'illet 22,3
meter. För samma omdde visade Elfrings ungskogsnia te rial TT I 00 = 22 meter i medeltal.
Teori och praktik nTkacle st.imma. A, kas tn ingsrnässigt sku lle idealboniteten i d en nya

Annu hög re: på m in egen lista s tå r att man
s,Hs,1r tillr;ic kliga resu rser till de11 up pd<llering a,· boniterin gssyste met som oundgiin gligcn är nödv:inclig. 1\är jag all ts o m oftast
plockar in d a1a i min cL11or fii r planterad
skog i 30- 40-å rsålclcni finnerjag e n totalproduktio11 oc h e 11 dimensionsut,·cckli11 g
som ä r ,·!isen tligt bäure än bä ttre-hälflensko g av äldre tappning. ii,·cn o m h ·a lite tcn
l [i111na1· 1n ycke 1

i i')\-rigt (llt () 11sk aY 7

ii1.1111 u i dag finns mer aLL gö ra . Den skogliga

bon itetsfrågan är sannolikt e n ··nevf'r ending
story"_

12!'>

126

K APITEL

10

Skogsgödslingen
.År 1944 anlade professor Lars-Gu nnar Romell
vid dåvarande Slalens skogsförsö ksanstalt,iä mförandc gödslingsförsök i O rsa finn mark och på
Kulbäcksliden, anstaltens försökspark i V~istcrbottcn. Man mineralgödslade dels gammal
granskog, dels intill iggande myrma r·k. Diini ll
hevatt:n ingsgödslad es försöken u pprcpadc
gån ger under två å rs tid med kväve i form av
a rnrnoni urnnitrat.D8 Försöken blev ett pionjärarbete. Ty del de kom au avslöja skulle visa sig
bli av betydelse fö r e n framtida praktisk verksam h et av stor omfattning samt för den framtida forskningen på området. Romell fann att
granskogen reagerade förbluffande positiv,
på kvävctillförsel, men vad gäller mineralgödslinge n e ndast obetydligt eller inte alls (figur

tale t en fi nsk expert för au bedöma elen p roduktionspotential som förelåg i bolagets fall.
De t skull <:' senare visa sig all de finska klassificeringsnormer han tilEimpadc gav en alldeles fo r posi ri,· bild a,· den no rrländska \'erkligheLe n. Dessa u tgick från vegetalionssam häll e t
Grundyletillväxt. reaktion
Relativa tal

500

400
538 kg N per ha
vid 32 bevattningar

N

lO:l ).
300

Det dröjde emellertid till senare delen av 50t:alet innan man inom det praktiska skogsbruke t
började in1ressera sig för a tt ö ka skogens virkesproduktion genom näri n gs tillfö rsel. Såväl
skogsbolagen som Domän verket lade llL försöksyto r. Det ,·ar till en bö1jan möj ligheten a tt
göra lo rvma rke rna skogbäran de so m stod i
centrun.1. Men även näringstillförsel på fastmark förekom i fö rsöksskala, t.ex. i samband
med pla111ering e ller för att få igång föryngringen på tallheclar.
En inspirationskälla vid denna tid var s~ikert
det omfaLtande program for dikning av mer
eller mi ndre trädbevuxen torvrnark, kombinerad med gödsling, som hade påbö1jats i Finland.
'Vlcn ~iven i Norge hade goda resul1a t av torvmarksgödsling uppnåtts. SCA anl itade på 50-
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F1gw· 10: !. i j!m{Pssor Lrm-Cunna.r Romr[/s /dassislm
gödslingsfönöh /HI 40-/a/r,/ i gm11111al gmnshog /H1 K11lbti1-/islidensförsi:iksj}(Jr// i \liisterbotfrn demo1ntrerades
klor/ o/1 lilljörstl mi kvtivl' var rfp/ mr/11 niiring1äm11e
.10111 !{OV m /Hltaglig li/lväxtölming.
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på tornnarke n. Vad ko nsul ten ej inse tt ,·a r au
klima te t p å m e rpart en m· 1orrlauds LOr\'rnarker, bl.a. på gru nd av högre h öj de r Ö\'er h aYe t
111.111 .. \'ar mer ogäsl\·ä nligt ä11 det s0111 kännetecknade de finska lll)Tarna. förut ·iittningarna för a11 göra d e m skogbärnncle \'a r d~irfö r
bet ydlig t sämre.
rien inledningsYis ,·ar opti111ismen o brute n
ino111 före tage t Ufr Swaus och \1ossbergs korrespo ndens i ka pite l :)) . Mossberg hade t.o.m.
bli,·i1 så e11 tusiastisk för \'irke ·prod u ktion pa
bolagets myrar au hau up pmam1t skogsavd elni nge n att inleda inköpa\' sådan mark (,\lian
Ah gren , mun tlig info.) . Detta ko m d ock dessb;inrc aldrig till srå nd . Me n under !JO-tale ts
senare del an lades e l1 r~itt ston anta l gödslingsförsök i samband me cl dik11 ing a,· tOr\'mark.
.Försöken u t\'idgad es ii\'e n till au omfa tt,1 skog
p,1 fas1mark i olika u1,·eckli1 1gss taclier, bl.a .
äldre bes1and.
S\\'an \'ar emelle nicl inte så entusias tisk
ö1·e r a lt även förlägga göclslingsförsöke n till
sluten skog (Allan lig ren. mun tlig info. ) .
In om bol<1gc1 va r 111an i full fard med a u slutancrka oc h å terheskoga "de g rön a lög11erna".
i\ fa n ka n spekule ra i att S\\·an insåg a11 en 0111fa ttande fas tm a rksgöclsling skulle ku n n a sned,rida och för. e na det angelägna restalll'eriugsprogra m so m han ställt sig bakom. Ia n skulle
i\ter t,·ingas ,l\'\'Prka i den biista skogen för att
kon111w å1 del framgöds lade ,·i rket.
128

1985

1995

Figur /0:2. Snm111r11tlngd
11rlig dikr,,1/ii11grl pr1 SC:i\:s
111arkn 1111der r11n1 194595. Dm jö1:1ta tofJ!Jf'/1
1111rll'r 50-talets snwre del
orhfiwn till 60-talets 111ill
am,rr dilmi11g av 111Pr eller
111i11dre lriirllH'VUXl'II /1111>111ark. U m r111rlra tofJ!1m
under 80-tafl,t består av
liyggesdilming. s.k. ~kyrldsrlilwi11g, i S)1e all 1111rlnliilla ä1,,n ,iixlålgiirrln:

Göds lin gsfö rsö ke n
Men intresse t s,·ängclc tro ts allt snan till fastm a rke ns förclci. 99 All t fle r indika tione r s1ödd e
uppfattninge n a tt k\·ä,·etillforsel på fastmark
gay e n aJisen lig tilh·äxtökn ing. Ffle r en n ~1got
ostruk111 rerad oc h tre\'a11de början till försöks,·erksa111 het tillkom å r 1960 på bolagets marker
i mellersta Norrland e n serie p å tolv closeringsfö rsök 111ed hävctillförse l i ~ildre slu ten
barrskog. Dessa fö r d å t iden unika försök kom
a tt bli m· stor bct)·dclse fö r elen fra m tida kogsgöclsli ngen och gödsli11gsforskniuge n i la 11de1.
Uppl iiggnin gen och designen rnr mer professione ll ä n de tidig are. De \'ar resulta te t a,·
ko ntak re r rncllan Bj örn llagströ tn och professorerna Carl Malmströrn och Ca rl OlofTamrn
,·icl Skogsfo rsk11 ingsi nstitute t. Försökens planläggni ng och utliiggninge n sköues m ed stor
en tusiasm av cl;°l\·arancl<" skogs,·å rdsassis1e n te rn a Be ngt J o hansson oc h Alla n Ahgrc n på
\'lelle rsta respekti\'e Södra skogschcfsdisrriktet.
Båd a b le\' snart skogsförrnltare .
Re cla n å r 1958 bö1jacle m an prm·a ut d e n
praktiska uppl äggn ingen a,· e n fra mtid a operati,· ver ksam h et. Bland au nat liit man Cull,·iks AB utföra gödsli n g i - s0111 man sade ha h·prnktisk skala. Företaget ,·ar ,·id d e nn a tid
e n a,· skogsbruke ts hun1dl e\'C rantörcr a,·
ke miska preparat och hade llvgplan för spridn ing. Jag- ,·a r sj;ih· i tillf~i lle a u se gödsling 111e cl
e tt liLct e nmotorigt plan. en Pipe r Super Cub ,

Störst inrresse tilldrog sig close ringsförsöken. De låg alla i norrändsk barrskog a,· dåtida
bättre typ. Man hack som f'ngångsg i\'a tillfört
40, 80 respf'kti,·e 120 kg h "ii,·e i form a,· urea
(46 procent I\) . Ge nom dessa försö k fick ,·i i
\'ärt land för första gången ni\gorlun d a h å llbara m:1tt p:1 potentialen m· praktisk sko gsgödslin g. 101 D e skulle snart föl jas a,· and ra
stora och ntYidgade försöksserie r 11tlagda a,·
sto rskogs bn1ke L i samarbe te . .\Ilen res1 dt a ten
från våra closeringsfö rsök ,·ar ril lr~ic kligL uppmuntrande för au bolaget sk1dle dra ig,"t ng e tt
till omfaun ing oc h inriktnin g , ·~irlds11 nikt program för extra ,irkesprnclnktion genom skogsgödsli ng. Dn övriga sveuska sLO rskogsbrnkct
var inte sent an haka på.
De ,·iktigaste r·es ul tate n av giidslingsfö rsöken (figur 10:3) ,ar fö]ja11cl e :
1. Tillväxtreaktionen sträckte sig ö,er Sf'X til l
åtta {1r. Ko r 1are för ta ll. längre fo r gr,111 .
:?. Effekten kul m inerade e f'te r tre till fe m åi-.
3. Effekterna ,ar högst påtagliga. Vid gi1·c111
l :?O kg N per hektar ökade L.ex. Lilh·äxtcn
under d e följande sju [1re11 med ca 35 procent. Åtg~irdf'n k1111de d ä rmed bli verkn ings fi..t ll och lö11sarn.

sommaren 1959. Pi lo t.en \'id spakarna Yar
Ltroy Månsson, eu pionjär i , ·ardande på
skogsgödslingsområdet. Varken han e ller j ag
,·iss1.e då Yilkcn stor verksamhet , ·j sna r t skulle
d elta i .
Vid 6()-1.alets in träde had e en ,iss praklisk
n :rksamhe r inletts inom storskogsbruket.
Detta d ock i blygsam ska la järnfort med vad
som komma skulle. För bolagets del ,·ar inri ktnin gen att i första h and gödsla ga llringss kog .
Man fo1Yän1.ade den biista reaktionen chir. Eu
,n· problemen man brotta d es m ed ,·ar svårighete n a ll samo rdna gödslingen med avYe rkn ingsprograrn met. T,·å göds lin gar m ed fe m
til l sex års m<:'llanrum blockerade bestånd en i
l:?-1 5 år. 100
U ppd raget frå n bolagsledn inge n var att ,·i
skulle göra a llt fö r att öka vir kesprodukrionen.
Vi insåg
att b<rödsli1wb kund e bli " ett kraftfn llr in..
strurnen t i samm an h anget. Are11 ] 9G4 och
l C)(i!'J genomfö rd e s en revision a\" 23 försökstrakte r i sko g pft fasttnark. Observationer och
pro\'e r över ti llv~ixteu 11 1. m . på ca 5 000 trä.cl
analyserades ,id Skogshögskolan genom sed erme ra professor n i virkeslära, Bö1je Ericsons
försorg.
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l·igur 10:3. SCA:s /ulv dosni11gs)<inök(n111 är 1960
med lwävegödsling i form av wm i äldtP s/1111,,1
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barrskog grm /dam och /Josili11a uls/ai;. Hliriji-ån
/111111/ade slw.~sbrukP/ siu Jl)1'.,!t1 ius/1imlio11 _för /Haklisk skogsgödslini; i stor shah,. l)i"g1wu111f'I/ v isar
grnndrtans tillviixlrn,ktio11 1111,/er åren rjin giilisling. s111111 so111 111edeltal vid olik11 i;ii,111:
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4. !'er till fö rt kg N r~ik11aL svarade träden i
t>tr och sarn1na best.a nd med lika stor 11ppbyggnad av extra vedsu bstans oberoende
av gi,ans s torlek. D etta ta lade rör re lativt
höga gh·or. Då koncentrerades virkesframst.ällninge11. Men såYäl sm:1 som s Lora
hä,·eg ivor h,1de e ffekt. Detta var ti ll fö rd e l \'id prnktis k gödsling där spridninge n
aldrig knnde förv;inLas bl i h e lt_jä rnn.
5. Ett riiLiinjigt sam ba nd konsta terades
m e llan ti llförd mängd N och deu proce ntuella ti]l,,;ixtreakt ionen. Detta obe roende a,· besr;1nd e Ls löpande tillv~ixt före
behandlinge n. \fan borde a ll tså i första
ha nd giidsla bestå nd i gott tillstånd och
med god tilh·äxt.
N n ku nde , i för första gå ngen kvantifiera
effekte rn a av en gödsl i11 gsverksamhet i större
sk,1la. En f11ndarnental och viktig u pptäckt var
att tillsko ll.e l f'ramgödslad ,·ed, procentuellt
se tt, vid e11 och samma giva var obe roende av
den beliamllade skogens ursprungliga ti llväxt.
Detta konfinrn..:racle elen gamla uppfattningen
att gödslin g på fastnrnrk borde s t.yras mot elen
redan m est ,-;ih-äxa nde skogen for a tt vol ymmässigt få de t stö rsta 1rn\jli ga utbytet av en ,·iss
Lillförd mängd N. O ch där sku lle gödselgivan
,·ara relaLin hög. Då koncentrerades verksamh e te n . \lu g~illde del a u. urforma ett funktionsdugligt skogsgöclslingsprograrn .

Gödslings programmet
L' ppgifLe n ,·ar ny. I d et praktiska skogsbruket
h ad e man dittills a ld rig haft anledning ka lkyle ra m ed 11,\got li knande . Nu kunde m a n på
b red f"ront p lötsligt höj a skogsmarkens avkasLningsn i, å . Och därrill förhigga d e n ext.ra virkesprocluktione u elit där det var mest förclelakLi gL.
\'led d en 1wa ku nskapen kunde man bö1ja
göra verklighetsa nkn\llna lönsarnheLskalkylcr
for o lika typer av göclslingsprogram . Men en
storskalig ,,erksarnh e r m{1ste inordnas i red an
p[1g[1e11de , e rksamhet. D e n fi c k inte med föra
driftsstörnin gar e ll e r andra negativa effekter.
Eha t.ione n att lösa in nehöll där m e d följand e
var·iabl e r:
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au infö ra skogsgödsl ing i stor skala,
att skö rda r.i llv~ixtökningen så snart so m
möjligt,
all. undvika alltfö1· sLOra konflikter med
awe rknin gssidan,
a tt undvika styra awerknin garna mot
hushå llnin gsmässig t "fel" bestånd .
Tankebygget klarade vi av un d er å r 1964. I
m ars 1965 informerades bolaget s kon cerustyr else om vå r strategi:
Hu\1ldprincipen ;ir au a\'passa gödslingsak ti,·ite1e 11s o mfattn ing så att tillsko ttskva ntiteten i fdga om rih ·ara p å grunda\·
gödslingen blir a,· maximal storlek, sa mtidigt som prod11ktionskostnadc11 för dessa
k\'antiteter m ås te hallas inom acce ptabla
gr,1.nscr ... I e tt skogsindustriföre tag av SC-\:s
typ. d ä r årligen stora hantiteter \·i1k e inkö ps för a tt täcka r(1varu beho n .:t, k,1u giidsli nge n ,n· skogen. \·ilke n på skisse rat s:iu
rcsulter,1 r i e n ökad r,haruström till inclus1rin från egna .skogen·, ocks:l be Lraktas son1
en forma\ \'irkcsköp. En pt1taglig skill nad
i för!J;°11lande till d en ö1riga köp\'erksalllhc tcn är att fo1\·;in·e t av ge nom gödsling
!"ramställt \·i rke inte p ,he rka r d e t Ö\'riga
köp\·irket \ a rc sig till k\·,111titet dler p ris.
Kan gödsling,,·e rks;rn1h e tcn ges en sådan
bredd a ll stora t.illskoushantiteter fram ställs rn.°1ste förd e la rna \·ara betydande fö r
företaget. So111 j ag sen art> skall \"isa fö religge r sådana möjligh eter för SCr\ .

det akLUe ll a tidsske d e t på 60-talct h ä rskade
fortfarande fö restä llnin gen a tt ,·i m ,'\ste hå lla
fast vid en betydand e gall rings,·erksamh et ,id
sidan av slnrawerkniugeu. Ef tersom vå r mest
Yirkesrika och växtliga skog var i m e d e lå lde rn ,
och clärig e non1 också mest mo naglig fo r e xtra
nä1·ings1.illförsd, ~ir d et naturli gt att , ·i förs t
t;iukte oss yue rliga re ökade gallringsuuag som
konsekvens. Men som tidigare b ehandlats i m·snittet om skogsh ushålln in gen född es snan
insikten att vi utan n ac kde l som alte rna ti,·
kunde öka slutawerkn ingstakten. Som resulta t utformades SCA:s gödsl in g e nl ig t fö ijande
principer:

1. Tillväxt.ökningen genom extra näringstil l-

2.

3.

4.

5.

förscl förutsäLL~ resultera i en generell t
ökad avverkning.
De extra virkeskvantit.e t.erna tas ut i bestånd som stå r på tur att awerkas. Någo n
anledning au speciellt rikla avverkningarmt till de göclslacle bestånden finns ej.
Vid va1je göclsli ngspla nläggning undantas
de områden, chir avverkningar är planerade att. äga rum de uärrnasr.e åren (lika
med den tid som triiden reagerar på en
gödsling) . Vid förn yad gödsling i eu områd e undantas de arealer, som denna
gång är aktuella för avverkning, varefte r
pla nläggning sker över den resterande
skogsy1.an.
Gödsling enligt den nya rnetoden medför
alltså att elen viktigaste förd elen av verksamheten - större tillväxt - kan tillgodogöras snabbt genom ökad avverkni ng,
rned låga räntekostnader som följd, under
det all fördel nummer två - grövre skog
på gödslad e områden - först utfal ler
senare.
Sedan väl gödslin gen kom mit igång medger den högre tillväxten alltså en ex tra
virkesström ut ur skogen. Kostnaden för
göclslingsprograrnrnet. kan därfö r be traktas som kosLaclen för ett underh åll av den
initie rade extra virkess rrömmen.

Inom produklionsforskningen finns en känd
t1trnregel som säger au ett skogsbestånds
virkesförråd vid viss ålder ger e n täm ligen god
uppfattning om elen aktuella tillväxt.e n. I händ else av gödsling hade tillväxtreaktionen, procentuellt sett, visat sig vara direkt proportionell mot elen löpande tillväxten. Om man
Linde eu skogsbestånds ålder och virkesförråd, som gödslades med e n viss mängd
kväve till en viss total kost.nad för åtgärden,
kunde därför produktionskost.naden per 111 3
extra virke p~t rot beräknas (Rk). Adderades
d~irtill avverknings- och transportkostnaden
till närmaste industri, avsättningsläget (F), erhölls en pmduklionslwstnad på ml frill industri
(jfr kapitel 5) .
Intressant i sammanhanget var all man
med gödsling kuude bestämma var, geogra-

fiskt sett, den ex tra vi rkesprocluktionen skulle
ske. Givetxis var de t lönsammare att få den
framgödslade veden avsatt p:1 träd som växte
nära våra virkesförbrukande industrier än
längre bort. Det var därför viktigt att planera
gödslingsinsatsen med hänsyn härtill.
Målsäuningen med gödslingsplaneringen
var alltså a tt bestå nd för bestånd inom större
områden ski!ja agnarna från vetet vad avser åtgärdens ekonomiska resultat.. Vi utarbetade
dataprogram för vår nya stordawr, IBM 360,
med vars hjälp varje skogsbestånd i lämpligt
åldersstadium lönsarn h e t.sbedömdes i händelse av gödsling. Nu var det ledningens sak
an bestämma vilken h ögsta kostnad man var
villig accepte ra för denna form av virkesproduktion. Det skulle visa sig att programmen
blev mycket om fallande .
På det operativa området måste samordningsproble met med avverkningssidan lösas.
Lösningen ble1· att koncentrera den årliga
göclslings\'erksamheten geografiskt. De för
gödsling intressanta, me r välbe lägna delarna
av bolagets skogsinnehav indelades i görlsling,räjo11ger, till antalet li ka med den lämpliga
tiden för omgödsl ing av ett och samma bestånd. Ett å rs gödsling koncentrerades till en
och samma räjong. Sedan kom nästa på tur
o .s.v.
Antalet räjonger var till en bö1jan sju,
senare bantades de till fem . Inom den r~ijong,
som skulle gödslas ett visst å r, undantogs all
skog där avverkning var aktuell under omdrevsticlen . Alla därefter kvarvarande bes tånd
bedömdes 1ned hänsyn ti ll göclslingsbarhet.en
varefter de som klarade kr;ve n gödslades. År
åtta (se nare år sex) började processen på nytt.
Denna arbe tsordning underläuade också
planläggningen samt. uttransport och uppläggning a\ gödseln .
Gödsling med fast\·ingeflyg var ,·id denna
tid de t enda tänkbara i storskogsbruket. Ett
nät. a\ skogsflygplatser (flygstråk) måste därför
byggas ut. En a rbe tsgrupp med represe ntanter fo r skogsrnyndigheten samt skogsbruke ts
olika in tressenter utarbetade anvisn inga r för
planläggning och byggande av skogsflygplat.~er.
Detta resulterade år 1967 i anvisningar från
Skogsstyrelsen. 1 O~

13]

Skog\!!;Ödsli11g 11tj1in/ps från bö1_ia11 ml'll Jasl11inp,e/l1g. i tPgi'I jir1u sii1skilt r111logd11 slwg:,Jl:rgfii/1.

Flygstråke n ,·ar sex till {ttta meter breda och
400- 600 meter långa, med en liå rclgjorcl startbana och en upplags- och lasrpla ts i e na
änden. De lades gärna i ett utförshn . Oftast utnyt0acles ett rakt al'sn itt av en skogsbi h äg som

breddades och tl'en tuel11 förs t~irktes. Kring
bana n sk ulle finnas en hincle rfri zon , inw
minst i d ess förlängn ing (figu r l 0:4) . Utlwggn aclen aY l1ygstråk skedde s11ccf'ssin i takt med
att ,·e r·ksamh f'ten framskred.
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Hård9Jord startbana, 6 m bred
Bankett, 2 + 2 m
Uthuggning, 40 m bred

h gur /0:4. Fram ti/l u1illP11 av 70-talel anviind,,s mbarl ji1slvi11g1jlyg v id s/niduingsarbelel. Smare '""'" /u,/ilw/Jlem
a!l/J11er /eniing, under 80-/a/r,f odm1 lmk/01s/m'r/11ingen. Bilden visor .1/Hnfikationen 1111dn 60-ta/et/ör el/ s.l! . .fl.1•.Y,·strdl!, vi/1!1,f vanligen r111ladts /Ht eller i 1111., lul11i ng fil/ en slwg,bilviig.
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Omfattningen
Under år 196:'i uLf"örcle J ussi Saras le beräkningar som ,·isade atl vi med en årl ig gödsling
av över 60 000 hektar med Ei 000 ron urea
01nedelhan och uLhålligt skidlc kunna öka ,·år
,hliga virkesskörd med 370 000 rn~f. Detta
mots,·arade ca 15 procent a,· den cl{1varande
årsan e rkningen. VirkestillskoLLet från egen
skog sku lle motsvara e n årsprod11krion a,·
8:'i 000 ron blekt sulfatrnassa e ller 150 000 ton
tid11 i ngspapper.
Dett.a ,·ar ljll\'liga LOner för bolagsledningen .
l\ågon g:mg på förhösten 1965 Yar min hustru
och j ag bjud11a på middag a,· makarna l\1lossberg i deras represeuLaLirn bostad, Villa :Vlarieberg. v:1ra beräkningar ö, e r göcls lingspoLentialcn ,ar just klara.Jag beriiuade i l'önroende
för VD Eije au ,·i uoligen skulle kt1n na öka
,irkesuttage n m ed 15 procent om yj uth å lligt
fick s pende ra å t ta m iljone r kronor per år p :1
gödsl in g, eu oerhörd summa tyckte jag. D en
tot~da ordinarie skogsYårclsbudgeLen för årel
låg på drvgt fcrn milj oner. TJ11 fr1r dubbelt så
myrhrt! utropade Eije, ,Pir rln lian vi väl mmr1Jw
30 fJIOll'III 111e r i .1/rilll'I 1?
Jag lyckades ö ,·envga Eije 0111 au man iuLe
kan öka a,·,.erkningarna ht1r mycket som helst
utan att andra ncgatiY,t konsek\·ensc"r 11pptriider, bl.a. for skogsbe ståndets utYt>ckling p{t
sikr, totalt seLL Med d e I 5 procenLen tangeratles redan dessa . I stället sta biliserades ckn
å rli ga skogsgödslingen på e n ni\'å som medgav en ungefä r tioprocent ig ökni ng a , ,·irkesuuagen. Det , ·a r d en balauslinje som Yi fann
Yara den riktiga med hänsyn till Yerksamhetens
,·irkesprncluklion å dt>n ena sid an , o ch de
praktiska möjligheterna at.L inordna d en i ,·:tn
skogsbruk {t d e n an d ra.
Ren t praktiskt ,ar gödsling i sig inge n
nyhet, Yerksa mhete u hade redan n ågra å r på
nacken . Men den sLOrn skala som drt gödslingsprogram innt>har, och de p rin ciper med
vilka den motiYerades, väckte uppm ärksa mhet
i skogskretsar. Och d etta iiYt'n inrernationellt.
J ag höll många föredrag och deltog i svmposier i bå de Europa och Amerika. 101 För en dt>I
to ng ivande äldre profiler bär h e m ma ,ar nyh e ten till e n början s,·år att inordna i elen
etablerade t,lll ke,·ärlclen . De ,·ar in te ovä11tat

ytterst ske p tiska. Det fi ck jag klart fö r mig ,·id
clisknssiouer jag del wg i, bl.a . p{t Knn g l.
Skogs- och Lan Lbruksakademien . Skogsc"konomerna ,w fackel var Lysta som möss . .Jag förstod att de hade svårt att lösgöra sig frå n bruket aY de Faus tma nn ska beståndsvisa analyserna. Men vi gladdes åt det beröm Yi fick av
sederm e ra professorn i skogse konomi. Göran
von Malrnborg. H an Lyckte a u ,·i skakat orn
bland begreppe n på ett ,ä lgö rande siiLL med
att li ~iHfa ett nyu och praktiskt seLL tilltalande
skogsekonomi skt syusäLL Som resultat av beh ovet a u info rmera både intt>rnr och externt
om den nya verksamheten spelade vi under år
1967 in en film som fick namnet "Ökad ti ll,·~ixL i skogen". Filme n finns ii\'e n i engelsk ve rsion ocl 1 som Yicit'O (\TI IS) .
Samtidigt som de1 1 sLOrskaliga skogsgödslingen rog fa1·t i S,·erige genomförde man i
fiuhrnd de s.k. \1ERA-prngramtn en, avseende
att kraftigt öka skogs,äxLe n i lamle t. 10·1 Bakgrunden till denna stora satsning var den åd erlåtning på skog som de stora krigsskadestå n de n
till Sm:jctuuion e n hade medfört. Som föijd
hade rnan fa ll e 11 kraftigt mhyggd skogsindustri
och cliinned öka t belim· m· ,·irkesr:t,ara. 1
MERA-programme n ingick drånering oc h
gödsl ing a\' rniUonrals he ktar tonrn a rker. Me n
d äremot s.'t gorr som ingen fast marksgödsling.
Fråga n korn d ärfö r of'ta upp här lwmm a ,arför kursen kimde Yar,t så o lika i t\',l l;i nd e r
med så lika skog. I S,-crige ökade man ,irkesproduktioneu på lastmarkeu . i Finland p{t d e n
,·:na rn,trke n . SY,ll't'L fick man nog söka på flera
ha ll. Jag skall eudasL p e ka pa ett par förkla ri ngar.
De finska torn11,u·kerna ligger i geno msnitr på 1:1g hö jdjämfört med ek svensk,t.
Dessutom är klimatet mer inlandsbe tona t
i öster, Kombinatiouen a ,· dessa tv,\ förliålla ndeu wedl'ör bä ttre förutsä ttningar
för a tL f"ö1Yandla finska ror\'marke r til l
produktiY skog. 1 dn grann land ble\' dik11in gt>ns resultat b~itLre än vad so m hade
klllrnat åsta dkon1111as i S,·erige.
l S,·erige är kopplinge n skog och in dustri
,·anlig. Storskogsbrnket h os oss insåg
sna bbt möjligheten au genom gödsli ng av
egna skogar skapa extra kvamiLeLer, rt>la-

tivt billigt virke vid sidan om d e t inköpta.
För elen fi nska skogsindustrin va r dessa
förutsiittningar sä mre. Ty småskogsbruket
dom inerar starkt i Finla nd. Fö r små virkessäljare är elen goda e konomin mecl skogsgödsling inte lika u ppenbar. Även i Sveri ge
förblev skogsgödslingen i stort se tt e n
storskogsbrukets angelägenhet.

Anskaffningen av gödselmedel
inte oväntat vädrade gödsel tillverkarna genast
morgonluft. De såg e n ny markn ad födas och
blev alerta. H ä r fan ns ett an tal industrijä u ar
runtom i världen, såsom Norsk Hydro. Vi blev
omedelbart inl~judna a tt presentera bo lagets
p laner för d en briu.iska konstgödsdindustrin
på d eras "The Fe rLiliser Society". Men vi had e
också e n mindre tillverkare alldeles inpå knutarna som vi kom att gynna under många år.
Den låg vid f.cl. Hå ngstaforsarna i Ljungan
som alltsedan år 191 l gav fab riken dess nödvändiga elektricitet. Anläggningen uppfördes
av Stockholms Superfosfat Fabriks AB, och ma n
tillverkade ammoniunrnitrat, Lj u ngasalpeter,
med hjälp av ljusbågeteknik. Vi brukade s~iga
att. gödsling av skogarna i omgi\'n ingen med
Ljungasalpete r egentligen bara var e tt sätt au.
ge träden en snabbare tillgång till Norrlandsluflens häveförråd iin vad de kunde ta på
naturlig väg .
Gö<lselmedle n s:ildes på ele n tide n, liksom
i d ag, vanligen av tillverkaren till olika bo ndekooperativ, som sedan distribuerade den van ligen siickade varan vidare. Nu uppträdde här
plötsligen kunder som kunde kom ma att köpa
tusen tals ton p å ett briide och som hade h elt
andra och enklare leverans krav. Vi var snart.
involverad e i en m ycket intressant köp\·erksarnhet där rnångmi\jon affä rer gjordes med
leve rantörer från skilda länder.
Vi fann snart att må nga av gödscltill\'e rkarna var lie rade i karteller och h å rda att förhandla med. D et fan ns d essutom risk för
monopolbilcln in g . Därför kom vi å r 1973
inom GÖR-gru ppen öve rens om en gemensam upphandling. År 1974 fördelades uppköpsbehove t före tagen emellan på föUa nde
sätt (egna anteckningar):
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iiO 000 ton
10 000 ton
20 000 ton
10 000 1.011
JO 000 ton
r, ()00 lOll
10 000 ton

Dornän\'erket
SCA

Stora
Uclclebohn
Bil lernd
Ko 1-snäs-~ larma
(hTiga
1

Skogsbruke t beriiknacle alltså d e tta å r a tt förbruka ca ·125 000 ton göd selvara. En av v:1ra inköpschefer, Olof Licl berg, hade unde r må nga
år ans,'are t för upp ha ndlingen. Denna inkluderade clirige ring m· göd seln till olika hamn a r
eller järnvägsstationer. f fan spa rade under :,rens
lopp in mi ljoner åt skogsbruket ge nom a tt
lyckas hålla göclselmecle lskos tnade rna nere.

Forskningen
När man besvarat en fr:tgeställning uppträde r
som följd vanligen nya. De n kunskap som blev
upprinnelse n till v{1n gödslings progra m behö\·de snart komple tte ras. Hu r j;im nt föll gödseln över d e n beha ndlade skogen? Vilke n typ
a\· spridare skulle flygpla n e n h a? f fur skulle
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I)'/iisk reahtio11 jo'r rliamelntillviix len efter göds/i11g 111nl
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gödseln lagras i skogen) Detta var praktiska
frågor som vi och flygföretagen sFilva måste
tackla . lvl en det fanns också en mängd kunskapsluckor av mer velenskaplig natu r. Vi lken
tidpunkt var bäst fö r sprid ni ng? Vilka gödselmed el var bäs t, t. ex . typ av kv~ivefö re ni ng?
Vil ke n va r elen optimala d oseringen? Hur reagerade skogen vid u p prepad gödsling? Vad
betyd de årstiden) H u r påverkades vedegenska perna? Vad h~inde med d e t tillförda kvävee
H ur påverkades marken, flora n och faunan?
Den s, enska skogsfo rskningen saknade vid
denna tid resurser för att utreda och besvara
dessa frågor. H ä r öppnades ett forskni ngso mråd e so m krävde nya tag. Dåvara nde ordföra nden fö r Föreningen Skogstrådsförädlings centralstyrelse, Erik v\l. H öjer, nylige n
pe nsionerad ge n eraldi rektör fö r Domänverket, tog sig an prob lem et. H an ledcle under
år 1965 e n mred ning (S00 1966:52) som
lade gru n d e n för ell n yin rätta t branschforskningsinst i1.1 11., Ins titutet för skogsförbättring. t(F>
Här fick skogsgödslingsfrågorna sig ti lldelad e
en särskild avdel ni ng.
Detta drö jde dock n ågon tid. Och stora
värde n stod på spe l. I avvaktan p:1 att en cen tral fö rsöks- och u tredningsverksamhet skulle
ko m ma ig:111g in ledde storskogsb ru ket e tt
sam a rbete. Detta var upp rin nelsen ti ll GÖRgruppens tillko mst (se sid 13) . Den började
fungera å r 1966 då några av storskogsbruke ts
skogsv.'.1rdschefe r för första gången samlades
för diskussioner. Vårt samråd sku lle pågå i
många å r fra möver. De t fanns många gemensamma problem att disku tera och tackla i
de tta skede av snabb ut veckl ing. Vi träffades
rätt fre kven t och un der info rmella former i
Stockholm och hos de o lika fö retagen.
För a tt in te förlora te m po anlade de i GÖRgruppen representerad e företagen ett rätt stort
antal göclslingsförsök med e n och samma d esign, spridda över landet. Man prövade ett vilt
spann av d oseringar samt o lika kväveformer.
Vi anlade också försö k med gödsling under
olika årstider. Som vete nska plig rådgivare
funge rade ofta p rofessor Carl Olof Tam m.
När Institu tets göd slingsavdeln ing startad e si n
verksamhe t år 1967 fa n ns redan en värdefullt
fö rsöksmat:erial serve rat.

Avdelningen kom a lt fä en vi ktig roll som
medspelare i elen fonsat:ta ut\'ecklingen. Dt"ss
mångårige ch ef, Gör,1n \!l ölln, hans medarbetare O la Rosvall och H ans-Örjan Nohrstedt
samt flera andra d ugliga forska re är skogsbruket swrt tack skyldigt för e11 mycke t värdefull ku nskapsu ppbyggnad under å ren . Man
gjorde den prak tiska ve rksamheten alltmer
effektiv och föru tseba r både ,·a d gäller 1·irkesp rocluktione11 li ksom konsekvenserna för exem p elvis skogsrnilj ön. J\.r 1973 p11hlicerade
Möller vik tiga p rogn osk1 1rvor Yacl avser göclslingseffe kLer. Därefter följde å r EJ79 Ros1·alls
funktio ner som baserade sig på t"U mer o rufatrande försöksmateriaJ. 1UG Vi kriga rör den fortsau.a verksam heten ,·ar också studier över
göds li ngseffek tens förde lning i tidl"n. oc h
göclslingsin tervalle ts het yd c lsc för I ilh äx tö kn ingen.107 Under 80-talcl, rnecl dess in tt" nsiva deba tter o rn skogsbrukets rni ljöp.°tvcrkan.
b idrog \lohrstedt med m:rnga fakta . 108

Arbete t i fält
Kvävegivan vid gödslingen ,·ar till e n hö1ja11 väl
låg men d en ökades till 115 kg N per h ektar
när de t stora progr,1111nwt startade å r 1966.
Under 70-talets fö rsta å r ökades doseringen
ytterligare till 175 kg l\, me11 sii11k tes snart ti ll
150 kg. Detta so m res ultat aY d iskussionn om
risken för kväveläckage' 1·icl höga g ivor. l inlcdningsskedet skedd e skogsgödsliugc n näs tan
utesl u tande med urea (4-G procent N ) . Rclatin
snart fram kom cmcllenid rt'srtliat som ,·isade
a t.L kväve i form av n .'1. got ch·ra re am111on i1 1rnnitrat (AN, 33 procent N ) gm· hä1tre tilJl'iixteffe kl.e r. l'risre latio nen AN / urea mi nskack
också, varför yj redan f'r.o .m. ar 1968 hi)rjade
använda all tmer AN.
Under perioden 1973- 83 gödslade 1i så
gott som u teslu ta n de med AN. D e n ti diga re
fi n korn iga gödseln ornformacles till en mer
grovkorning ,·ara. speciell t lä m pad fö r skogsbruk. Nu föll d e tyngre göclselkonwn biittre
genom trädens barrskrucl . Den i bö1j an a\' 80talet up p blossande försurniugsdebauen kclcle
till au AN i ren fo rm alltmer ersa1.1.es med n eutra liserande kal kamrnonsa lpetn (KAS. 26
procent N ) .

Fn jlyg11ii11du vrzmrll' vanligl'II bara 11r1gm 111i11u/er
jiltll slrtrl 1il/ lru1di1i11g.

Last11 i11gen 111åste gå snabbt.
hiigst 70 SP!w11derjor fa11d11i11g; lr1sl11i11g orli 11y siar/
varm 111å/siitl11i11g.

Spridninge n utfördes i vårt fall a,· Gu llYiks
AB (vars nygnorw sena1-e övertogs a,· Laroy
Flyg AB ) sanll flygförcLage n St.erne r AB och
Cassel Aero AB. Alla dessa deltog e ntusiastiskt
i utvec klingen a,· llygspridningsteknike11. Vid
sidan a,· Laroy :Vlånsson har jag i tacksamt
111in11e bröde rna Birger och Bo St.erne r samt
Gösta Cassel. Den sistu~imude, som inte ba ra
var fl yga re utan också jägmästare, kallades ofta
sbn1Lsarnt för "Casta Gössel". Till en början an, ~iudes uteslut.ande fast,ingeflyg. De tidiga plane n. Pi pe r Super Cub, Piper Pawnee och a ll t
vad d e h e t.Le, kunde lyfta upp till 600 kg gödsel. De e rsattes a,· plau med allt högre lyftkapaci tet, såsom Ag-Cat och Snow Commancler.
Fn d el a,· d essa plan flögs på Yintrarn a m·
piloterna till Sudan och Egypte n , där m a n
insckts bck~irnpadc i bomullsodlingarna . Fl ygarna hcriit:tade att pi\ de ki lome terl{u1ga snö rrät a b espnit.ningss träkc n p:1 de mils,·.i da bomullsh'iilen placerades f<" llaher 109 , iförda sina
,·iw '' nattskjortor" ut p{1 linje som riklrnärke n.
Sedan p lanet: p asserat ö,·er hun1cl e t på dessa,
flyu,1de d e sig :W m e ter i sidled , för att {ner bli
överllugua p{1 ,·;igen tillbaka. Opera tion e n
11ppr<"pades til ls hela fäl te t var färd igbehandlat. Ma n kan fråga sig hur dessa personers
forrsatra Ii,shalitet ko m a tt utveckla sig .
p;, ,·:'.1ra flygstrak, där två eller tre plan o pererade sallltidigt, gick det också häftigt till. De
,·ar lll)'Cket skickliga, v:1ra p ilOLer, o ch gjorde
e ll fint arbete for skogsb ruket. En d e l av dem
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tog jobbet som ti llfällig ,\\·koppling från ,·ardagss)'ssla n , att fo ra e n stort passagerarplan.
En fl ygyä ncla , a racle 1·an ligen bara några minute r frå n stan till landning. Las tningen måste
gi\ suabbt. högst 70 se kunde r fo r landni ng ,
lastning, tan kning och ny sta rt ,ar e n m ålsäu-

Fnfo/ld111111oristis/; S\'11 JH1 .,lwg1giidsli11g I/Ini hjiilp av
jl)'gjilr111. Oliä11d i//11stratö1:

niug. Så fort. d e t brummande planet Yar p[t
plats under en med våg försedd uyfyllcl gödselbehållare clumpades innehållet n ed i plan ets
last.rum . Sarnticligt trycktes mer bensin in i
tanken, t.i ll räckligt för en ny \'~inda plus litet.
s~ikerhet.s1mu·gina l. Det gäl lde att nnd\'ika
onödig vikt, man måste b;ira s[1 mycket. last
som mi~jligt. O ch sedan har det a\' igen, samt.icligt som nästa plan var på väg ned.
Nt1gra p iloter hade ut, ecklat en t.eknik att
göra iuflyg11in gen näst.an Yinkel räu mot.
banan. l'å l{1g höjd och i rätt ögonblick girade
de 90 grader och lutade planet i sidled , ungefar so!ll en slalomåkare som t,,ärbromsar.
Planet. dunsade ned på banst.räckans mitt och
piloten tjänade några sekunder n är h an rullade iu for en ny p å fyllning. För en åskådare
,·erkade manöYern som rena cirkusko11st.e11.
Flygstråken lades ofta i slut.t.ningar, Ly' d etta
minskade rullst.räckan för planen. Unde r årens
lopp in1räffade n ågra haYe rier, nien ingen
ui;iuniska kom t.ill skada efter \',tel jag kan erinra mig.
Med tiden kom !teli kopt.e rn i ökande utsuäckning in i bilden. Spridni11gen b leY d)-rare,
men precisionen ökade. Vi kunde stvra göds-

lingen t.ill cle verkligt "feta " st.ällena i skogeu
som v:1r al lt bänre heståndsheskri,·niug kunde
peka 11t. Verksamheten blev också mer flexibel. Fl ygstråken blc\· ö,·erflödiga.
Gödselupplagcn b lev f1er, men m indre .
Senare förs\"a nn de hel t och byttes u t 11101 lasrbilar med ta11 hagnar. Dessa förs:1g korniu uerligt de allt stö1re helikopt.rarna med gödselmedel. Deua gjorde oss också rnindre sårbara
för skadegörelse och bråk från en alltmer mi litant miijörörelse. Unde r 80-talets slut bö1jade
vi också gödsla nyga llrade bestån d, Yilka efter
e n lå ng period a\' enbart slutawe1·knin g åt.er
började dyka upp . Här ut.nyttjades markgående traktorburna spridare. Sådana hade
börj,·tt amändas i ökande utsträckniug, ime
minst inom pri1·atskogsbn1ket längre söderut.
De skogsa,·snitt som sk u lle gödslas markerades på fö rhan d . :Vled hjälp a\" en helikopter
placerades ri ngar med ,·it.a band runt toppen
p å strategiskt ,alda t.räd. Under 80-talct gjord es proY med mer a,·anceracle na1·igeringsins1.rument. Detta 1·ar inledningen till Cl'Sera11, d.\".s. satcllirna,·igering. K,·<dite t.en på
sjäh·a spridu iugsarbet.et var en ,·iktig rr:1g,1 som
kontinuerligt måste bn·akas. Visse rl ige n hade

E11 Snow Co11w1(l)ll1Pr s/ar/arfar slwg1g11dsli11g /H1.fl)p,:,trr1k1,1 vid sjön Ski11 r1n1 , ·ä,ter OJ/I \ 'iksjö, \liis/l'lllllnlll 111/, 1973.
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Så .111u1ningo111 ei:mlles jlygjJlauen av helilwjJlrm: De var
mer läm/)(llfr för miwlle giid.1/ingsobjelit orh u!Jiird,, sjnidni'll(!/ 11 av görls,,f111Nllet mPrl

sliirre /)lrrision.

våra försök visaL all tr~iden inom ett gan ska
bre tt imervall av doseri ng tillgodogjorde sig
kvävedosen oberoend e av hur stor giva n var.
Men det fa nns giveLvis g ränser. Och vi ville
naturligLvis alt så litet som möjligt skulle
hamna "på hälle berget". Vi måste allts(t ha
hållhakar p(t piloterna så a tt de inte slarvade.
Hur skulle vi kunna konLrollera att gödseln
fa lli t j ust där vi pla n e ra t och inge n annansta ns? Sam t a u d e n sprid its tillräckligt _jämnt
for alt ge alla träd en kvävedos. De t rörde sig
om stora yto r att överblicka .
Lösningen blev alt bland bestånd som skulle
gödslas de närmaste d agarna p å fö rhand \'älja
ut e tt stickprov. Detta gjordes u tan piloternas
kännedom. Inom de vald a bestånden mplaceracles uppsamlingskärl, sena re m;itramar. Vid
i1wenteringen strax efter genomförd gödsling
noterades män gd e n gödsel i varje m~itpuukt.
För att få rnåt t på spridningens jämnh et uppdelades m;i tda ta sedan i tv(t gruppe r: d e 50
procent gödsel rikaste (Pmax) respekti,·e de
:iO procent gödsel fa ttigaste (Pm in) . D;irefter
bi ld ades ' . JärnnheL,kvoten", J k = Pmax/ Pmin.
I sp ricln ingskontra kten infördes kännbara
straffklausuler. Dessa trädde i kraft om uppmätt
J k p å ell objekt översteg e u visst väl-de och därmed indikeran d e alltför oj äm n spridniug. t 10
Högsta acceptabla J k sattes i början til l 3,0.
Detta va r all tför generös t, t:y p iloterna blev allt
skickligare i att sp rida gödseln jämnt. Kraven
skärptes därför, in te minst sedan spridningen
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utfö rdes med helikopter. På 80-tale t var elen
högsta tolerabla niv[m p:1 Jk salt Lill 2 ,0.
Genom j ä mnhetsko ntrollen kunde också
d en u pprn~illa g ivan per h ektar beräknas och
järnlöras med elen angivna. Klart var all e n de l
a,· göd seln fö r n ågo n Lid sta nnade i trädkronorn a . De t kund e i en varierande na tur inte
h elle r undvikas att en del föll på småimpedime nt 111.111. Dessa osäkerheter gav upphov till
långdragna diskussioner och meningsutbyten
inom såväl praktiker- som fo rskarled en , samt
mellan dessa. Vil ken grad av skillnad i gödslingsreaktion borde man vid en viss giva rä kn a
med mellan d en so m uppm;itts i noggrant u tlagda försök (1 den e n a sid a n och vad som
kunde ffm·äntas vid p raktisk gödsling å ele n
andra? Au en red uktionsfaktor bo rd e arn)ind as var alla eniga o m, men vil ken? Skogsförbäuring rekommenderade 15 procent. För att
få s,·ar på fd gan började u nder 70-talet Skogsforbä uring liigga ut e n serie j ämförande fö rsök sp ridd a på storskogsbruke ts marker. Den
slntliga utvärderingen d röjde ända till år
1990. D e t visade sig att Skogsförbäurings
prognoser, inkluderande en reduktion p å 15
procent, stämd e nära nog exakt. 11 1

Skogsgödslingens rn ili öeffekte r
Storskalig skogsgöclsling ,·ar e tt n ytt inslag i de
n o rrliindska skogsbygderna och gick inte o bemärkt förbi. H ela tågs~itt fu lla med gödsel-

medel parkerade plötsligen p å små obetydliga,
nära nog bortglö mda station e r. H är skedde
omlastning för vida re transpo rt upp till flygstråken i skoge n . På d essa kunde hundratals
ton ligga nersnöade, redo a u spridas ut så
sna rt marken var bar. En och annan säck försvan n väl från upplagsplatse rn a för au i s1.ä llet
skapa bättre grönska på :,krar och gräsmauor
n ere i dale n .
Till e n bö1jan löpte \·erksarnheten friktionsfritt - med ett un d antag. De t va r korna. Om
detta problem visste vi d å in te t. Men e n dag
ringde mig e n ay våra gödslingspla nläggare,
Erik_Figer. Han berättade a u en ko låg död vid
ell av våra fl ygs1.råk där gödsling pågick. Kunde
de t finnas n ågot sam band med verksa mheten?
Vi kom överens om att kon omgående skulle
skickas till slakteriet i Sundsvall för veterinärbesiktning.Jag ringde npp slakteri et och talade
med veterinä re n d är om Yacl som ske tt. .Jag
bad honom undersöka kon för au fastställa
dödsorsaken och sedan ri n ga mi g . Men ingen
vete rinär hörde av sig. Så ett par dagar senare
ringde jag själv upp och frågade vad man komm it fram till. Stor förvirring u1.brö1. 1.ills man
medd elade att tyvärr ingen und ersökn ing
skell av elen inski ckade kon. Hon hade av m isstag slen trianmässigt "'gått direkt till korven"
och h ad e väl nu försvunnit ut ti ll li vs medelsaffä re rna. J ag bad d e m förstås se biittre upp
nästa gång.

p;t 60-tale t var skogshetet fortfarande Yanligr i Norrland. Gödsclrnedlct urea är syntetiskt producerad urinsyra. Kvävehal ten är hög,
46 procent. Det I isade sig au korna med stort
begär slickade i sig urea so m kuude finnas utspilld på flygsrr:1kens lastplatser. En kos mage
fungerar som en kemisk-biologisk fabrik. När
urinä mne kommer elit b lir förtj usningen stor
bland alla m ikroorgan ismerna. Men bli r kvävefesten för våldsam kommer ammoniak att bli en
ödesdiger restprodukt. En ko som fått i sig
n ågra h ekto mea dör av am mon iakförgiftning.
Svaret på problemen blev inhägnad av
gödselupplagen och lastplatse rna samt noggrann städni ng eft er avslu tat arbe te . All t ty dde
på att faran var över när vi viil h ade fåu kontroll ö ve r situ a ti onen på flygstråken. I skogen
blev göd seln så utsp ridd a tt ta mboskap och
andra cijur inte hade en chans att b li skad ade.
To tal t sett hann bara några enstaka kor "bita i
gräsel'·. O c h d et dröjde inte heller mån ga å r
fö rrän näs1.a n alla kor på skoge n försvunnit.
Me n d e tta var en följd av d en snabba demografiska för~indringen i skogs bygderna .
Som e n följd av elen i börja n aY70-talct uppb lossande h orrnoslyrdebauen (se kapitel 2 1)
fic k iiven skogsgöclslingen sig en slä n g av sleven. Det \·ar ju inte lätt för allmiinhete n a u
skiija på vad fl ygplanen spred nt , b lotra ordet
''flygspricl ning" fick fol k all ana död och förin telse. i:jänstemän \·id kommuner och läns-

Gödsling ov 11_1,gallradr bl'-

stå nd sker i h uvudsr1k Jrt1n
slit-fmiig \gdr nrll' lmklorP1:
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styrelser ifrågasatte om inte iun e ,·ånarnas skull e blossa 11pp kring göclsl inge u som de n
h~ils;c1 kunde ~in·ntyras och miljön i störs1a a ll- ,·ilke n _j u s t pågick kring ]öYbe kä mpningsrnedmänhet skild as av gödsli ngen. D e t var göds- le n. I förlä n gningen h otade d .'i liknaude
lingens n e 11111e lla in\'erkan p:1 , auenkvalite- restrik tioner som denna dt>hatt medfört (jfr
te n som frarnför all t u ppmär ksamm ades. Prov- kapite l 21 ) . Vi insåg d~irför beh ovet av e n mt>r
tagningar företagna av kommune r rnts hälso - neutral Ut\'iircle rin g a\' \'(:rksarn h e ren. All a bedrd sorgan ,·isade inre sälla n m å ttligt förhöjda rörda imresse uln samlades d ~irfö r krin g p roha lter av kY~in:för en ingar. Del h ä,T1ades b l. a . jekt m·sedda atL allsidigt belysa gödslingeus
a ll: n itri te r kunde bildas, och d essa kunde miljökonse kve nse r.
P arallellt bedre,·s chi r fö r \'eLenskap liga
( teore tiskt seLL) vara skadliga för spädb arn.
Cad OloJ"fauun rekomm e nde rade lir 1972 au undersökningar. l Be rgslagen startade "Kl oteugi \'a !l vid am·ändnin g a,· ni trathal tiga gödse l- projeklet". 11 °' På ,,,\r· lo!L kom den s.k. lZassjömedel ej borde \'ara a ll tför bög. D eu:a med unde rsök ninge n . Detta sLorskaliga försö k från
hänsyn till riske n för föro re ning av grundva tt- f1r J 97'1. förlades Lill Ti,·sjöområd er norr om
net. DeLLa föranledcle o ss a tt s~inka g iYan ti ll Torpsh a1111nar i .\1.cdclpad. U ndersök nin garna
skedde i sa1na rhe tt> m c lla11 Skogshögskolan
1:SO kg N/ ha.
Som en föij d a, e n ö kande fokusering rnoL samt h ydrol ogiska och limn o logisk,t ins titutionenia ,,id U ppsala u niYe rsite L. 111
gödslingens miljöeffekter stanacle Yi, liksom
r\kti,·a i11ti·esse nte r ,·a r ii,·e n l\aturd rdslle ra m· d e andra föreL,tgen , en o mfa1 ra ncle
, a u enprm'Lagn ing i g öds lade omdtden . Deua \'erkel , na tun·å rclse nheterna i Jäm1 land s oc h
ske dde före, unde r o ch efte r behandlingen. V~isLe rn o rrlands länsstyrelser sam l h älso\'årclsnä m n ckrna i llr;icke och Ange kommuner.
Dessa undersökningar p:1gick I mder li\ng tid o ch
p:1 o li ka h åll. Eldsjäle n i dn fö r et.ag ,·ar sed t> r- .\1åls~itt11in ge n , ·ar att inom ett större avrinm e ra skogsfi'in·al tare u Lasse Edlund, clå skogs- uingsomr,°td e undersöka skogsg-öclslingens in ,-crkan på ,·tvatu1e Ls och grund\'attners b ·aliLet
v.'irclsassisLelll på Södra skogschcfsdistr ikLe t..
I kort. sam m,111fauning ka n sägas a tt r esul- samt effe kte n på laxanade fiskar. l blickp un kta ten blev lngnaude . 11 2 SLrax efte r e n gödsling Len ,·ar fram för a ll t va ttn e ts hall aY n itraL- och
kunde n aturligt nog p.'itagli ga h ~iYebalLe r på- arnmoniurnkvä, <" .
l konh e l kan s,igas al l res11l ta te11 samma n,·isas i m indre bäckar och , ·aLLensamlin ga r
inom d e göd slade bestånde n. I rörl igt ,·,nte u fö ll m ed dt>m som re laterats o ,·;;i n. Inte heller
skedde dock en s nabb utspädn ing ti ll ui, åe r fiskbest.'ind c t på\'e rkacles negati\'t, l nte ens i
lå ngt unde r faststiillda grä us, jrden . I stö rre ö ,·e rgöds la d e sm:1biicLu· cL'ir t\'ååriga öringa r
\'atten, som naturligtvis unch·d.s n är d et göd s- place ra ts i burar kunde n ågo n f-iskclöcl re la telades, kuud e e fle kten ,1,· gödsling u;isLan alcl- rad Li! ! gödsli nge n p,'.hisas. l ntc lw llN lyckades
r ig phisas, Cndanraget skedde e n g{l!lg när mau få orrar och ~jäclrar i en njrbeläge n ,·il tett svån skyfall dragiLfra m Ö\'er eu_ju st gödsla! uppfödning att ;ila göclsel korn. Klott>n- och
områ.d e . Utanfö ,- bärkmloppel i e n angriins- Kas~jösLuclie rna bidrog t,·i, e lsu tau s,1mm a nande sjö \'ar h äYebalte n förhöjd unrler kort tagna ti ll att p .'itagligt lugna och san era debattid. V i försökte konsekvent a tt un ch-ik,1 göcls- ten , ad gäller skogsgöd slingeu s roll i mi~jöli ug ö1·e r vattentäkter. En a,· göclslin gsplanera- sam m an hang.
Men fr,°tga n fortsatte ,ltl in Lre sse ra. J sp .'i rcn
r e ns ,·iktiga uppgifter var att leta r·ätt på o ch
a,· d t>n p:tgåe nd e fö rsu r ningsd t>hattell ,·icl
undanta såd aua.
M e n sko gsgödslinge n fonsaLLe a tt ifråga- samm a tid lk k alurninium, den i n ature n Yausiiuas i den ,tl lrnänna deba u e n . Det Y,tr 11ppen- lig,1st fö r ekolllmand e metallen - ibland nagot
b art atl Lrm·ärdighcten i sko gsbruke ts gemen- oförtj,inL - sr~i111peln p:'\ s ig att , ara en mi ij ösamma ansu·:ingn ingar au ringa in dess e,·e n- hoL. Kund e ex('mpeh·is fiskhest å nd eu skadas
LUe ll L n egativa inverkan p,'\ mi ljön inte hade gen om urbkni ng m· aluminilllll i samband
fu ll trovärdighet. Iuorn GÖR-g ruppen ius{1g \'i m ed göd sling? Tnsti1111et for skogsförbiiurin g
risken för au en li k nan d e opini o n ssto nn s tud erad e 1111der 80-talei d e nna möj lighet på
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flertal pla tse r i landet. Resul ta ten , ar lugnan cle.115 Från lekman nahå ll h;i,·dades ,·idare
at t bär i göd slad skog genom ma rkförsu rni ng
skull e innehå lla förh öjda viinlen aYalumi11 i11m
o ch där ige n om vara h;ilsofa rli ga. Ä,·e 11 h ifr
fick l usti LuLe L uppd rage t a tL undersöka s,1 ken.
De l fra mgic k en tyclig1 att, som följda,· kvii,·cgöd sling, u:1gra förhc~jcla h alte r a,· (sannolikt
h e lt ofarli g t:) alum ini u m in te fö re kom i ,·are
sig bl{tbär e ll t>r srn mp.116
1':1 gödslade p ro, yt.or u ndersöktes ocksft h ur
markvege tationen påverka ts. \'id uppre pad
gödsli ng och / eller h öga k\jyec[ose r g ick fö rekomsten a" mossor och lm·ar till baka, sarnt i
viss må n lingon. Bl:.biir föreföll re laLiYt opå\'erka t eller r.o .m . gyn na t. H allon och griisviixL
gynnades. 117 Fö1·iindringarna gav rn a rk\'egetaLio ne n en sammansiittning som me r liknad e
ele n so m man finne r p{t en !:,';'Il11sarnma re ,·,htlokal ä n de n u rsp rungl iga. Det hela ,ar logiskt.
Upp hön le närings tillförscln kunde förutses att
processen g ick i mo tsa tt riktn ing.
I börja n a,· SO-talet bö1jade barrskado r
11pp1räda i skogs bestånd sotn göd sla ts fl era
g~mger. Vid n ä rma re undersökn ing ,·isade sig
skado rn as o rsa k vara brist på spåräm ner bor.
Samma sak hade tid igare obse1Yerats på gödslad Lorvma rk och i göclslingsförsök på fas tmark där höga b ·iivegivo r p rövats. Skad o rn a
unch·eks framdeles ge u orn a tt tillfö ra bor i
gödsclmedleu, mo tsva ra nde I kg/ ha. 11 ~
Men kritike n mot skogsgöclslingen npphörclt' in tf' för d etta. \1cd deu geu uina skogsbefolkuingen hade \'i i sto n sett inga problem.
Men i sp:iren av student rt>,·olutio n en i slu te t
a\' 60-talct drog en d el san1 hällskri tiker frå n tä t.orter i söder u p p i de pit befolkn ing utglesade
skogsbygclt>rna. Här sku lle d e lc\'a ''alLernati\'t" . De had e kans ke i11 Le ,änt.at sig att h am na
m iu u ppe i ett a kti,·t skogsbru k (se ,·ida re
kapitel 21 ) .
Resul tatet b le" au Yi u nde r 1970- och SOtal en på e n de l h åll fick problem i förm av
protestaktioner och sabotage a,· olika slag. Det
arra ngerades m ö ten u te i skogsbvgclerna. Det
kunde bli ganska h e tsiga d e batte r. .Jag erinrar
mig siirskilt e tt möte år 198g i .Junselc, arrangera t a,· den socialde mokra tiska före n ingen
d iir. Här lyssn acle _j ag oc h Siggardt Fa lil roth på
cll

en inbjuden "a1n a ti_irforska re", >lisse Nilsson
från Tuvat.t.net i ,·iistra _Jämtland. Denne försiikrade de nä rvara n de unclt>r stor d ramatik
och med viickclseprcdikan Ls sjäh säkerhet, a tt
ifa ll ma n lät bolage t fortsätta skogsgöclslingen,
så sknllt' fisken i ,·attncn kring J unse le ,·ara
borta o m n ågra år. fiske n finns kva r.
Ni lsson beskrt>,· dt>ss111om må lande ett experime n t han gjort m ed n~tgra a\' sina h öns.
1\'isse hade p lockat b låbär diir \'i göd slat, och
dem hade han givit h önsen . Bä ren in n ehöll
skadliga ,tlu111in iumföreningar ty efte r e n tid
h ade h ö nsen bö1:jat u pptriid,t egendomlig t.
Kä r han d isseknadt' några m vald a höns, ,·isade
det sig att deras J~~irnor hade kryrnpt ihop till
en li t.en boll. som låg och skramlade inne i
deras h un1den . J ag fn'\gacle hur hans andra
h öns kunde klara att iita av grödorna från
h ans å ker, som säke rt gödslats med samrna
kv~ivefören in g. Det fanns sä ken någon ö,·ertygaude fö rk laring ä,·en till det.La.
Vår,1 kritiker oc ku pe1·ade också fl ygst råk
och kecijade fast sig , id flrnplauen . Man skar
sö nder gödselsäckar och behålla re på lagerp latse rna i skogen . J a, d t>t hände t.0 . 111 . att
n ågon hiillt socker i tanken p[t en h elikopter,
något som kunde ha slutat med katastro f. SCA
\'a r in Le cler enda före tag som d rabbades,
~in n u ,·~irre \'ar bget liin gre söderut. En intressam iakttagelse ,·i gjord e inom skogs bruket
\'ar a tt flera .-1,· protestan te rn a uppträd de på
o lika pla tser i landet, men c1:1 för d et mesta
som represe n tanter fö r lokalbefolkningen. Det
\,tr Jegio a ll man i god ti d 11ppbåd at pressiolk
med beledsagan de fotografer inf'ö r Ya rj e
''spontan" protesta ktion.
!vl ed tid en kom dock skogsgödsli n gen au
uppfauas som e n normal del a,· skogsbruket.
Bidragand e till d etta var såke rt d t> n konsekw:nsforskning son1 skeu under ,hen och som
,·isade at.t ,,e rksamhe ten in te medfö rde n{1gra
större n ega ti, a, kvarblivande mil jöeffekter.
O c h d e m· ,·;'.1ra ,·eclersakare som ,·alde att
stanna h ar i skogs bygd e rna för gott. an passade
sig med tiden till sin skogliga onwä rl d och
ble\' en de l a\' denna. En starkt bidragande
orsak , ar också den mycke t in tensiva inforrn ationsinsa tscn frå n , år sida gen temot framför
allt. ko m mu n er och hinsmyn digheter.
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Resultat och lönsamhe t

genomsn iu räkna med utbytet 72 dm1 p e r kg
Som konsekvens a\' de n å te rh:dlsamrna skogs- N . Med d etta som utgångspunkt kan den inihush ållningen ökade m ed tid en skogens tierade ti llväx ten - som också skördades - bevirkesf-örråd och ti llväxt. Den alltmer detaUe- räknas til l ca 6,5 rnil_jouer rn:1r
Det extra ,irkesuttaget u nd er d e nna tid
racle och tillförli tliga best{111clsbeskrivn inge11
motsvarade
därmed två normala å rsavYerkgjorde det l~ittare all iclentifierc1 bra gödslingsningar
på
egen
skog. Jämfö rt med att anskaffa
objekt. Ö"ergången til l kväYe i nitratform
mo
tsvarande
virke
på elen öppna marknaden
ökade också effekten i form av produclT,td
var
,
e
rksamheten
mycket
lönsam. Enbart för
vedvolyrn . Baserat p{t dåtidens skogsdata räkå
r
1987
beräknade
vi
nettoförtjänsten
till 33
nade .Jussi Saras te å r 1965 på effekterna av ett
miljone
r
kronor.
storskaligt gödslin gsprogram med urea. Det
All t sedan starren f-örde Skogs- och Lan tskulle ge en tillväxtökning pit 5,1 clm 3 ved per
bruksakademien
statistik över förbru kningen
kg K År I 970, d{t hälfte n c1v gödseln \·ar
av
gödselmedel
i
skogsbruket. Ansvare t överammoniu mnitrat (AN), låg det beräknade ut3
togs
senare
av
Skogsstyrelsen.
Till och med 80byte t på 75 dm ved. Efter ytte rligare fem år,
t.alcts
slu
t
gödslades
total
t.
i
landet
ca tre mil_jod å vi enbart am·ände AN, hade \"i nått 80 dm'.>
ner
hektar
skog.
Räknar
man
med
en medelper kg N om v{tra kalkyler stiiu1d e . Detta b lev
giva
på
140
kg
N
per
hektar
och
e
tt
utbyte på
de utbytesn iväer s0111 skogsgödslingen fram72
dm3
per
kg
N
bör
den
extra
tillviixten
ha
gent skulle pendla kring.
3 f. Detta rnotuppgått
till
ca
29
miljon
er
m
Arealrnässigt varierade i landet den årliga
gödslingen på sät.L som framgår a1· figur 10:5. svarar drygt hälften av en svensk å rsavve,-kFluktnationerna har sin grund i såväl de aktu- n i ng under denna tid. Inför ett fö1·edrag i Vanella eko nomiska fö rutsättningarna som ;ind- cou,·er år 1988 beräknade _jag a tt skogsgödsrad inriktni n g beroende på ny kunskap och li ngen i Sverige fram till dess in itie rat en extra
virkesha11titet ti llräcklig för tillverkn ing av tre
teknik.
Under de 25 åren 1966- 90 spred s över rnil_joner ton tidningspapper, två lllil_joner ton
SCA:s skogar ca 90 000 to n häve. Ser man ti ll blekt sulfatmassa samt sex miljoner rn 3 sågad
hela p e1·iocle n , un der vi lken såv;i[ gi\ a som ,·ara. Expo1wärclet med då aktuella prise1 uppgödselmedel varierad e, kan man som ett gro\"l gick till 23 mil_jarder kronor. 119
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Figur 10:5. Skogsgödslingl'II
blro snabbt m_yc/u,t 0111/attande
m om stu1slwgsbmket. Figurens
1ödo linje visar ärlig görlslingsmm/ JH1 fas/111a1k i landet
11 ndn Jmiodm J962-84. /)m
gröna linjen visflr gödslingsarealen for SC-1 t.o. m.
111· J 987.
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FIi kilo 11rm gav en /irod uktionsökning JH1 m JO kg
tid11i11gsJH1PJ)l'I: Ur SC/1 -lid11i11gn1 -I/ 1965.

Som resulLaL a,· en å r 198 ] inLräffacl uµp göre lse ang:1encle prisreglcring på _jordbruke ts område kom e n extra avgih p å handelsgödselmedel atl utg:1 fro.111. juli 1982. Gödselmeclcl som förbrukades av skogsbruket skulle
in te beröras m uppgörelsen . Som en föUd av
de prakLiska problem som nppstocl nä r man
,·ille skilja p å olika a1wäncla1·kategoricr beslö t
statsrn.akLerua att :1ter bäri11gen till skogen i
st~ille t skulle ske i efte rhand seda n skogs bruket
redovisaL Yacl man an vän L. Skogsbruket ville h a
e n in d ividuell å Lerforiug av h auclclsgöclselavgifLen och uppvaktade _jordbruksutskottet
orn deLLa. 1~0 Men hesh1 Le1 blev i ställeL e n kollekti" ,ltcrfoiriug till skogsbruket au användas
fö r ge mensamma utvec kl ingsprojekL.
Detta ,·ar n aturligtvis ett föru tseende drag.
Storskogsbruket fick e u ty ngre lass alt dra för
uL,·ec klin gsfrågorna än resLen av skogsägarna,
vilka endast i obetydlig omfattning sysslade
med skogsgöd sling . .Återbäringen samlades i

e n stiftelse, SkogsbrnkeLs Forskningsfond,
som bildad es å r 1983. Den hade en allsidigt
sammansatt styrelse och adminisLrerades a\'
Skogsindustrie rnas Samarbe1.sutskou (SISU) .
U nde r reste n a, 80-La let saLsade fonde11 bl.a .
stor·a belopp på con tortaforskning samt p:1 att
utveckla p lan terings- och röjningsmaskiner,
Den extra avgiften h ad e givetvis en n egativ
inve rka n på gödslinge ns lö nsam hel. \!fen d e tta
var inte den e nda fakLo rn. Ty dessutom begåvades vi med en bnnbar 111 if:jöavg1/i pe r kilo inköpt kväve, O ch den svenska inri kespolitiken
unde r 1970-och 80-talen ledde Lill a u kron ans
värde oupphörligen urholkades. J ag kunde
själv följa d e n so rgl iga nlv eckli nge n genom
mina e ngagemang i del ö vriga Europa. Fd111
en tiitposition i \'(ilstå nclsliga n dalade Sve riges
ställning stadigt ned åt. Det verkad e så onödigL
oc h kän d es ri kLi gt förnedrande n~ir ruan
märkte h u r förvånade ens utbnclska kollegor
var. Inte u1inst SO-talets stora d evalve ringar var
mycket k;innbara.
Som konsehcns blev d e gödselmedf'I \'i
impone rad e all r dyrare. Olof Lidbcrg lyckad es ibland lem rittt p:1 producenter i olika
ko m mun iststater som kunde erl~j11cla billig
gödsel. Dä r styrd e _j11 ime rnark11 adskraflen1a
prissä1rningen . På så säLL hölls p risökni ngarna
tillbaka i u:1gon m:111. i\llcn tide n arbetade olw,·e kligt mot e n fördyring. Ar 1975 beLalad e bolaget i ge noms11itt 2 204 krono r pe r ton för
det kvä,·e som de a1wända göd selmedle n inn ehöll. Ar 198 l ,·a r inköpspriset 2 641 kronor.
ivfe n å r 1987 h ad e det stigit til l 4 717 kron or.
P{1 wh· å r hade inköpspriset a ll tså mer !in förd ubbla ts.
Även kostnaden för göd sel1.ranspon, spridning 111 . 111. ökade stadi gt. In kl usive inköpspriset
för göd seln uppgick den totala kostnaden .'\ r
1976 till 366 kronor för att gödsla en hekta r.
Ar 198 1 ,·ar kostn ad en 57 1 kronor och å r 1987
hade den sLigi 1 ti ll 984 kro nor. På elva {1r ,·ar
kostnadsökningen 268 procent. Detta var beLydligt me r än de 150 kronor per heklar vi räknade m ed vid starten p å 60-talct.
Under h ela min ak Liva Lid kom skogsgödslingen alt utgöra en stor och be tyd elsefull ve rksamhet för SCA. o ch fö r resten av storskogsbruke t. Det nya inslage t i tidsskedets skogs143

skötsel döpte ,,i til l "Skogsgödslingsepokt>n",
En epok brnkar ju h a e tt slut, men trots fördyringen frarnstod skogsgödsli ng forlla ranclc
som lönsam och Ye rkadc ha fram tid en för sig,
l,'nde r färch ägcn h ad e forskning ocli praktiska erfare nheter bidragit till anpassningar
och modifieringar för all tillgodose olika krav
och häns,·11, Det är cliirför på sin p la ts att so111
aYslu mi ng relatera 1989 [u s göclslingspolicy
för SCA Skog AB (i något förko rt ad fo rm ) :

~on11al gödselgi,,a 1no1s1,arar 150 kg
-

Mål:
All gödslings,,iird skog s kall gödslas,

-

Policy:
- J\frd g ödsl ings\'iircl s kog ,l\ses Ln , bestånd . .son1 bc r~ik11,1s ge e n gödsli ngseffekt p{1 111insl 1.5 m '.l f/ år o ch h e k1ar

-

-

144

u11clt>r sju i'1r,
Som gödsclmed t>l skall h u,udsakl ige11
kalkarnmon salpeter med b o r1i llsats an,·änchis, e ller an11al gödselmecle L som
p å längre sikt anses verka förbiinrande
p:1 markens surh et:sg rad ,

-

-

N / lu
Omdrc ,,stide n bö , varn 8 å r elle r mera,
men ka n sän kas till 6 år,
Eu och samma bestfwd gödslas maximalt fyra gån ge r.
Bt>slå nden skall ,ara ä ldre iin 60 å r. utom
gall rade bes1.°111d, som få r ,·a r,t :·ngre .
Besc:md äldre än 110 år gödslas 0111 d e
är ,·i ta la oc h kva liteten ä r 11o rmal elle r
b;i ure .
Kv;iYegödslin g ske r ej på brunjo n lar,
tornnarke r. försu m pad mark e lle r hällmarker och grm ·ajo rdar.
Niint b e bygge lse skall e ndast sprid n ing
ske fr;'\ n lllarkcn.
Sp ri dning med tra k1or skall utnynjas
n iir d e u a är te kniskt o ch ekonon ,iskt
Cördclaktig t.
'\/;·ga llrade . for göd sling liirnpade bcs1.:'.u 1d g öclsL1s u11clcr n ågot aY de 1\'å
fö ij andc å re 11.
Gallri ng e ll er slu ta,·,·crkn in g för skt'
tidigast 7 ar efter göd slin g .

KAPITEL

11

Proveniensvalet Norrlands viktigaste
skogsodlingsfråga
r\ r l 92~ p ubli cerade p rofe ·sor Gunnar
Scl1otre \'id d .°m1rande Statens skogslö rsöksanstalt e n u p psats med rub rike n 'Ta ll fröets
p rO\·en iens - No rrlands ,·ikligastc skog.oclli llgsl"ri\ga·•t 21 . Tlan slog hurndet pi, spiken.
Ty i ~orrlan cl 11tgör elen högsta höjd ,·id vilkeu
\':'\ ra barnr~id kan Y~ixa (ba rrskogsgränsen ) elt
,·äln imaginärt "tak'' ö,·er la n dt'l. O,·an d e tta tak
~ir ,·ärn1es umrn an uncl<"r ,-cgetationspcrio clen
a ll tfi'>r låg lör skogsviix t. Ta kc> l sl uu a r utför
mot norr och mol ,·äster. Utefle r No rrlandsk1 1sten är avst:'i nd e t i hi\jdl ed mel lan skoge n
och takel aY sto rlcksorclningeu GOO-J 000
meler. stö rst i söder. fc>n m ol ,·äster och i
norr h öjer sig tcrrä nge 11 och ö,·ergå r lill slut i
e n triidlös fjällkedja. Barrskogsgränsen blir
d iir en synl ig reali tet.
En betyda n de dt> I ,I\· l\orrland sskogct1
,·äxe r pi\ n id\er där d e t är som mes t n.°1gra
hulldrata l meter upp till ta ket. Dess läge Ö\'e r
te rriingen rör sig emellertid upp och llecl beroe nde på ,·ädrcts fl11ktua tioner. De tta ske r
rn t'l la n ,'\ren - e ller fö r periode r av ;'11· - beroende p j hur ,·arma elle r kalla som m aren el ler
somrarm1 varit. I sällsynt a extre mfall kan d e t
intr~iffa a tt barrskogsgriillsen/ taker Ullder e n
o,·a nligt kall sommar ligger ca ~00 m eter lägre
~in 11o rmalL. Den ka n u llder ,·a rm a år ligga lika
nwc ket högre.

Som exe1npel p!t e n pe riod med osedvanligt
o gynnsaml ,·ädcr kan å ren 1984- 19 7 ~jäna.
J ordbru ket i n o rr drabbades da av sv.°tr mi. s,·iixt nnd e r .. n ödaren'' 1986 och 1987. Perioden inne hiill ka lla regn iga somrar, blöta ka lla

hösw r, e xtre m t kalla ,·intrar med si\,·äl li te som
111yc ke t snö. Sommaren 1987 ff)rcgicks a,· e n
kall sensom m ar 198(>. Te1npe raltlren 1:,g unde r
d et no rmala und er hu,·1tdd ele n a\' l,·ä p!1 1·ara11clra foij a nde ,·äxtperio d cr. De tta g~illdc fd n
juni 1986 till se ptem be r 1987.
Viidre l ,·,11· så u nikt kallt un der d es. a {1r a u
- f'n lig l m e teorologe r - n.°tgot liknande- knappasl kund e lön ·äntas upptriicla mer iin e n gång
per seke i. 1'.!'.! 1}ile patriiffadcs l1ela som maren
1987 i höglän ta delar a,· inre :--Jorrland. Dett,1
ledde ti ll ö,·e1wii muin ga r kring ,·åunarkcr cliir
barrskogen drunknade. Dagens Nyh e te r rapporte rad e a tt ··. y is tid d ö dar ~ii ll nära
skog •·_ t2:l Skogsv;igbygge n fick upps~jutas p a
g rn ncl a\' tjiile n. Bristen p.°1 ,·änne innebar a u
triiden sommaren 1987, da episoden kulrnin eraclc, ino 111 slo ra Olllrådct1 i I.a p p lancl ·\·iix te p[,
ka ll_jället··. Skogsträclen stressades SY,lrt u nd er
hela episode n. D<' köldskador oc h ~jukdomar
so n, upp triidde p.'1 p lant- oc h u llgskog a,· mi l
och conto rta utlöste e n happen ing som jag Ya lt
att kalla conronakalabalike n (se kapite l 12).
I det nya skedet aY skogsb ruk med skogsodling som g ru nd läggande ko 111po ne ll t kom s0111 ,·i ska ll se - n o tan a tt bli ch-r innan ma ll
insag a u fram fö r al lt tallk ul ture rna ,·ar känsliga f"ör kli matstrPss. Dl' kulld e dra bbas av
sd ra skado r - b,'\de i ullgdo111en och nwckc t
se nare - 0 111 ma ll inte sett lill all arn·iillda e n
tillräckligt tålig pro,·euiens. De t ii r d ärfö r som
am·iinclningen a,· skogsodlingsn1,11erial a,· rii tt
h ii r. ramn ing ;i r så ,·iktig. LJcua g-älle r lallen .
d el trädslag som fra m för andra kom till all,·änd11ing i 1900-tale ls kulturarbe te i n o rr,
m e n gi\'ctvis oc k ·,°I gra nen oc h a lla a11dra intressa n ta t riiclslag.
1-1-5

Schoue och h ans då d rygt 30-årige assistent
Ech ard VVibcck anlade under åren 1909- 12 en
seri e på I '.-1 provcniemförsök med tall sp ridda
i norra Sve riges ege ntliga skogsland frå n Cästriklancl oclt norr;-i Dalarna till i h öjd med
C;illivare i i\'or rboLLen . Det var inte en till fäll ighet aujust prm·enie nsfrågan cfa rmcd blev en
,w d e första som uppm ärksam mades i elen
f r,tm,llsy f"tande \·erksamhet som man , i och
med lö rsöksansta ltcns ti llkomst, stanade i
S\·crige. Skogsbruket h ad e u nder 1800-ta let
im ponerat stora kva n titeter tall- och granfrö
frå n \1el la ncuropa. Fröerna hade a nvänts
limu<lsakligen i Syd- och Mellansverige.
under å ren 1888-1 909 importerades cxcrnpeh-is inte mindre än ca 60 ton frö . Vad r.allf"röet ang{1r visade de t sig att kvaliteten p å de
därnr u p pv;ixande "tysktallbestånclen" ofta var
föga upp1m1ntrandc, ja ofla fö rskräckande.
T1·äde n kun de \'äxa som ormar, sj1 1kdoma r
grasse r·ade. 1'24
Vad "tvskgrane n·· angår var bi lden en helt
annan. Wibeck ku nde va nli g tvis inte fi n na
några skillnader mellan granbestånd härstam11ia11de från m elle rsta Tyskland och de svenska.
H an ans{1g att: l·ir'/nsfll ul/Jriiglade Jroslliigen,
torrf1, ty.1kgmnm kur11w betecknas som/ull! härdig i
Göta- orh stora delar av Svealand. J a, han hade
funnit en lvcbd tyskgrankultur änd a uppe i
Aclalcn .
Syftet med d e Schotte/ Wibeckska proveniensförsöken va r a u ge kunskap om svc11Ska
rallprm-cn icmcrs Ji ;irdighet vid förflyttning
mer elle r m indre lfö1gt norrut från hem orten.
i\fa.11 ville 11 ndcrsöka föruts~illn ingen fö r att
f)·Ua en förut.sedel fröbris t i norr genon1 förflyuni ng ,I\" ltä 1·komster från söder. Serien omfaltadc a llts{1 inga sydfö rflyttningar av skogsodlingsmate rial. f örsöken bö1jade utvärderas
rcdau efte r e tl tiotal ~ir. Man sökte efter generella "system" Jllcd \',11 s hj älp d e olika provenie nsernas o lika Ö\·erlCYclse kunde utnyttjas för
praktiska rekommendationer. Den första ko m
1928 genom Kungl. Domänstyrelsens cirkubrskrivclsc nr I d e t.ta ar och g~illde Norrlan d och
Dalarn a. Delta svstcin var framtager av scclcrme1a professorn i skogsskö tsel, O lof Enerotli. 1'.6 \ 'icl,1re bearbetningar av utvec kli ngen
i försöken sk ull e ;'inda fram till 1960-LaleL ut.l4G

göra den h uv11 dsakliga grunden fö r rekommendationer vid val av tall prO\·e ni ens i ~onland. De ko m cLirfor att grundhigga hälsoläge t
i de stora areale r norrländska tallkul tu rer som
skapades under 1940-, men framför allt under
50-talet och som \·id se kelskifLeL var i medelåldern.
l\ilellan Encrotlt och Wibeck, som kritiseraclc det rekom menderade systemet för proveniensval, uppstod vid slu tet av 20-talct e n akademisk pole m ik rör ande för- och nackdelarna
av 1oni ndelning av landet enligt å rets mecleltcmperaLur e ller d :o nndcr vissa månade r
und er vcgetaLionsperiode n . 12G Denna strid
gick dock det p raktiska skogsbru ket räLL obemärkt förbi. Ty intresset för sådd och plan tering var ganska l{1gt vid dcuua Lid.
På 30-talet angrep sedermera docen Len
och professorn O lof Langlet vid Skogsförsöksanstalten tallens härdighet.sfrågor mer grnndvetenskapligt. H a n genom förde f)·siologiska
stndier av fros thiirdighct och invin tringsförlopp hos plantor a\· olika prO\·eniens. Det
visade sig d å at.t beti ngan de för det klimat Li.Il
vilka tallpro\'cnienser \·ar anpassade, bäst beskrevs d els med antalet dygn med en medeltemperatur om minst sex grader plus, de ls
med de n nordliga b recldgraden. 127 LangleL
k1111cle därför sena re h~irlecla en "nordlighetsgrad" (Lorrsubstanshalt) för var ocb en av d e i
Schottcs och Wi becks försö k ingående proven iense r na. Detta viirclc kunde han sedan
koppla till elen rcla t.iva överlcvclscn på respektive försökslokal. Försöken hade d å nå tt drygt
30-årså ldern och givi 1. - som man ansåg - r~ttl
säkra utslag. Mau kuudc nu utläsa hur hög
"härclighetgracl" som fordrades för atl få en
viss överle\·else i den utsatta populationen av
p la ntor.
Dessa sina swdier använ d e Langlet för att
u tYeckla e n generell modell för val av Lallprovcniens. På uppdrag a\' Skogsstyrelsen
fram lades :1r 1945 ett schema som kom att bli
den nya leds tj~irnan för proveniensval unde r
drygt tio å r, d .\.S. under de n fö rsta fasen av
den skogl iga restaureringscpoken. l28 Schemat
angm bl.a . inom vi lket område kring en Yiss
plan tcringsplats - med h änsyn till avstå nd i
mi l och skillnad i höjdläge - man måste saml a
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Figur 11:1. fö,gfrmnför
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jo1jlyt111i11g av shogsodli11g1·100
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0111 60 hrrrldgraden) so111
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tilliim/Jades 1111drr rpokr11s
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25 mil
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5
15
i11/ed11i11gsskede. Skogs25
20
Norrifrån
Söderifrån
odlings/J/a/sm markems
111rd 1'11 svart.fyrlwnt.
- Drt gula om111dl'i (s frffkal) avsrr La11gle!sförstafö1JZyttningsreglerjilw år 1945.
- Det riida mnr!idet visar dm utvidgning som tillstyr/1/es av Langlel år 195 7.
/ )r,f hlr1 omrädet avsnfrii/örjlyttningar so111 enligt Sllji111ss011 (år 1963) borr/I' li/liimpas när skogsodlingsfilatseri
var beliign-1 ovan 400 111eler vid latitud 62- 63, ovu11 350 mrter vid latitud 63- 65, ovan J00 mrter vid latitud
65- 66 od1 ovan 250 11u'tn· norr 0111 lali111d 66.

frö for att undvika e n av förfl yttningen beLingad avgång i klllturen på m e r än högst 25
prncenL (jfr figu1· 11 : I) .
Nä r kulturarbete t sköt fart på 50-Lalet uppstod emellertid stora p rob le m med a tt finna
tillräckligt m ed användbart frö ino m de fö reskrivna områdena. Detta var innan det fanns
fröplan tage r i p rod uktionsfasen. Man var helt
h änvisad Li ll fröinsamling i skoge n . Problemen var särskil t besv~irande tör sådder och
planteringar på de vidsträckta högre belägna
o dl ingslokalerna i norr där värmekl ima tet för
det rnesl.a inte medger en full god frömognad.
Inom högs t tio mil söd e r om insamlingsplat:sen tillät sch emat en uppflyt:t:n ing av tallfrö max imal t 50-100 meter. Begränsningen,
att inte tillåtas häm ta skogsodlingsmaterial
från klimat.iskt ännu mer gynnsamt be lägna
platser längre söderut, irrite rad e därför praktike ns folk. Planteringarna, som ännu knapp t
komm it upp över snötäcket, visade ju vanl igen
en god u tvec kling.
Sko gsforsknings institutcts ledning fick
d ärför fråga n fr{m skogsbruket om man inte
kund e tumma en del p å restriktionerna, var
dessa inre alltför rigorösa? De t hela slutade
med a tt Langle t år 195 7 mod ifierade sina anvisningar i önskad rikt.n ing. 129 Nu tilläts e n
nordförf-lyttn ing på maximalt 25 mil och en
uppflyttning på maximalt'.)()() meter Ufr figur
1] :1) . Langlct framhöll emellenid samtidi gt

----·

r-

r

at.L om elen vidgade ramen söderut och n edåt
u tnyttjades, s:t måste detta leda ti ll a tt man
kunde vä nta sig e n större p lantavgång.
I ,ars Tircn. min d åvarande chef på Skogsforskn i ngsi ns ritutets fö ryngringsavdelnin g,
var bekymrad och upprörd. J ag ser honom
ännu gående fra m och ti llbaka i korridore n
utanför dörren ti ll sitt tj änsterum , suga nde på
sin bra pipa. Det här är inte bra, det han gå ål
slwgl'11, sad e han till mig. Marifred / Institutets
chef, professor Manfred Niislimrl/ har övertalat
I.anglel all liilla pr1 anvisningarna. Detta är
mycket olyckligt. Tiren skull e få rätt. Det skulle
bli en dyr noLa som skogsbruket fic k betala i
fo rm av havererad e fö ryngringar samt risk for
ytterligare väderleksrelaterade skador senare i
bestå ndens liv.

"Den röde djävulen" träder fram
Även efter sitt ti llträde som ny chef för Avdeln ingen för skogsföryngring fortsatte Eric
Stefansson att utvärdera de serier stora proveniensförsök med ta ll och gran , som tillkommit under hans tid p:1 Sällskap et för p raktisk
skogsrräclsförädlings forskningsstation
i
Sundmo, Ångermanland. I dessa fö rsök ingick
provenienser som förflyttats b{1de söder- och
11orrut. 1'>0 Under 1950-talet och under tid igt
60-tal int rä ffade n:1gra år med ovan ligL kärv
väderlek. 13arrskogsgränsens tak kom att ligga
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p å e n ,·äse ntligt lägre nivå än normalt. P:t försommaren 1960 :1te rviiude SLefansson frå n en
resa i u orr. GhidjesLrå lancle berätta ck han au
nu hade ha n änt li gen fa tt ordentliga skador i
några a, sina ta llforsök! Vi fö rstod först inte
vad d e t ,·ar rör t1-e,·lig t med df'1ta. Inte l'ö1Tän
han fö1·klarad e att det rörde sig o m 1xm·enie11sforsö k. Ty nu hade d eu fo rsla ogynnsamma väderpcrioclen imräffat som givit klara
uLs lag. Ta llplantorna hade Yäx1 sig så stora a tt
de vinte nid e xpon e rades ordentli g t för väder
och Yin d. Försökf' n kunde bö1ja ut, ii.rdcras.
O ch detta visad e sig , a ra myc ke t ange liiget.
Ty vädergndarnas \Tede hade in te bara drabbar prm-cniensförsöken . Nu dök d et up p
larmrapporte r om ha,·cre r;1c\e skogsodlin gar
runtom i "lorrland. Detta , ·ar in te första
gä ngen, ty ;in:11 tidigt p å SO-talet hade skad o r
observerats i skogskulturer som 1111 fan ns utspridda överall t i skogs la11clsk<lpf' t. i:>, 1 H ög-

Siar/;/ Gre111111mitllrumgr i/)fn 35-årig lolllw//111 några
i<ilomf'll'r 11orr Vals1öby11. I !otogm . 7990.

läge na ,·a r y;irst utsatta. Ofo1 ;·uracle sig plantdöden så a u planto rn as öwe grenar dog från
toppänd an. Eflersom d e döda ba rre n ,·ar bru nrö da d öp Les företee lsen ti 11 ··n en röde d jiin1len ". Rot anikprofcssorn Erik Björkma n ,id
Skogshögskola n ku nde visa att skadesvampen
Crnmenula 11/Jfr,fi1111 gav plantorna deras speciella utsee11de. \tfe n h a n ansåg a lt parasiten
e ndast kunde Yara sekundär. And ra skäl måste
sökctS till a tt plantor och srnåtriid blc, så fö rsvagade au s,·,un pen fi ck fotläste . 1"2
Teorierna qr 1nå nga . Fj:'illklirna1 på g rund
m· för sto ra hyggeu a nsåg gamle nesto rn
Anclers Hol mgre n . 11'1 All tför klt" na prm e nie n ser ansåg Eric SteLrnsson .1'.H Strang1ile rin g
på gru nd a ,· att barke n på plan torn a skad ats
då ,·intervindeu u-yc ktc p lantorna m ot skaren,
L; ckt e skogsforskaren Vil helms F.iche . 1">.-, Nej,
det 1·örde sig i \ f' rklighet e n 0111 snötrvcksskaclor
påstod i stiille L Elmar Ko h h . försöks ledarc ,·id
Do rnäm·cTket. l'.IG
Det ,·ar Stefausso11 soru fick r:itl. Man had e
a nvän t alltför klena tallproven ie n ser i Norrlands inlancl. 1:'7 Skadf's\'ampen "'fall e ns g re noc h top pto r ka'' (Sclnoderris lugnlmp;ii a li as
Cnu11e1111 /11 r,biet i 11a alias Crem 111eniellu abitl i na
111.111. ) ha de ra mpo ne rar tall plantskogen p{1 lokale r d iir Lemp erat 1tr1111cle rskot.t en ,·a ri t så stora
att d e utsatta triiden inre hunnit 1äxa fä rdi gt
innan ,inte r n kom . Df'rta lade g ru n d e n för
s, ·arnpe n s härjningar. Deu norske skogsm ykoJogen , professor Finn Roll-H ansen , har lwskri,·it o rsakssa mmanhangcn. 1?-8
Intressant iir all fö rst ,id 60-talets bö rjan e f"t e r e t:t hal\'t se ke l a,· st udi e r - Gre m mcn ie llas, ·a111p<"n ,id sida n av snöshtte kunde avslöjas
som ele n sa nno likt mes t a kti,·a agenten d å
o li ka ta llprmenif'nsf' rs h ärdi g het ställs p å
pro,· i no rr. Det l>ötjade nii1nligen bli alltm er
u p penbart art i Norrland just denna skad egö ra re u tgör det alh·arl igasr.e hote t m ot barrträd som förflntats til l platser där de inte ful lt
ut lc, e r i h a rmoni med ,·iixtkli1na tel. Langlet
a nsåg att snöskyt tf's,·am J)f'll ,·id sidan a,· 1·e 11a
köldskador varit detl liun1dsakli g,1 o rsake n til l
a,·gå ngarna i Se h o t te / \-\'ibecks proven ie nsSf' ri e . H an IT!cl SLf' ha ohsf'1Yerat angre pp a,·
Gremmen ie lla ·0111 lian fc laktigL 1rotl ,·ara snöskytte e ller frnstskaclor. Grem1T1e11ie ll asyam pe n
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Grnw1101irllurmgri/JP11 s1w11sk tull, 8/oil:Jjiillr'I. 1988.

fi n ns i barrskoga r p,°1 uorra h ald,loteL, också
d är känd som skadegö rare p,°1 träd vi lka befinne r sig unde r någon form :w sl!'ess. Den h a r
hafL S\'å.rartade utb rolf i Non1Lysklands, Polens
och Finlands tallskogar (-kulturer) och spolier;id e i Tysklan d på 1940- och 50-talcn fö rsö ken
a ll o d la svart.-tal l (l'inus nig;m) all tför lå ng r
non-u L. f\x en i östra Kanada och ang6us,111de
d elar m· US,\ har s,a m pen härjat svårt i tallkulturer av rveksam p roven iens.
I drt land le\'er G1·e m men iellasvarnpen
,·auligen ett ofö ra rgl igt ]i\' i slutna tall- och
granbes tå nd där cleu finns på de Iägsr sittande
g1·enarna som är på ,·:ig ,1u dö av ljusb1 isL. Den
ger så aLL säga dt>n försvagade ,·äx L
-v~inraden
sista döclsst.ötcn o ch b id rar til l grenrcnsn ingen , en na tu rli g process. \ilen om träde n
a,· någon a nledning ko m mer under st.ress och
om samt.id ig t viidrt> t är b mpl igt. för s,·am pens
tri,·sel, ka n angreppet sp rid a sig u pp,°it i t.al lkronorna. I extremfal let kan tr~iden skadas t.ill
d ö ds. Grernmeniellasva mpen angriper också

talle n på plan tstad iet, s~irskilL o m det rör sig
o m förs,·agade ind i"icler. under Norrlands förhå ll ancleu angriper då snöskyttes, ampc u
(Plwcirliwn infestans) i ,jrsLa fall Lallpla nt orna
underifrån och Gre mrneniell,111 fr?tn toppen .
An greppe n ka n bli spektakuhira också på
ursprungl ig (autoklon ) 1.all. I Mell annorrlaud
ku nde s:duncla sommaren 2001 talrib angrepp
obse rveras i själdöryn gracl ungskog och på frötriid. Redan år 1905 beskre,· försöksled aren vid
Skogsforsi.iksanstaltc11, fil d r. Cunnar And ersson en 0111L:iuan dc "talltorka" i Norclsveri ge. 1~'1
Vid dt'nna Li d var så go tt som al l skog autokton. Skadorna blev synl iga dre11 J903 och
kunde o bsen,eras över stora arealer, fra m för
al lt p å kärva ,·~ixLlo kale r. l~O Det ff>regåcnd e
årets ,·~ider, som ingående beskrivs, hade varit
reko rdartat ogästvänligt i de aktuella om rådern1. D<' f-oton på skador som beledsagar rextcn
ger sLarkL stöd för uppfat t n ingen all "torkan"
hade Gremm inicllasvarnpen so m orsak,
Gcuorn använd ni nge n på 1940- och 50Lalen a,· Langlets första fo rflyuni ngsschema
för tall provenienser ko m be tydande a realer
tallskog, känslig fö 1· sk,1degört'lse, att an låggas.
U nder framför al lt 50-talcL före kom dessutom
en , iss impon a,· 1.alll'rö fdn Fi nla n d och
t.o.rn . Sm:je tu n io n en, inför vars kli111a1.anpassn ing man ocks{1 kan b inna oro. DessbätLre
ble, denna pe ri od räu. ko1warig, L)' redan i
början a, 60-ialet stod del kl a rr att drast iska
skärpninga r mås r.e till för framgångsrik odli11g
a, Lalls kog i kä rvL k limat. SILnsatsen blir
emellcnid an vi för närvarande har en del
meclelå lcle rs skog, framfö r all L i norrländska
höglägen, som troligen lever i riskzonen fö r
nya skaclecpisoder när ,·~iderlcken kän·ar till.
U throtr a,· Grt>mme n ie lla kan iiven 11pptr~ida
där rna11 int e har anledn ing missränka felaktig
hä rstamning. Som en p{u11i11nelse härj ade sommaren 2001 [1tc1· s,am pen i :vlcll,111norrl ands
medelålde rs tallskoga1 . Conrnrtaskogen ,·ar så
goLL som o p.'1, erkacl. Men i Bergslagen \'ar skadegörelsen ännu 111c r omfauancle. M in hypotes
ä r att den skadeutlösaucle fakto rn i båda omr{1clcna \'ar de c:,,:em p ellösa regmningcler som
so mmare n och höste n 2000 bl.a. med förde
svåra öve rs\'ämningar. Det ,ar.te nsjuka \'äxtu11derlagct bör ha stressat triide ns rö ttei-.
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Faran består för fortsatta utbrnll av Gre mmeniella i kulturbestå nd med tall där härstam n ingen är tveksam. Under 1960-, 70- och
SO-tale n kunde vi kontinuerligt föija skacleutvecklingen i ett an tal geografiskt sp ridd a
yngre till medcI:tlders 1.allbeståncl p;t bolage ts
marker, där Gremmeniellasvampen verkade
h a slagit till fö r gott. Eller också blossade angrepp upp i dessa så snart viidret va rit ogynnsamt för träden och föruts~ittningarna för
svam pens trivsel vari t goda. Fö r d e flesta av
dessa bestånd kände man till - elle r kund e
man misstänka - att klan ohimpliga provenienser anviints.
Vad granen angå r skadar Gremrne niellasvampe n uppvuxn a träd ä\·en fr:m toppen.
Man tal ar om "gra nens topptorka". Redan
Wibeck observe rad e to pptorka i unga tyskgran bestånd p å svenska västkusten. I-Il Utan
att kunna klarl~igga o rsake n hänvisar Wibeck
till schweiziska undersökningar. Dä r hade
man funnit au en icke identifierad svamp o rsakade topptorka på granar som stressats av
klimatet, samt att granjröPts prmwniens har stor
betydelse för sjukdomens 0111/at.tning. Med stor
sannolikhe t h a ndlade de t om an grepp av
Gremmeniella abielina. Götaland uppl evde e n
episod av granens toppto rka på 1970-talet.

Nya förflyttningsregler
De av Stefansson anlagda proveniensförsöken
med rall visade klara samband mellan t6iclens
härkomst och graden av \·äderle ksrelate rade
svam p angrepp. De a\' Skogsforskningsi nstitutet rekommenderade förilyttningsrnallarna
var olämpliga att använda generell t och måste
överges. Tiren hade haft rätt i si n ängslan. N u
kund e förutses a tt s\·a mpskad or h ade kunna t
undvikas eller mildras o m man använt härcligare skogsocllingsmaterial.
För växtplaL,er ovan 250- 400 m ö.h. beroende p å breddgrad rekomme nd e rade Stefa nsson nu en rad ikal skärpning av förflyttningsreglerna Qfr figu r 11:1). 1' 12 Det blev i princip
fråga om a u fl ytta n o rdliga provenienser till
ocllingslokaler längre söderut. Men skogsbruke t hade sig självt au skylla. Även utan d e uppmj ukade förflyttningsreglerna från å r 1957
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hade säke rt skad esitua tionen vari t all varlig
nog. Nu var d e n på sina ställen än nu \"{irre.
Visserlige n upphörde svampens h ä 1jn ing i
plantskogarna på d e flesta h åll n{ir vädret å te rg ick till det normala. Me n efte r sig l;imnade
elen sto ra skado r.
Skogsbruket tog naturl igtvis genast konsekvenserna av d e nya rönen. s;t ;iven vi, ty bolaget hade stora a realer skog i klimatiskt kärva
områden, chr,tv e n hel del fjällnära . För såd ana odlingslokalcr utnyt9ade vi, li ksom hela
skogsbruket i :\lorrlancl, häd aneftei- alla tillfäll e n till fröinsamling i norra Norrbo tte n.
Gyn nade av ett bra kott(tr med varm väde rl ek
var det ganska snart möjligt a tt fö rse bolagets
fröförråcl med en rätt stor kvantite t frö insamlat norr om polcirkeln , breddgrad 67 ocb 300
m ö .h. Detta frö kom väl till pass i höghigesskoga r längre söderu t, och har givit npphov
ti ll vackra ku lturer.
I våra contortaförsök noterades Gremmenicllasvarn pen ridigt som a nsvarig för merparten av avgångarna bland syaga proveniense r.
Några av dra n ordligaste odlingsförsök som
anlagts med alltför sydligt material blev h å n
åtg,\ngna,ja e tt pa r blev h elt förstö rda. Red a n
på e tt tidigt stadium blev vi därför varse vikten
m· att a rbeta med härdig t proveniensmaterial
av contortatall (jfr kap itel 12).
Frå n och med 70-talet bö1jacle la ndets fröplan tager atL producera tallfrö . Därmed kom
försö1:j ninge11 med passa n de skogsoclli ngsmaterial i ett be tydligt mer gynnsamt läge. Nu
had e 1·i en säker och bekv~im tillgfog ti ll li\'skrafti gL frö från så gott som tallens hela u tbrf'dningsomr(tde i No rrland. Lämpliga an\·iindnin gsområden oc h rekommendatio n er för
fröet från dessa p lan tager iclemifi e radcs m·
Institu te t för skogsförbättring. De blev re kommendationer som ing ick i Skogsst:yrclsens förfaLtn ingssamlin gar, varav flera tt tkom under
SO-talet. T dag förfogar vi över a11\'ä nd ningsregler för tall, gra n , cont:ort:a och l~jörk som
rnåste a nses vila p{t en mycke t säker gruncl. 113
Av olika skäl tilld rog sig granens proYeniensfråga m ind re upprnärksarn heL än ta llens
under d e h är aktuella å rtionde n a. Ert skäl ~ir
att gran korn att a nvä ndas i betydligL mindre
utsträckning ~in tall i föryngringsarbetel. Vi

Frän J 970-ta/et bii1jadl' landets Jrii/Jla ntogn att p1orl11rna tallfrii. .V!'da 11s1öfriipla 11/age. 1972.

tolkade d,\tida t'rfare nh e te r och fo rskn ingsresultat så att tallen i No rrlan d producerade
ca ~O procent större vedvolym ä n g ran på
medelgod skogsmark. Och grane n infann sig
spon tant genom självs,1.clcl i v:1ra tallkulturer.
Langlet h~ivdacle oc kså på basis av sina undersökniugar över granproven iensers 1/siologiska
variabili tet att de tta träds lag ,·ar betydligt
m ind re känsligt ~in tallen för förOyttn ing mot
norr. Denna uppfauning styrktes a,· mede lålders kulturbestå nd i 1vlclla11norrland, som
visade att g rane n myc ket Yäl klarade eu uppfl ytt.ning ti ll kiirvare klimat. I mitten av 70-ta l<" t
tilläts en uppflyttning p å max imalt 200 meter
av g ranproveni e nser frå n samma breddgrad
o ch en största norclfö rllyttni ng på två bredd-

grad er. Senare regler blev allu ne r sofi stikeracle. Me n red an dessa tidiga förflyttnin gsregler synes h a fun gerat tillfredsstiillande. ty
under hela elen aktu ella pe riode n upp trädde
1-;1 proveniensrelaterade kalam ite te r i norrlä n dska gran kulturer.
Vid sid an a v con tonatall ,·ct ,·i ,11· p äg{1ende
forsök att ~iven a nd ra tr~iclexoter ka n växa bra
i No rrland, del vis L.o.m. under kän·ar e lörhrillanden än \"åra inhemska barnräcl. Til l dessa
hör Sibirisk lärk (Lfllix sibirirn/ s11dwc/1e11ii).
Klippgrau (Abies /asiocmjJa ) och S\'artgran
(J>icea moriana ). Ä\'en för d essa trädslag anlades prmeniensforsök på 1970- oc h 80-Lalen,
fö rsök som med tiden bör l~igga grunden for en
säker odling, o m en s!tdan skulle b li aktuel l.

15 1

152

K APITEL

12

Con tortatallen
Contorla1.allens (Pinus ron/arl a Dougl., va1: fati/olia Engelrn .) intåg i svensk skogs111 iijö h ar
be handla rs i ett fl e rtal skrifte r, inte miusl
vetenskapliga. En u tmä rkr t~icka u de beskri\·nin g : "Contortat.alle n i svenskt skogsbruk- en
lägesra pport'' pu blice rades a\· Skogsstvrclsens
comonaut redning å r 199'.('_l tl U u edningcn
leddes .t\' professor Gusta f" \'On Scgebaden ,·id
skogsf"akul tete n . Vidare b elystes det vetenskapliga ku nskapsl äget globalt gen om 38 uppsa tser som presen te rades vid TL FRO \Norkin g
Party S2 .02.06 i Crneå å r 1992 .i form av ett
Frans Kempe Symposium : ''Pinus cont.orta.
From untarnecl f"o rest to domesticated
crop". 1-l:i Koordinator va r p rofessor Dag Lindgren vid skogsfakultete n . Själv har j ag å r 1989
öve rsiktligt beskrivit contorta tallens introd u ktion i Sverige i artikel n "Så blev co ntonatalleu
Sve riges trecije barrträd ... t-1i;
Vid sidan a\ e n ou ndviklig re kap itulation

';lR~ Sti 'jl\ ffr'r tiD HS-rt ~\(Dlit HRIJ~~
t\:.\0 I ~\08~\?,'Tnlll:l-J I
lllustmtio11 Staffan f,i11dr11.

m· viktiga h ~tndelse r, skall jag i d e tta kapitel
higga exrra tmivikL vid a tt: skildra d e o lika
kraftfält som uppstod sorn e n följd av introdu ktio nsarbetel. De tta korn rned tiden au
priiglas a v m otstridiga intresse n. Storskogsbruket s,'\g positi\'l p;t m öjligh ete n a tt in foga
e n rFlarin hittbante rlig och h ögm·kasta ncle n y
tr~i d gröcla i den a rt fau.iga svens ka skogen.
Na tu n å rdens fö resprå kare intog en negati1·
attityd .
Samhä lle t \'acklade lllellan dessa ytterl igheter. Ma n iusåg d e nationalekonom iska fö rdelarna m e n lyssn ade o ckså till kriti ke rna.
1Vliljö rörelsen 11tmttjad e oen igh eten för si n a
intressen . Resultatet blev som vanl igt. en lagstiftni ng som skull e balansera o lika uppfattningar. Forskni ngen b reddades med ti den .
Från i bö1ja n kla rt ä n damå lsoiienterad korn
den m ed tiden ,ttt också omfat.ta naturvårdsin riktade d iscipliner. Deras företrädare \·ar
ibland - doc k inte alltid - me r negati vr ins t~illda
till d e n nya tallarte n . Det ka n \·ara på sin plats
med e u citat ur t11in 01annämncla artikel som
ganska viil skildrar spiinningsfältet:
\'.'irn are a\· den s1·enska skogs1 1,1tun' n ha r
med o ro betraktat a 11 knms1en av elen nya
i1wandrare n. contortatalle n, som nu ,·:ixer
på :l % a\· l\o rdsn~riges skogsm ark. Kritiska
röste r h ar hört.., fr;°m <" Il del taiesm ii11 fö r
såg1·erke 11. In förand et al' eu nyu triiclslag
i1111 e här gil'et\is föränd ringar i olika ,W·
seeuden. Syftet ha r 1·aril a11 förstär ka e konom in i nornt Sve rige genom högre 1·irkcspro(lt1ktion och au ö ka skogsbru ke ts flex ibilitet. Som vanlig t uppi räder motkrafter i
sarnhiil let. Den m edeltida sta1.s1etarc11

Machiavellis tänkvärda reflexi o n stå r sig
;,in:

·nen som ,·ill föriiuclra något får bittra
motst{mclare bla nd dem som skulle rörlor.1
något på föriinclringen. men bara ijurnma
a nhängare bla nd d em som skulle "inna p å
d en.'
\'i som mecl,·erk;it till contortatallens
niin-aro i d e n s,·enska skogen har all anledning ML ,·ara lyhörda till kritikernas synpunkter. '.vlen s,11nti dig1 beskri,·s .i ntroduktio nen a ,· andra bedömare som det största
biologiska genombrottet någonsin i s,·enskt
skogsbruk, en genombrott som framför a ll t
kon, mer våra nordliga, e konomiskt sntga
glesbygder ti ll del.

J ag har tidigare berätta t om intresset för rräclexorer p[1 50-tal e t och min egen delaktigh e t i
detta (se kapi tel 2) . Un d er min självpåtagna
fröinsamlingsexpedi tion som ma ren 196:-1 i det
p[t m~i11 n iskor öde, men h isnande sköna nordvästra Kanada, befann jag mig i elen norra
delen av contortatalle ns utbreclningsområcle
(figur 12: 1) . Aven om m itt intresse ornfauacle
några ytterligare barnr~id, in te mins t S\'arLgra n en (Pirm 11un-iana (\ililL) B.S.P) , blev j ag
imponerad av just contonatallen. Diir historike n var gynnsam fonn man 30- 35 me ter höga
best:rnct med raka pelarlika stammar och fördtcl p[t 600 rn 1sk per hektar.
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Figu.r I 2: / . Contortatallensförekomst inom dm norm
dl'ifll m, 11tbrec/11i11gsnm1r1det visas med !jw,gnfr1 jiirg.
l.ängre österut ersiills rnnlortan a11 l'inus baukriona,
1nö1ligrö11 Jii1g, ,,11 lallar/ so111 är an/Hissad fil/ dr! diir
11//J1iiglal !10nti111'11tala Uimale/. Höda punklrr markerar
!963 r1rs Jm111mims/mme1:

I en tusenbröd ra,ariant blev utvecklingen å
andrn sidan sravagransanacl. Jag blev ocks:1 p{1
d e t klara med an mycker mer i flora och fau na
förenar conro rta talkns nordliga hemYist nlecl
,·åra svenska skogar än vad sorn skiljer d e m :tt.
Det rör sig i båda fa llen om boreal skog med i

Slwgslandslw/J med co11tortatall, vit- oth s11rntgm11 sa m/

asp vid l 'ukonjlorlm, ra
62°Jo · ,\', juli 1971.
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princi p samma ekosys Lem och del\'is identisk
ansa rnrnansäuning av organismer. Inte undra
på att contortatallen - att döma av reda n exisLerande svenska b estånd - verkade ba kommit
v~il tillräua i vår skogsna wr.
Det: sknlle visa sig att mitt insamlade rn aLerial av eon Lonafröer (proveniense r) öppnade
vägen för vidare arbete med denna LrädarL i
Sverige . Efter \'ad ma n d å vissLe fanns ingen
contortaLa ll frå n cleua nordliga omr:1d e tidigare kul tiverad vare sig hos oss elle r a nnorstädes i Europa. De ko mma nde försö ken
skulle visa att det varjust frå n d essa omr:1den
som vi måste ta härkomster om e n odling i
Nordsverige skulle bl i framgångsrik . Genom
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en ö,·erenskom m e lse med Skogshögskolan
tilläts SCA dispon era h~ilfte n av mina fröe r.
DetLa möjliggjorde au våra resurser kunde u tn ytyas för a tt snabbt få igång e n försöksu tläggning av ansenl igt orn fä ng.
Vid sid an om skogsgöd slingen, som p,1 60talet snabbt expan d e rad e och beledsagades av
c11 avsev~ird avYerknin gsökning, framstod
cont.onatallen för oss som et.t yu erligare element ägn at att öka ,·erknin gsgrad e n i drt
skogsbru k. O ch ,·i var sn art inte ensa mma om
detta intresse. I det i söd e r angränsan d e skogsbolaget AB Tggesu nds Bruk verkade skogsdrdschcfen Rolan d Nell beck. H a n hade å r
l 9fi2 gjort n ågo t som vid denna I id var syn nerligen O\·anligt för e n svensk skogsman, nämlige n en studieresa jorden runt. Dä rvid hade
han fascinerats av de p lantageskogar med
snabbväxande träclexote r som han sett p,'.1 l\ya
Zeelan d och annorstädes.
Under en tågresa Li llsammans ett par å r
se11are framförde Roland sina funderinga r til l
mig om man ini e sk ulle kun na åstadkom ma
något liknande i Sve rige . Ila n kände till mitt
co ntortain tresse och ,ille w:ta om _jag trodde
a tt detta trädslag sk ul le d uga.Jag lw rä uade d!1
om vå n intresse for e n imroduktion, rnen
poängLe rad e att mycke t i försöksv~ig m:1ste ti ll
inna n ma n sal.I sä kert i sad eln. In 1e minst
gälld e d etta proveniensvalet.
Iggesund g ick e me llertid snabbt till ve rke t
med ell co ntonaprogram. Utgå ngspunkten
va r egna utredningar ma n låtit göra om tr~idslagets p rodu kti o n . Dessa redovisad es i en
skrift "Den nya skoge n ". 1•17 Liksom de t ÖYriga
skogsbruket brrn 1ades bolaget med p ro blemet
,·irkessvacka n som enligt d e ras beräkni ngar om inge t n1dikalt gjo rdes - skull e leda till en
all\'adi g kr is i virkesförsö1jnin gen kring och
11(1got e fte r sekelskifte t. Man hade målsättningen au sn arast plantera 30 000 hektar
con tort.atall (1L5 1xocen I av fö retagets rota la
skogsrnarksareal) .
Med en blygsam stan år I 968 hade t.o.m.
{1r 1974 halYa den p lanerade a reale n planterats. Detta innebar att lggesu ncl , id denna tid
var de n klan ledande co nt onaanvjudaren i
landet. "l)"\'ärr kom man til l en början att använda n åg ra all tfö1 syd liga prove niense r

1.:S5

(breclclg-rad 50- 51) . Om man ltacle imän ta t
resultaten frå n våra pågående tester Ilade e n
del a,·gångar samt. kval itets- och hälsoproblc1n
kunnat unch·ikas i lggesunds ruer kust.nära
p lanteringar. 1 övrigt. har bolagets odlingar ,·isat
c11 ypperlig mveckli ng, int.e minst i H ~i1jeclale11.

Proveniensförsök
Förbandsförsök
Odlingsförsök

68° - - - - - • - - - - Kiruna

Introduktionen
Vi menade för egen del at:t intåget av ett: nytt
träd i T\'orrlan ds skogar e nd ast kunde ske i
takt med at.t. kunskapcu om odlingsförutsäun ingarna byggdes på och att en d el p raktiska
hinder u ndanröjdes . Bolagets skogar f"örekom, i motsats till t.cx. Iggesuncls, inom hela
Nords\'crigc, d.,.s. ett. om råde 111ed de mest
skiflancle fornt.sättningar för skogsväxt. Under
Skogsvårdsförhundet.s exku rsion på företagets
marke r år 1969 redogjorde vi fö1· den introd11kt.io nsplan som , i d å följde, se fig u r I '.Z:'.Z.
Pnwcnicnsförsöken var en m·görande ingrediens som stod närmast i tiden. An läggningen a\' sex fältförsök i o lika klirnat:bgen
skedde :1r 1.967 och urvärcleringarna började
fe m år se nare. Vidare ford radcs st.öd för d e n
fra111tida bestånclssköt.se ln. Tre mycket stora
fö rbanclsförsök med sramantal frå n ca 600 per
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hektar till över 8 000 anlades å r 1970. Här
skulle besdnclstäthetens herydelse bli belys L
för til lv;'ixL, hal ite tsdani ng och a ndra e ffe kte r
a\' triingse h-erkan. För att snabbt ,·inna prakLiska erfarenh eter anlad es Yic!are under å re n
1970-71 ett 30-Lal prakLiska planteringar,
odling,Jörsök, p ;t nrckra 20- 40 hektar ,·äl
spridda ÖYer \'~lrt iuueha,·. Om u trymme fanns
planterades samtidigt hah·a hyggf't m ed
ta11. t 18

Proveniensfrågan
Vad giiller d en ,·ikLiga proveniensfrågan gick
Yi ,m'ilmech-etet till ,·äga. För oss, liksom fö r
skogsbruke t i ÖHigt , häwles en nyckel fo r ,al
av lämpl ig proveniens på varj e ocllingslokal
in om \!orrlancls starkt skiftande klim athigen.
För ta ll och gran fanns redan regler som ,·isa t
sig a,·görancle för odl ingsframg:u1gen (se kapitel 11). Min broclf'r \.fats, chi ch ef för Skogsrrädsröriidlings fö 1·sökss ta1.ion
S und, n o,

Fdlwuljii111Ji1r 11/1wrk/111gm hos ,11Jt' 11sh lo/I od1
Pi1111s (0 1J/or/11 /H! /mm,•/(/11 11id Stor111y ff111 . j1111i 1972.

/ ,11.1.11'

Fö,jc1t/111rn i 15-å rigt rn11/ortolw~/1111d, 1983.
Foto 0//p Hed,J/III/V.

gjorde e11 grm·sonering , I\' miLL pro,·en iensm atnial med hänsyn till härcligheten. l t9 Han st 11clcracle ettåriga plantor med h änsyn till li ur
lå ngL höstens irn·in trings process hade framskridit ,·id ,iss tidpunk t. Vi Ya lcle sedan ,rwcl
ledning hiira, u t f'II geograliskr sett ,·iil fördelar antal p rmenieuser. Dessa fi ck ingå i
stora jämförande försök, sorn :,r 1967 anlad es
pt1 loka ler m ed dcr m csr skiftande viix Lkli rnaL.
H ~ir ingic k ocksa s,·ensk tall a,· lokalras.L>O
I ticligarf' pro,·e n ie nsforsök med tall hade
de ingående rasern<1s hiirdigl,et ganska snabbt
kommit till 11111'\'ck. Detta Yisadc sig Yara fallet
ä,·en med co n tonatall. l\'är man efter n:1gra :u·
gick omkring i fö rsöken Lvckte m an sig - proveniense rna och triidslagen emellan - m ed
ögat. ku nna ml'isa den rela ti va ö,·erlcvmtden
och höj ch1tYcckli11gen sorn i en bo k. Vi Yågade
därför redan efter l"ern å rs odling konstruera
f'n lö rflyttningsmall för Norrlan d . Den täckLe
in al la tänkbara odli11 gslokale r från breddgrad
62 (no rra I lälsinglancl / H iirjedalen) och norr-

157

uL. Det tidiga utslaget vad gäller överlevelsen
inom fö rsöken skulle stå sig över åren . Tjugo år
senare rangordn ad e sig prove niensern a ino m
r espektive försökslokal så gott so m oförändra t. 1'k d t~älp a\· \'år förfl yuningsmall
kunde man nu förstå varför vissa äldre
odlinga r i l\'orrland gått b ra o ch a ndra misslyckats.
Vå ra mätningar i provenie nsf-örsöken visade
att contortan växte b e tydligt snabbare än vanlig tall. De n Ö\-crlcvde också b~ittre. De t forelåg också skillnader i tillväxtmönster unde r
so mmaren, de ls me llan o lika provenienser,
dels i fö rhållande till tal l. Genomgåe nde väx te
contortan p å h öjde n unde r längre tid ~in va nlig tall. De härcligaste provenienserna hade
tillv;ixten förlagd tidigt un der sommaren . Inte
oväntat in vintrade de d ä rfö r tidigare p:1 höste n . Se nare kom denna ku ns kap \·äl till p ass
för au forstå varför sydliga h~irkom ster fic k klimat,kaclor och svampa ngrepp p:1 all tför n o rdliga o dlingslokalcr. Ty liksom vad gäller svensk
tall, skulle problem med härdighe ten med
tiden visa sig bli e n plåga för \'issa contortaodla nde skogs;iga re som inte tagit tillräckligt
allvarligt på - e lle r inte kä nt till - behovet av
au anv~incla p assande provenie nse r.
Proven iensfrågan ko m sena re au utredas
ytterligare genom för~äns Lfull forsk n ing både
vid Institu tet fö r skogsförbättrin g och Skogshögskolan / SLU . I början av 70-tale t insamlad es p å nytt fröer frå n ett ston an tal utvalda
kanade nsiska conto n abestånd representcraude
h ela det in tressanta u tb redningsom råd e t.
Dessa a nvändes för jämföra nde fö rsök både
här h emma och i a ndra län der. Utv~irderi nga rna gav grun d e n för n ya förllyttni n gsreg le r. 1c, 1 1 sina huvuddrag skilde de sig in te
m ycke t fr:m d e m som \·i kommit fram till.
Det är e n styrka a tt veta all contortaodlingen i Sverige nära nog ända från bör:jan
vägletts av relativt h ållbara förfl yn:ningsregle r.
Detta va r inte förh ållande t i Skoula ncl och p{t
Irland, område n där contorta talle n introducerades på bred front. fr.o.rn. SO-talet. H ~ir
b landades till e n bö1jan fröimporter frå n \"it.L
skilda områden lrnller om bulle r. Detta kom
att leda till bekym me r och till a l.I. or~ittvisL
missk redite ra trädslage L.
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Fröförsörjningen
En praktisk fråga av stor betydelse blev fröanskaffninge n. Från oc h m ed 1970-tale ts mi tt
och tio år fra må t u ppgick vårt ege t årsbe hov
av contortaplantor till i medeltal ca 30 miljon e r. \1ed tid en ble\" produktionen ä nnu större
på g ntnd av ex te rna leveranser. Den enda
möjlighe te n var till e n bö rjan fröinsaml ing i
Ka nada. Dä ni d hade vi stor n ytta av de ko ntak te r med kanadensiska skogsmä n som jag
skaffat m ig u ndn min vistelse där.
To talt ökade det sal!l lad e fröh e hoveL i la nd et rask t unde r 70-rale ts senare del. Det pendlade me llan 400 ocb I 000 kg per år. Marknadsunde rlageL räckte för a tt några kanadensiska fröfirmor sk ulle e ta blera sig längre
norru t. H ä r ga\· kottiusarnl inge n nya in komster till de få1aliga innevånarna. Ve rksamhete n
kon Lrollerades och ce rtifierades a\· statliga
inspe ktörer.
\ilen i det öd e landet knncle allt möj ligt intr~iffa . En av ,·åra entrepre n ö re r, d en till ursprunge Lfin la n dssve n ske Rolf H ellenius, blev
ensam och mitt ut e i skoge n unde r p istolh ot
fasts urrad vid etl triid och rå nad på sin bil av en
ve ttvilling . De ua hade kunnat sluta m ycket illa,
ty ingen Yisste \'a r Ro lf' bcfa1111 sig. Me n han
lyckad es till slut komma loss och sto ppa e n
malmtransport. Året innan hade hans hus tru
.K.a tb leen u nder kottinsamling förirra t sig i
vildma rke n . Hon hittad es dage n dä rpå frusen
men välbehålle n a\· e n riiddningsbeliko pter.
f ör a tt på sikt säkra frö tillgåug b ä r h em ma
beslö t \'i oss redan år 1969 f'ö r a tt a nlägga egna
fröod li nga r i S\·erige . De t.ta skulle ske e nligt
samma rnönste r som tid igare fö r fröplantager
med S\'ensk tall. Bidragande ti ll intresset var
d ess utom att con tort.atal le n enligt skogsforskarna nu· ett lm·an cle triid vad aYse r genetisk
förädling. Det gällde därför att välja nt plustriid d är borta i Ka n ada. H är tick vi m ycket
assistans a\ m in god e v~i11, d e n unge rsk-kanadensiske gene tikprofessorn Oscar· Sziklai vid
Un i\'e rsity of' British Columb ia (U.BC) i Vanco uver. I e u sama rbete m ed B.C. och Yukon
Forest Sen·ice utvaldes so mma re n 1970 e Lt. 90tal väl fö rdelade p lusträd inom brcddg radsin1.ervallet 54 -G4. Träden ska ttad es på ympris
oc h kottar p:1se nh öst.e n.

Y111Jming av Pi111.u, co11/orlajil11slriirl fH1 Bugnuu/p/s jJ/a ntslioh1, 111flj I 971 .

Dessförinna n m åste ett juridiskt problem
dock klaras a\' på vägen. Enlig L skogslagen i
Rri Lish Columbia fick man inte fäl la 1räct ur.om
för speciella nyttoändamål. Insamling av ympris hade ingen tänkt på a tt nämna i texten . En
a\' institutionerna på URC sträckte d:1 ut e n
hjälpande hand. Man e rbjöd sig au som del i
\'ån a rbete studera contonavirkets egenskaper.
För detta behövde man stamtrissor varför
provtriid måst.e fällas. Och se, e tt speciell t ti.11stånd kunde u därdas för detta vetenskapliga
iindamål. Sedan b lev det grönt ij us. De t insamlade ymprise t delades mellan oss och genetikerna på forskningsinstitutet vid 13.C. Fo rest
Service. Vår andel flögs i nedfruset öllsU\ nd
till Sverige under senhöste n och lagrades ti ll
dess a rt ympning på grundstammar k1111de ske
p å \'å ren 1971. De n sistnämnd a operatione n
;igcle rum un der sterila förhålla nden i miuen
av en före de tta pla ntskola som gjorts kemiskt
fri från \'egetation . Arbetet övervakades minutiös! av personal frå n Institu tionen för skogsbotanik ,·id Skogshögskol a n . Detta för all u nd1·ika införsel av någon kan adensisk skadegörare som kunde h a åkt sn ålskj u ts med
contortakvistarna. Upplöijningeu visad e au så
ime blivit fa llet.
Påföljande år gjord es ytte rligare \'al av
plus träd, nu på initiati1· av Stora Kopparbergs
Re rgslags A.B. .Även d etta material ym pades
hos oss. Samtidigt gav , å ra prm eniensfö rsök
si1dana ut.slag att vi började inse be h ovet. av

yu e rligare en frö plan tage som t~i.ckte contortans allra nordligaste u1.bredningsornd1cle. En
n y karn pa1'.j, koncen trerad enbart ti ll Yukon,
företogs dä rför sommaren 1974.
Fyra pla ntager på samman lagt 33 hektar
anlad es i Sunclsvallsområdet år en 1975- 79. I
d essa ingi ck fyra olika kombi n ationer av
plusträdsym par, avsedda a ll täcka olika pro1·eniensintervall inom det för oss in tressanta
ut:breclningsområdeL. I slu tet av SO-tale t började l'i skörda frö. "låg ra å r senare l'ar vi självförsö1ja11cle. Contorta plantager anlades även
av a ndra skogsbolag liksom av Skogsstyrelse n.
H ärvid tillämpades inte e nbart p l11strädsympning. Även s.k. frö-fröplantager 152 anlades på
flera st~illcu i la n de t. Den totala arealen fröpla ntage r för contortatall ,·ar vid 90-talets bö rjan ca 140 hektar.

Vedens användbarhet
I samband med insam li ngen av mi tt prol'eniensmateri al fö· 1963 togs ved prover på
olika lokale r. Jag kund e därför skicka h em en
ansen lig mängd stam 1risso r som öve rl ä mnades till SCA:s forskn in gsla bo ratorium i
Sundsl'all. H är lad e man ned ett mycke t omsorgsfullt arbete p å att analyse ra contortans
vedegenskaper med hän syn till dugl igh e ten
för olika fiberp rodukter. Man konstaterade att
trådet ha r l'edfibrer a,· god kvalite t. Fördelaktigt för oss var att fiberegenskape rn a i olika a,·-

seend en låg mellan dem för vår egen Lall och
gran . v:ll"a specialister fann att eon torta,·ed med elen tid ens tekn ik - ,·;1 r hla ndlx1r med tall
,·id frams tällning av kemisk massa och med
gran ,·icl tillverkni n g a,· tid n ings papper. I
se nare sked en geno m fö rde ,·ån fo rskn ingslabora torium m er o m fa u a ncle studie r och försök med eon Lorta odlad i SYerige. ÄYe n hiir var
resultaten positiva.
p;, J 960-talet utnyttjades co m ortatallen i
British Colt1rnbia end ast. a,· p rimi tiva inla11 d ssågverk som ti llverkade otorka t ko nsLru ktions,·irke av enklaste kYalitcr. Massa- och pappersindustrin fa nns med få undamag vid kusten
och utnyttjade andra trädslag . Siwa t.ionen
skulle dock snart fö rändras r,1dikalt, ty äYe n
massa indust ri n etable rade sig i inbndet. H ~ir
b lev co11 Lorlan m ed tiden d e t tiJI a,ye rkni ngs,olyrne n clominer,1nd c tr~icleL. Me n i d el tidigaste skedet fanns d et inte m ycket kuus ka p all
till g{1 \'ad gäller eon to rta n so m sågvirkes träd.
Av fö rsiktighet ,·ågade vi d~irför in te be trakta
contortan som någo t ,1nnat ~iu eLL massaYedstr~i.cl. :vl en rned hä nsyn Lill bolagets prod 11ktionsinriktn ing skulle ä\'en en exklusiv snabbväxa nd e fiberp roducent u tgöra cLL b ra komplem ent till den ,1 nfa ttiga träclflo ran i vårr skogsbru k.
Situa Lio ne n skull e d ock snart börja klarna.
Vid Skogshögskolans Ga rpe nbcrgsavdeln ing
undersökte Eje An dersson under 70-talct sågb arhet och irn pregnerbarhe t av sågat ,·irke
från sve nska eon t:o rtabcstånd . 1'i'.l Dessa visade
att trädet v~il k un d e m ~ita sig med plan teracl
s,·cusk ta ll. Dem1 Yar in te he ll m·äntat, efte rso m co11to rt ,1n i sill h emland då sågad es i
rnod e rna jäu esåg\'e r k och hade ,isa t sig bli ett
uppska ttat ti m mert.r~id. Resultate11 ko m att
styrka uppfa ttningen att vi ej lä n gre - m· fö rsikrighctsskäl - bchö\'Cle betrakta contonan
sorn eLL m assa,,edstr~id uta n _järn bördigt i de
Ocsta avseenden med odlad t,111 oc h gran \'ad
,11wän d barhe ten beträffar. J an Brund in och
.Ju lius Ro utelje vid TrätcknikCe n trum gjo rde
under 80-t,1let må ngfacetterade och ingående
studi er av contonatall sorn konstruktion svirkc
och snicke ri dito i jämförelse m ed s,-en sk fnru.
Resultaten \ isad e uppseendeväckande 11 1ånga
plus för conLO n an oc h få m in us. 1",-1
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Contortatallens produktion
Som e tt led i introd ukt io n sa rbetel \·ar det viktigt a tt f:i e n bättre up pfattning om con tortata llens virkesprodu ktion. Att en del äldre fö rsö k \·äxte u ppseende\'äckaude bra Yisste vi,
m en int e hur bra. Före ni ngen skogstr~idsfö rädl ing samt dess efterföljare, Iusti1.t 1tet fö r
skogsförbäuring, fick i uppdrag att gö ra e u
generali melllering a\' alla ti llgängliga äld re
eon tortapla n te ring,1r och h~irigen om fö rsöka
f'å m ått på ti ll v~ixten. Res1t! 1.aten red ovisades m·
Ingersted t å r [966 och Re m röd å r 1969_1',:i Av
betyd else va r också mätningar a, h öjcluLYecklingen i co nt:onaku lwrer som gjordes av skogsrn;'i.starcle,·erna Bernt No1-din och l ngma r Ö strmu1. i:-,r; I Finla n d f-a n ns Ocr iiJcl re contonahestånd än i S,·crige ,·arför d ra studieresor utsträcktes d it. Intrycket ,·ar det.samma, de fl esta
bes tå nd ,·i besökte ,·äx re mycket bra.
Vi tyckte nu a ll del tillg~ingliga materialet
borde räcka för ett fö1·sta försö k a tt bestämm<1
contortans p rocluktionsfö rmäga unde r Norrhndsförh ållandcn. l lx1kgr11n d en fanns amerikanska och bri11iska studier all jä m föra med.
EftcTsom man i fle ra ,1,· f'örsö kspla n t.e ri ngania
ä\'C~n bed ö m t bonite ten for ta ll och gran
borde man kt111na föru tse eventuella skill nade r i produktion . Det ligge1- i sa kens na tu r au
d essa förs ta be räkn ingar måste bl i ganska
osäkra cfte r·som de iilclsta ingåe nde co n tortabest,\nden bara hunn it n å 30- 35 år i brös Lh ö jd. Resultat.en a\' v[1r utvärdering, som publice rad es år 1971 , ,·ar emelle rtid up p nrn ntrancle. På marker lä m pliga för skogsoclli ng
bord e en Ö\'ergån g till contorta resultera i en
procluk tionsöknin g p :1 2/i-3,0 m '.1sk/ ha (idealbonitet) eller med 50- 6:"> procc nr.15 7 Räknade
m an in ytte rligare plustecken till eon to rrans
fördel skulle rn an k111111a 11{1 ännu högre ö,,erlägscuheL.
Det ku n d e senare kons tateras att procl u ktio n sprognoserna i ,'år lilla u tredn ing h amnade på ganska rik riga n i, :1cr, jämfört med
r·esulta tet frå n de 0111fauande studier so1n
sena re geno mfö rdes. 1'>8 Sotn ett led i a rbetet
på SLU :s H ugin-proje kt publice rade Björn
H ägglu ncl m .fl. å r 1979 produktionsta bellcr
för con w rtatall. 1'>'1 H är u tn yt~ ades mätni ngar
i alla ~ildre con tortapla n tcriugar i Sverige och

Finland som var lämpliga for uppgiflen . Dessa
unde rsökn ingars resu!Lat låg rätt väl i linje
med v,'ira Lidigare ttppfattningar om rallartens
överlägsna produktionsförrnåga.

Contortaodhngen - en god affär
VikLigL var förstås att snarast. m(\jligt dra nytta
a\" trädslaget. Genom plantering .w e n andel
snablwäxande contona i stället för ta ll och
gran borde vi kunna rnot.,·erka en framtida
bristsituation på avYerknin gsmoge n skog.
Efter utviirderingen a,· 1xm·eniensförsöken år
197'.2, och med Y.-"tr clfivarande uppfattni11g o m
contortans produktion som grund, genomf-örd e ,·i ett antal analyse r där Hushål lningsmodellen urnyttjades. Vi tes tade elen uth.-"tlliga
awerkningsn ivån i företagets skogar under
antaganden om o lika andel contorta .i fri 1-yngringsarbctct.
Dt>L visade sig att orn vi snabbt kunde :istadkom ma en avse,·ärd areal con tortaskog skulle
virkesuttagen kun na ökas redan nu . Beslutet
blev a tt fr.o.1n . å r 1974 och under en tioårsperioci e rsätta 140 000 hekta r lågt bestockad
ä ldre skog med con torta. H å rigenom skulle vi
placera tio i'trsa,,·erkninga1~ pä vardera i storleksordningen 2,8 miljoner m 3f contonavirke i
perioden '.20'.20-40. Utan ransoneringsåtgärder
skulle vi d:i a nnars ttpple,·a en utpräglad brist
p å a\"Ve rkningsbar skog. Atgä rde n möjliggjorde en omedelbar ökning av ,irkesskörden
med ca 300 000 m "f" per å r.

ContortasaLsningen blc,· därigenom en
mycket god affär. All exempeh·is byta ut rnLköp på 300 000 111:1r mot C ll ökad I i rkesrn.ngst
Crå n egen skog in nebar år 1990 en kostnadsbesparing p~t 80- 90 miljoner kronor. Detta motsvarad e en fj~irclede l av skogsrö rclsens (.l.\,·arande årsvinst. D et l'ar inle dvrare att plantera eon Lorta än de vanliga trädslagt>n . Dessutom ökade ö,·erlenude n. Inkluderades ungskogsvården blev contonaoclli ngen ä nnu billigare.
BehoveL a1· röjningså tg~irdcr minskadf' nämligen rnarka nt, ty contortan kunde genom sin
snabba höjdtilh·äxt hå lla konkurrt>randc 1·egctatiou stån gen på ett helt annat sätt äu tall och
gran . Och ~ilgen ,isade sig inte särskil t gouterad av a u beLa contorta. Jirnfört rn ed de ofta
s,·{ir,1 skadorna i tal lungskogar klarade sig contortan vanligen mycke Lb ra .

Intresset sprider sig
Fram t.o.m. bö1jan a,· 70-talct ,·ar det l1u,udsa kligen lggesund och SCA som dre1· contonafrågan. Vi bildade skämtsamt ''The Contorta
.VlasochisL Clnb··. ty vå r orngin1 i11g tyckte
ibland att v,'t n imresse för trädslaget vc rkadt'
litet pen-crterat. Vi insåg därför att intresset
måste breddas ril l res ten al' skogsbruke t så au
1·erksamheten fick en bäLtre förankring. De t var
också ,·iktigt att rn skogsmn1digheterna med
på noterna - och i fö rlängningen politikerna.
Om inte, kuude en re kyl uppstå om man på d et
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samhidleliga pla net inte till fullo förs tod skälet
till contortai11tresse1 och a tt det bär även
fan ns samhällsnyttiga fö rdela r a tt ta tillvara .
D~trför o rga niserade vi eLL antal exku rsioner för all df'monstrera och informera. l
augusti 1975 geno mförde vi och Iggesund
gem e nsam t e n ex kursio n med en stor skara
inh_jucl na leda11de föret rädare och experter
frå n det. övriga skogsbru ket i Sverige. Aven
deltagare frå n l\'o rge och Fin la n d var med.
Resan blc\ så lyc kad an Ro land Nellbeck ville
döpa om dr klu bb ti ll "T he Contorta Victory
Clt1b".
En delegation från den pågående 1973 års
skogsutredning ex ku re1ade på bolagets marker i ok tober 197:'i. En av utred nin gens sa kkun n iga, p rofessor l\'ils-E rik Nilsso n, har i
efterhand ti llsdtt ,·tU.: Niir del gällrr conlor/an
1H1rjag tidigt shP/1tisk men blev omvänd nnrler den
hefiko/1/er/l,·p;re.rn som du ordnade för Tfognar
Hjorlh 16Uorh lllig. (Skriftlig kom m un ika tion .)
.\il en seu i backsp egeln hade vi trots all t.
ännu in te så mycket an visa. De t äldsta, ti l I
a reale n obetydliga bes t(tnd et so m befan n sig
inom r,'ickhål l for exkursionsru tten var visserligen 47 år, rnen res ten \·ar betydligt yngre skog
sam t planterin gar. Del exkursio n sdeltagarna
dock fick sig till livs var in Lrycke n av contortatallens imponerande vitalitet och v~ixtkraft. En
demonstration i d ag skul le bekräfta a tt d et
iute \'ar några "Potemkin-kulisser" vi hade
demons trera t.
Contortaintressc l sp red sig också snabbt
inorn storskogsbruket. Planteringarna ökad e
unde r 70-1ale1.s senare del (figur 12:4) .
Dom~inverket, vars skogar i betydande omfattni ng låg i de kl imaLiskl kärva delarn a av inre
Lappla nd och in te minsl längst i norr, började
intresse ra sig för contortaodling i dessa områden. Detta ökade påtagligt för e komsten av
conwnakulturer i de trakter i lande t d är vi
har elen konaste vegeta tionsp erioden o ch d en
lägsta medeltemperatnre n. I ext re mfallet
odl ades 1.räd<> l. hä r dessu tom flera bredd grad e r
norr om gränsen Jör dess naturliga utbredning i Norda me rika.
I SCA:s fall beledsagades conLortaodl ingen
av et:t omfattande u ppföljn ingsprogram. I våra
p lant.e ringar mättes avgånga rna b land en
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m ycket stor mängd frå n början markerade
p la ntor (jfr kapitel 18). Conwrtans överlevnad var öve rlägsen tall och gran. O c h de n
v~ixte så det knakad e i odli ngsförsöken. \ ifen
so rken visade sig gilla träd et. I d e fles ta fal l
h ad e p lantorna dock en sällsynt god förmåga
att rep a sig efter även svåra sorkangrepp. Ett
negat.ivt undantag u tgjorde våra nord ligaste
försök . Där h ade - e nl igt vad v{1ra försök n u
sade oss - det använts alltför sydl iga provenienser. När p la ntorna p å 70-Lalet nåLL en viss utveckling angre ps de av de n gam le beka nte
"Rö d e djävulen", Gre mmen iellasvam pen.
Detta ledde til l skador och avgångar. Vi såg
därför ti digt till att det con to rtafrö som använd es på nordliga, kli ma tiskt. kärva skogsodlingslokale r h ä rsta m made från träde ts yttersta förekomster mot n o rr i Yu kon. Detta skulle visa sig
vara en klok å tgärd.
Contortaintresset innebar också a u ett radb and av svenska studiegrup per med o lika
sammansättning under 70-talct bekantade sig
med den no rd liga co nto rta ns sto rslagna, men
på m~1nniskor yuersL sparsam t befolkad e hemla nd. Detta ledde till rnotbesök av kanadensiska skogsmän, både frå n myndigheter, forsknings- och läroansral re r och från de stora
skogsbolagen. De , ille i111.e mi nst veta h u r vi
bedre\· vårt u thålliga skogsbr uk. I Kanad a sysslade man forLfarande med att bekymmerslöst
skö rda virke i urskogar. Men man insåg att
den ti d en snart Yar förbi . H ela processen
gjorde au \ änskapsband knöts i båda riktningarm1. Eftersom \'åra länder b r ukar boreal
skog, som till Ö\ en-ägande del är mycket likartad, fa n ns d et många beröringspunkt.er

Contortan i rikspolitiken
På den nationella ni\·{rn ökade också intresset
för contonat.allen. Men på d iametral t motsatta sätt. Den unde r 70-Lalet pågående 1973
års skogsutredning tog contortan till sitt hjärta
och ville på sam ma g rundvala r som skogsbru ke t ta trädets prod u klionshöjande formåga
i tjänst till skogsnäringens och därmed nationens fro m ma. År 1975 kom pletterades tilllämpn ingsanvisningarna till gällande skogsvårdslag med bestämmelsen att Pimts ronlorta.

'"

/-,'x/mnion med, ji-å11 viinstn; SCA:s skogsdirehlör Sven /•,'i nhtrlshi, s/atsminisler Olof Prtlmt, slatsrårlP/ Bo Holmberg,
fö1/iJttaren samt landshövdingen i \lristmwnlands län, Bertil Löflmg, i f'll rontortabestånd, Liden, 26 jamwri 1984.

vm: LatifoLia kunde godLas som huvudträdslag

vid beskogning efter avverkning.
I betänkandet "Skog fö r framtid " föreslog
1973 års skogsutredning ell skogsbruk med
hög amb itionsnivå ocb bög avkastning. 161
De tta innebar b l.a. anläggn ing av ca två miljoner hektar contortaskog över en period av 50
år, d.v.s. på ca tolv procent av skogsmarken i
landets norra och mellersta delar. I sitt därp:1
ingivna remissva r hade Lantbruksun ive rsitetet
vissa erinringar mot eon tortaprogramme l.
\fan ansåg att mer forskn ing behövdes fö r att
utreda de långsik tiga ekologiska verkningarna, liksom risken för skador. Bland an dra
hade också Naturvårdsve rket och Svenska
Nawrskydclsfören ingen en kritisk inställning
till contortaprogrammel. Fö r SNF:s del å terspeglad e yttrande t synpun kter som redovisades i elen j ust utkomna skriften "Levande
skog". 162 Man ville att a n vändn ingen sk u lle
vara tills tå nclspliktig på grund av risktagandet

och befarade e kologiska konsekvenser. Allt
detta gjorde intryck påjordbruksminister Eric
Enl und i elen dåvarande folkpa rti rege ringen.
Han sade i propositionen:
För egen del anse r jag rent. a llmänt att
man bör rnra försiktig me d at.t. införa frä mmande träclslag. Jag anser att ytte rligare
forskning och försök behövs innan e ll mer
ornfauancle införande a,· främmande trädslag kan rekornme ncleras. 163

Det hjälp te inte att det p raktiska skogsbrukel
omedclban uppvaktade j orclbruksminisLern
och sedermera jorclbruksutskottel för att klargöra det sto ra behovet av contortaodling j ust
då. Man påtalade risken för vi rkes brist i framtiden. I sluLä nde n accepterade inte riksdagen
u trecl nin gens intensiva skogs bruksal tern at:iv
över huvud tagel. Man fastslog a tt den dittills
varan de intensitetsnivån skulle gälla även

163

framd eles. Contortaocllingen skulle begränsas
med hänsyn till riskerna, me r forskn ing behövdes. Den nyf'ormulcrade skogs\'årclslageu
( J 979:429) kom därför att innehålla e n ~ 8 i
vilken st.adgacles alt regeringen, eller rnyndigher
som regeringen bestämmer, kunde förl~jt1da
eller ställa npp villkor för användn ing av skogsodlingsrnaterial av bl.a. utländskt ursprung.
I de tilhirnpningsanvisningar till lagen som
Skogsstyrelsen utfärdade tilLits eon tortaanv~-indning enligt specificerade föri1yttningsregler endast norr om breddgrad 50°30' i
Värmlands och Örebro l~in, i övrigt no rr om
breddgrad 60. Hiir begränsad es den [trliga andelen contortaföryngring länsvis till 0, 1-0,2
proce nt av skogsmarksarealen, störst andel i
norr, minst i söder. Inom större brukningsenheter fick maximalt 50 procent a\' d e n årliga föryngringsytan vara contorta.
Trädslaget skull e framför allt ,mv~indas där
det var svårt att med inhemska träclslag [tstadkomma tillfredsställande föryngring. Denna
sista bestämmelse innebar att den politiska
makLen kom a tt förskjuta en betydande andel
av SO-ta le ts comortaodling till kli maliskt kiina
marker. Här sk11ll(' en klimatepisod snan
komma att or~iuvist misskredi tera träclslag('tS
odlingsförntsättningar på mer normal skogsmark.
:vren slaget "ar irne förlorat. Skogsrnyndigheren ins:tg all många praktiska skäl talade for
en åtmi nstone ITUUk inbromsning . Skogsägare
som före ikrafttri1danclet av de nya reglerna
hade planterat contorta i större 11rsträckni11g
fick m· Skogssryrelsen dispe ns au fortsiitta
planteringen i oförändrad omfattning 1.0.111.
år 1983. Föreskrifte rna utformades på så säll
att det sknlle ,·ara möjligt att plamera ca
'27 000 hekta.r p e r å r inom det tillå tna området. I mellantiden sa mlade vi krafLe rn a ino m
skogsbruket för att sprida en \'erklig h ets1:rogen bild av trädslaget. Vi tyckt(' att politikerna hade tagit alltför län på de nationalekonomiska fördelarna med co ntortaodling.
Skogsfakultetens höstkonferens år 1981 ägnades helt åt coULortatallen. I mitt fö redrag exemplifi e rades den framtida merprocluktionen
av \'irke som ett visst inslag m· con tortatall
skulle kunna medföra:
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Med 8 resp. 20 % a\· skogsarealen i NordsYerige be,·uxcn med co ntortat,1 11 kan man
med nm·arande k1111skapcr f'örutse en framtida mcrproduktiou 1-irke Lill rär klig för tiJl\'erk11ing a\' t.cx.:

-

-1·00 000 resp. ] 000 000 rn 3 s;\gad vara
(16-40 inlandssågar) . s,tm t
'180 000 resp. l -HJO 000 ton tidningspappcr, samt
2 70 000 resp. 700 000 ton sulfatmassa

Expo rtvärde: 2 resp. 6 milli arde r kronor
per :h. \krsysscls.~ttning: 15 000 resp.
40 000 :irs,u1s1,'lllda.
SkalJ dessa e ffekter nppstå måste dock samhällets awakta11de i11s1;il111ing 1ill ,ontortap la111 ering föränd ras. Dage ns lags1iftning
medför ;1tt de å rli gen an lagda arealerna
blir alltför begränsa<k.1 1>4

Liknande budskap framfö rde många förCLrädare för skogsbruket ocli den lokala politiken
i norr. Vi upp trädde under fackkongresser
och anordnade exkursione r, Lex. för norrländska 1·iksclagsmän, konim uu alpo litike r m.fl .
(1981). Vi h ad e ledamöter ,I\ både Näringsutskottet och Jordbr11kst1tskottet ute i skoge n
( 1983) . Till och med hrnclets statsminister,
Olof Palme, flög \'i t1t i contortaskogen en
s111~illkall _ja nuarid ag 1981 I. Norrland shinens
landshö\'dingar, deras l~insstyrelser och skogs,·årdsstyrelser ,·ar positiYt inställda ti ll contonan och inte O\·erksamma ambassadörer.
\'åra gemcus,trr11 na ansträngningar g;w
effek t. I en proposi tion 1981 / 82: 177 hiim isaclcs till en skri\·else från Skogsstyrelsen i vilken
anfördes att det horcle vara möjligt att öka anY~inclningen a\ co11tonatall \'id nyanbggning
,n· skog. Som konsek\'ens ans{tg d epartementsc h efen att nian - ,·id sidan m· bibehållen försiktighet i o lika msee11den - ku nde vara något
mi ndre resrrikti\' än hittills. Comonaa1w~inclning inom Limpliga områden kunde, ansåg
han, rnech·erka till att lösa 1·issa problem rned
virkesförsö1jningen om några decennier.
Tnom klimatiskt särskilt utsatta områden
kunde d essutom åten·äx tarberet uncle rläll.as.
Riksd agen godkände förslaget.

"Den mind re resLriktivite len" blev en fråga
sorn Skogssl)Telsen bollade över till skogsbruket, fra mfö r allL till de l större . Vi h ade inbördes överläggnin gar där ,i su111rn e rade
önske målen . För res ten av 80-La le t vi lle vi
plante ra 32 22:'J h ektar pe r år. De1 var framför
allt Dom~inverket och i'vloDo som vi lle expanrlc ra. Inte minst kiinde sig sr.atsskogsbruke L
klä m t. .\1an genomfö rde just ett resta ure ringsa1·bete sorn berö rde sto ra areale r misslyckade
sj ~dvföryngri ngar i norr.
H ä r satte man sin til lit till couton a n . .\fan
följde a ll tså lagskrivarnas i111.e ntio11er som
ansåg att conLortaodling bäst kom rill si 11 rä LL
p å odlingslokalcr med karvLklima t. Resultatet
blev att de nya fö reskrifte rna (SKSf S 1982:6 )
ö kad e d e n maximala {irsa realcn till 35 000
he ktar, 1ara1· 30 000 hektar inom sto rskogsbruket och :i 000 h e ktar ino m priYatskngsbruket. 1110111 d essa a realramar fick 1·i i11o m
skogshrukelsjii.h-a göra upp o m hur utrymmet
skull e fö rclcl<1s.

-

-

-

-

-

Forskningen ökar och breddas
Som e n föl_jcl a1 SLU:s uttalade kra1· p å mer
forskni11g kring con LOrtan in bjöd SC,.\ år 1979
eu drygt 50-tal forskare tillhörande olika d iscipliner till ett möte. Vi 1·ille diskutera co ntnnaodling ur skilda aspekre r. Vi insåg att ele n 1ill
dess bedrin1a fo rskningen h ad e vari r all tför
fokuse rad på sjäh,1 introdukti onsarbe tel och
läm nat and ra viktiga aspekte r utanför. Nu ti ck
,·i lillf-~11le au be ka nta d eltagarn a med contortan i 1\orrla nclsrnilj ö samt klarl~igga skäle n
till intresset fö r odling. Vi kunde o ckså redol"isa
k11nskapsläget oc h diskutern b etyd elsefulla
briste r, sallll hur man snabbast möjligt sk ulle
kun na täp pa till väsentlig,t kunskapsluckor.
Och n og h le1· del resulta t. Detta iu te minst
eftersom storskogsbruket rr:111 {1 r 1983 ku nde
11nde rstödja forskn ing ge n om ''S1if"t.clse11
Skogsbrukets rorskn ingsfoncl" (i fr kapitel 10) .
Inför e n plane rad exkursion i ol-::Loher 1985
presen terad e forskningslcdaren O,,·e Maninsson ,·id skogsfa k1tlt ete11 följa nde lista ÖYer p:1gående conton aforskning fö r del dåvarande
arhctsutskou et in om Refe re nsgru ppe n för
co11 LOrtafo rs kn ing:

Flora-fau n a frågor. .\fa1111 iskors a ttityd
till contona i landskapet.
(Lasse Kardel! )
f ågclfaunan. (Ulf Boström)
Nä ringsornsättu iug , forna n edbrytning.
(Jan-Erik l .1111dma rk)
Sorkproblemet. (Len nart H a nsson )
lusektsangre pp p å co11torta.
(Åke Linde löw)
S,·arnpskador p[1 con tona.
(!vla rgareta Ka rlman)
Rolutveckling och sta biliLeL.
(Owe Marrinssou )
Contortans 1ilh·äxt och u rvcckl ing.
(Björn Elf'ving)
K,ali te tsfdgo r. (Aud e rs Pe rsson )
Contonans 1-irkesa nväncl n ing.
()au J3rnndi n, TTC)
Stamhist11ing . (,-\Jr An ·iclsson)
Blomning. (Jan-Erik Nilsson )
Fröproduktion och fröpla n1 ageuppbyggnad. (Ola Romtll )
Prol'e nie nsval. (Katarina Liudgre n )
Pla n tprod ukti on.
(Gunnel RoS1·all-:-\hn e brink)

1\lr11gorr/a J.;ur!lllrlll dt111011s/ma r sl:nrlor /Jli ron/orlo
vid Ral/11i11flnm . S on bollrn . 1988.

Men vi insåg att verksamheten behövde breddas yu erligare. De ekologiska frågorna kring
en ny tr~icla rt i elen nordsvenska skogen borde
klarläggas bättre. Vid ett möte i Sundsvall i
januari 1987 presenterade en a rbetsgrupp
från SLU (Ingemar Ahlen, Bengt Ehnström,
Torleif Ingelög och Olle Zackrisson) följande
proj ektförslag:
Risker för oönskad spridning av Pinus
con tona.
- Inverkan av forna av Pc på växter med
starkt frö beroend e reproduktion.
Flora och vegetation i kanadensiska
Pc-skogar.
Pc-förnans inverkan på marklevande
mossor.
Betydelsen av torrträd och lågor.
Inverkan på lövtriid.
- Ryggradslösa c\jur.
- Konsekvenser för den högre faunan .
Resultatet blev ett forsk ningsprogram för de
närmaste åren som ber~drnad es kosta 1,5- 2
miljoner kronor per år.
En fråga som inte sällan togs upp var risken
att få över n ågon av contortatallem inhemska
( end emiska) skadegö rare till Sverige och \'ad
detta skulle kunna innebä ra för de svenska
barrtr~iden. Bland annat för att öka kunskapen
om våra trädslags mottaglighet i detta hänseende anlades {tr 1986 på vårt initiativ i
British Colurnb ia och Yukon sammanlagt fem
stora fo rsöksytor där o lika provenienser sam t.
frö pla ntagematerial av svens k ta ll och contorta planterades sida vid sida.
I Norrland anlades två försök med samma
material och design. Undersökninge n, betitlad "The Canaclian-Swedish Species Cenot:ype Environment Interaction Stucly", bedrevs
i samarbete mellan skogsfakulteterna vid SLU
och University of l3ritish Columbia . T den
sven ska uppfö\jningen deltog framför allt Dag
och Ka tarina Lindgren (gene tik ) oc h
Margareta Karlman (patologi) . På kanadensisk sida vilade ansvaret på professorerna
O scar Sziklai (gene tik) och Bart van der
Kamp (patologi).
Den utvärdering av n ågra av försöksytorna
i Kanada som gjordes efter fem år visade au
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svensk tall, jämfört med contorta, dittills end ast i ringa grad eller inte alls infekterats av d e
tre stamrostformer som är mest van liga p å
con tortatallen i dessa trakter, n~iml igen:
Western gall rust (J,,"nrlnrmnarli wn lwrlmessii),
C:omandra b ister rust (Cmnartium romanrlrru')
och Stalactiforrn rusL (Cnmurtiwn coleo~jJor'ioides).1G5 Mätningar visade vid are att även i
Kanada växte contonan snabbare än svensk tall.

Con tortakalabaliken
Situationen i Norrlandsskogen vid 80-talets
mi tt hade en del gemensamt med den som
föreva rit knappt 30 år tidigare. De tidigare
gamla glesa skogshest.å nden e rsaues då for
förs ta gången i historien på bred front med
planteringar av framför allt tall. Vid 50-talets
mitt hade plantskogen bö1jaL n å över vinte rns
snötäcke. Nu på 80-tale t ,·äxte i st~illet för första
gången stora a realer contortatall på hyggena i
ungefär samma stadier av höjd utveckli ng som
50-talcts tallk ultu re r.
T ill vån introdttkt.ionsprogram hörde kl imatiskt kärvt bt'lägna proveniensförsök och
ocllingsförsök i Yiistra och norra Norrla nd. Utvecklingen på dessa följdes kontin uerligt. I
slnteL av 70-talet f-ick vi kontakt rned en doktorand. Margareta Ka r lrnan , k n ute n til l
Institutionen för e kologisk botanik vid Umeå
uniYersiteL. Hon intresse rade sig för de risker
som är förknippade med inpla11Lering av
Crämmande trädslag, inte m inst de parasit.svampar som kunde vara ett hot. Detta såg vi
som uågot mycket värdefullt. Vi erbjöd henne
att inkludera ,·åra försö ksytor i sina studie r.
Karlrnan korn att utYecklas till e n knnnig och
m ycket energisk patolog. I l on bacle redan på
70-calct - liksom 1·i - observerat acc Grcmmeniellas1·ampen angrep försvagade conconaplan tor. Deua ,ar speciell t fallet p;t kärva växtlokaler i norr och i ,·~ister.166
Vi var dock ganska säkra på an våra förflyttn in gsregle r skulle klara oss fdn allvarligare
problem ~i1'en p{t dessa ställen. Fram till år
1985 hade också allt sett fint ut. Men föga
anade man just då att vi stod i bö1jan av e n
pe riod på n ågra å r med e tt växtklimat så
ogynnsamt a tt motsva ra n de på 1800-talc t

säkert slagi L 11t jordbruke t med missväxt oc h
svår hungersnöd som följd (se kapitel I I) .
'fr~i dvegeLaLio n c n stressades h å rt när Lake t för
barrskogsgränse11 kom all ligga upp till 300
meter lägre än norma lL, samtidigt som sn öoch fu kLigheLsförhålland ena gynnad e sva mpangrepp. Sådana blossade också upp i fra mför
all t plantskog av tall och conto rta. Vi fick ett
full skalctesl. av contortaLallens fö rutsåll.nin gar
att tt Lhärcla exceptionell kli matstress och uppfattn ing 0 111 var tole ransgränserna låg i exLre mfallet. Med d e nna syn borde man kanske
h a Yäl komn a t d e t inträffade.
Vid en resa utefter fjäll kedjan i a ugusti
J 986 note rade ,·i e n d el Grernmeniellaangrepp
i prakt.iska planteringar. Skadebilclen ,·ar typiskt
klimau·elaterad. Verkl igt kärva viixllokaler var
mest uL5atta. Topografin hade beLyclelse. Mest
sbdor fanns i frostliin1.a rngpanier. YtfuktigheL, fi n korn iga jordar och låga plallle ringspunkler försLärkte ofta skadeförekomste n. Aven
D0 1nä nverkeL uppLäckte skado r på si n a marker. Delta ledde till kontakLer med SLU som
uppdrog åt Karl man au nästa sommar genomföra e n omfattande inven te ring av skacleläget.
Den nästkomman de villlern 1986/ 87, där
rekordkalla p e rioder växlade med varma och
fukli ga - idealiskL för s,·ampen - ledde till ett
starkL försii mra t skad efage. Sommaren 1987
hade stora temperaturun d erskott, mån ade n
juni var den kallasLe på 100 t1r. Skogsstyrelse11

stod i begrepp att besl u ta om riktlinjerna för
ti llst:tndspe rioden 1988-89 ,·ad gii ller con tortapla ntering. T illsarnmans med forskare gjorclcs därför besök på a11g riplla lokaler i norr
och i ,·äster. Karlmans bedömning a\" l~iget ,·ar
minsL sagt dyster, nagot ·om kolll till llllr>Tk i
bl.a. tidningsanikla r. 16 7
Vi uppsökte ,·åra planteringar med mots,·arande behigenhet. Angreppen a\' Grf'mrnenie lla had e öka t starkt i omfattning. \ len skadebilden Yar d ensamma ·om Lidig,1re. \ långa
p lanteringar \'ar fortfarande s,'t gott som hf' lL
oskadade. Till b ilden h ö rde a tt plantningar a,·
svensk tall, förutom a,· Grcm me 11iellaangrf' pp,
~iven bli\'it h~trt å1gang11a m· snöskyue (Pharidiwn
i11festr111s), en sj11kdolll som contortan iir
m indre känslig för. 1\ifen sk,tdf' liiget pa ta ll hcrnkades inte systematiskt. ,·arc- sig a\' lorskn ingen eller av övriga d rabbade skogsägarc.
Fokuseringe n på co ntortans hiilso1ills1;°1nd ,·ar
så gon som Lotal. Oe u a ,·ar beklagligt. H iir missades ett sä llsyn t tillfälle all prii,·a san1 1ingshalten i hypotesen a11 con tonatallen - som
cliuills fö rmod ats - var cll hiircl iga re ocllingsalternat.iY än ,·anlig tall, iivf' n i ki"i r\'a klimatläge n.
Proble mområdeL k11nde, ,·ad conwnatallen angår, enligt dr uppfauning något rörenklaL beskrivas so m en remsa närmast fjällkecUa11, samt en zou med till tagande bredd
längst i n orr och nordost. Enligt ,·ar uppska tt-

Star/1/ Gm11111miellrwngriJ)('/1
ron/arla i Cm 1111iis, 1101dviisl
\ 'ilf11,f111ina orh m 500 111 ö.h.,
1988.
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ning berördes högs t fem procent av SC'.A:s
skogsiuueltav. De tta var dock fo rtfa rande e n
ansenlig skogsyta. \'len för Domänverket n1r
det annorlunda. Man hade satsat på contortan
son1 eu träclslag lämpat fo r kärva växtlokaler.
Trädet skulle därför Yäxa där det ,·ar brist på
tillr~ickligt härdiga härkornster av svensk tall.
Deras u11g,1 contortaplanteringar täckte nu
stora arealer i det skadedrabbade området.
Det är n at 11rligt o m oron blev stor. :\lian hade
inte liell<" r del slags referensma tf' rial av ä ldre
försöksytor son1 l"i.
Känn edome n om Gremmeniellaangreppen spreds i massmed ia och väckle stor nppst[rndclse. Ty tidigare hade odlingen vanligen
besk rivits som proble mfri. fakta om d e n oväntade skadegör<"lsen kom au blandas nwd
oprö1ade hvpoteser. överdrifter oc h tillr~illalägganden pä ett s~itt som spred fö n ·irring
bland skogsfolket. Och säkert ~innu mer bland
allmänhet.en som sällan torde ha fått sig till
del e n så 11101.sägelsf'f-'1111 och sl"ånolkad information om vad som hände i skogen . Ma n
missuppfattade skaclelägct som inte m inst
överdrf'1·s Yad a1·ser omfattningen . Såväl SLL
som Domäm·erket och Yi tvingades till presskonferenser för ,ttt Iiyf.5a bilden .
Skogsstyrelsen stod under stor press och
beslöt i september 1987 au stoppa eon tortaodling inolll liun1ddele11 al' ornrådeL för s.k.
fjäll nära skog, sa mt:
. . . solll e 11 extra fö rsik1ighets,hgiird iin·11

en ,·iss 11cddrag11 ing a1· hela co nto r ta-

contorta under 70-talct - tog det litet lugnare.
Angreppsbi ld e n var densamma d å som nu.
De t Yar inte så konsLigL om fyra års rekordartat
dåligt viixtklimat kunde resultera i en 01·,mligL
elakartad episod aY s,·ampangre pp. Den vetenskapliga experrisen de lade l"år uppfattning
om skadeorsaken . \1en olika uppfauningar
korn at.L korsa ,·aranclra vad gä ller den framtida utvecklingen. Forskarna hade tilldelat.s ell
stort ans,·ar al" samhället. Det kändes säkert
lugnas t för dem au i brist p å e r far<:" nh et: om
träclslageLs kä n sl igh e t. förutse det. 1·ärsL,1. Enligt
v[1r teori borde angreppen - liksom tidigare klinga av när väd re t återgick till d e t normala .
En del planteringar skulle bli tilltufsade och
kanske behöva göras om, men hun1dclelen
sku lle grönska 11pp ige n .
A den andra siclau lauseradc forskare nu
den alarmerande hypotesen att: Gre mm eniellautbrouet bara var början till mer omfattande
e pide mi. :Vloln a1· spore r frå n de drabba de
pla nte ringarna, fr11klacle m an, skulle kunna
infe ktera allt större områden - d~irav bl.a . beslutet att begränsa hyggess torle ken. Sjukdom en skulle p.°1 så sätt snabbt k1111na förgöra
d e hunclrawsentals h ektar contona som existerade i Norrland. På 1·i1gen - utmålades det skulle kauske sYampen t.o.m. kunna mutera
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Situationen l'ar bes1·ärlig att hantera för
P~örn, tid iga re professor vid skogsfakultete n
och bl.a. contortaforskare. :\fan siinkte elen
tillåtna planreringsarealen från 33 000 till
27 000 hektar per år.
Vi som hade upplcn "Den röde cijitrnlen.s''
11ppg,1 ng och fal l 25 å r tid igare - och dessutom angrepp p:1 klimatiskt m issanpassad
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Fig11 r 12: 5. , \ 11dl'i ro11/11r/rt/1/(( 11/ni11g((r 111nl .1/i((r/01· m1
Grem111e11iella vid m i11 vmleri11g år J 998.

Icxr111/wl /H1 b111rulverhli11g,
Okrnjiirvi, Nonvollen,
67°43" /V, 305 111 ö.h.
Niir ro11/or/atollm i mil/en
au 80-/a/l'I drrrbbades 11.11
svrn11/1slwdor db11ules den uv
.10111/iga ul so111 ddligt anpassad till sv1'11ska Jörhdlla11de11.
,\Jr,11 som dessa bonjii111fiil!'lsrr
visa r sä 111edjörde el/ par rl r
11ml myrket dåligt 11iidrr all
såväl svmsl! /all so111 contortata/1 drabbades 1111 lmrjligt 11edrntl v italitet. ,Viir 11or111ala jiirhål/o ur/en 11/erho111, hii111tad1'
sig ron/or/a/al/m "whbl.
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och b li livsfarlig ä,·en för Lall och gran (som ä r
dess naturliga värd växte r i Sverige).
I 11 te o,·'.in1.a 1. korn vi att uppfauas som den
pan i målet viju var. Vår infonnation och ,·tira
förutsägelser bernöues med misstro. SCA ,·ar
en tillskyndare till eon tonaplau teriug ä,·e n i
norr och uppträdde n u som dålig fö rlorare
förmodade man . Mes L störande Yar övertonerna i debatten och bristen p:1. propon:ione r. Contonafrågan 1·ar ju redan en lieL poliLisk potatis. Vissa ut.tolkare av läge t beskrev
hela contonasatsning<"n som en sLOr flopp.
Men den b ild 1·år fältpersonal förmedlade
tydde på ar.t huvudpa n e n al' bolageLs odlingar,
spridda ö1er hela :\lorrla nd, fortfarande ,·a r
Yid god ,igör.
Vintern 1987/ 88 kännetec knades a1· mindre
kda, men av stora mängder blö tsnö som förorsakade t1pplcga och sn öbrott, å t<"rigen idealiskt för svampen . Men den följ ande sommare n b leY re kordvarm med mycket: gynnsamma
v;ixtförhållandeu för skogen . Var d e n a v~indpunklen? Vi beslöt au under sensom maren
geno m föra en besiktning a1· 1arenda contortaodling på bolagets marker. Det ta för att u11cl1·ika 1·,uje diskussion om rep resenta1.i1·ire r.en.
Det hela var ett dyrt och resurskrävande jliLteprojekt, me n det klarades a,· p(1 några Yeckor.
Im ·en te ringeu u tfö rd es bun1dsaklige11 från
l1elikopt.e r ocli kom att be1öra e u. par tus<"n
planteringar på sau1111anlagt J 15 000 hektar.
Crcmmeniellaangrepp e n ,·ar för det m esta

1f
koncen trerade ti ll vissa särskil t utsatta a,·snitt
inom kulturerna och cI;irfor ganska läua au
känna igen. Sdra angrepp var van ligen väl
synliga: röclbn111a ti ll gula ban och grenar.
Under medl'erkan av patologer ut.bildade vi
ett antal Jörr~ittningsmän i a tt skadebedöma
sål'iil på m arken som frtrn luhen . De ras ski cklighet testades. Sed an alla kulturer inspekterats - 1ll.om de allra vngsta som befu nnit sig
utom fara under det skyddand e s11ö1.äckeL kunde Yi sortera upp materialet. i klasser med
hänsyn ti ll förekomsten av sdrt skadade tr~icl i
procelll. Lä t ta syrnptorn förb igicks. Resul ta t.et.
blev fo Uancle: J (i<)
förckornst a\' S\·åra -:,k1dor

(T'r

Hckl«r

l n~;i e ller ohCl)dli g.1 (0- :5 "1)
~ hi1tliga (:",- 20<1f,)
s,ara (20- -JO';if. )
,\[\·ck<·l wara (-JO- "l-)
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En al' D0111(,irn·erkct. genou1 förcl inventering
unckr sommaren 1988 gay ett liknande res ultat. 170 Den täckte o mråd e t fr.o.m. Bergslagen
och norrut. Geno m att hänföra skad eförekornsten på 1(1ra marker till olika skngsvt1rclszoncr (ifr kapitel 6) kunde Yi skildra skadeläget inom olika a1·snitt a1· No rrland (fig ur
12:5). T grnnsan11 n a re klimatlägen (zon 1-2)
saknades i sto n sett s1·arnpa11grcpp även 11ppe
i 7\lorrbotten . lV!cd brvare 1·äxtplats forsämracks läget suabbas t i no rr.
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Unde rsökningen visade att con tortaku lturern a trots vä rmc underskotten fortfa rande utvecklades tillfredsställande i Norrlands till a realen h elt dominerand e egentliga skogsland.
S~irskil t glädjand e var inventerarnas uppfattning au även sv[trt skadad e planterin gar åte r
hade bö1jat grönska upp på ett remarkabelt
sätt. Detta var san n olikt en följd av den varma
sorn maren. Därmed följde skadegörelsen de t
mönster so m vi tidigare iakttagit på n ordliga
odlingsfö rsök: Ett nppblossande a ngrepp
kli ngade av nä r vädre t åte r blev b~ittre.
Dessa lugna nde inventeringar utfördes
sam tidigt som det frå n SLU ra pporLe rades om
ytte rl igare skad egö relse. :\-fan iakttog mer infe ktioner !in unde r fjolåre t. Och nu förekom d e
också närma re Norrlandsk11sten. De t blev svårt
att förklara skill nad e n i bedömning av skad eläget om man inte satte sig in i sjäh-a metodiken för skade registreri ng . Forska rna arbetade
rnecl lupp, r~iknad e fru ktkrop par (apot:hecie r )
och registre rade vävnaclsskad or. Man st.uderaclc mer de e nskilda obj ekte n och d e särskilt
drabbade område na. Vi praktiker bedömde
träde n och bestånden efter uL,eenclet, hur
skadad e de ve rkade vara, to ta lt se tt. Dess uto m
hade forskarna g ive tvis inte praktike ns resurser a tt överblicka den to tala skaclesituatione n.
Detta förblev under alla oms tiincligh eter
vår fö r klaring till a tt vi und e r d en följande vi nte rn 1988/89 inte ku nde ena oss o m van
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skadegörelsen var p[i viig. J sLälle t uppstod ett:
sp ä nningsfa lt mellan forskarnas uppfattning
om skadeläget, baserad på d e ras mä.tmetod e r,
och uttolkarna a\' d e andra inventeringar som
genomfördes a1· skogsföretagen och Skogsstyrelse n.1 71 Vår patologiska kompe t.ens korn
att ifrågasättas . säken med r~itta. Fråga n blev
d{t hur högt kraven behövd e ställ as.
Situati on en blev naturligtvis mycket intressant för massmedia. Befängda reportage oc h
artiklar blandades med mer sansade. Van ligen
frams tälldes vi i skogsbrnket - i mo tsats till
forskarna - som oansvariga optimister, vi lka
inte ville erk~inna det. b ekymmersamma sakläget.172 Detta in te mins t d ärför a tt starnsår
förorsakade aY s\'arnpen n u förutspå dd es förl~inga små rräcl ens döclskamp oc h ge större
träd obotliga skador. I ett radioreportage med
ödesmättade tongångar döpte en fyndigjournalist. Cremrneniella n till "Stryp arsvampe n".
.Åven vin tern och so mmaren 1989 b lev norma l. Vi å terinventerade d e 22 000 hekta r contortaplanteringa r som fanns på våra tre nordligaste förval tningar. Skaclcbilclen hade ytterligare klan förbättrats. Plantorna hade nu utbild at två nya friska gene ratio n er skott och
barr och föreföll v~ixa ifrå n d e gamla skadorna . .Ä.xen Yicl Skogsstyrclse ns inventeringar
inom området för svårfö ryngrad skog notera rle man en 1illbakag~lllg av skador mellan år
1988 och 1989. 1n Domä nverkets uppföljning
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hgur 12:6. 1'itafilr/sutvetilli11g i r/1 antal cun-

/orla/ilanleringar varav
.flem mNl svåra skador rm
Gmmnen ieflu, år 198 7.
\/a1je punlit motsvarar Pl1
/Jlantering och dess aktuella
v ilafill't har vid invn1tl'ring
bedömts enligt Pli tiogradig
slwlo drtr:
; alfa överlrrurmrf,, träd
iir 111ycfwt sv årt shadedmbbade med stor/il
nedsa/1 vitalitet
/(} ; alla öva/nJa11dr triid
iir vitala orh växtliga.

""

visade samma pos1t1va 11tTeckling. Vi började
d~irför kunna överblicka konsekvenserna av
d e gångna å re ns skadegörelse. Jig citerar ur
en intern rapport. d aterad 1989-09-1 1:
Det ser diirtör i dagens läge 111 som om vi
egentligen inte skulle beh öva göra några
hjälpåtgärder alls som en direkL följd al'
s\arnpangreppen. Ci\·etvis finns det platse r
cLir svamp tillsammans rned annan skadegörelse, t.ex. sork och snötryck, gör re parationsåtgärder nödvändiga.
Vi bör alltså kunna avskriva iden orn en
begynnande sv,1rnpepedemi i vå ra con1ortaplan1.eringar. Det är i stället rräga om ett
sl'arnpangrepp som logiskt kan förk laras
och l'ars utveckling - dvs avklingande helt tycks följa tidigare mönster.
Däremot. finns på SCA:s ma rker i kärva
lägen p lanteringar med svensk tall som
himnar en del övrigt att önska. l lär har
ol ika svarnpar - inte barn Cremrneniella förorsa kat sdra skador. Dessbättre har
pla nte ringsarbetet i de skadedrahhade omrädena till stor d el utförts me d conwna
och inte med s\·ensk tall. Skulle omviint ha
varit fa llet hade skadesirnationen pga den
og)'nnsamma \·äderlekcn några å r varit
betydligt värre -_ja troligen katastrofal.
Con tonaodlingcn har där for besparat oss
mycket reparariousarbe te och sto ra utgifter
- säkcn miljonbelopp.

Men trots det starkt förbäurade hälsoläget inskränkte Skogsstyrelsen år J 990, åter och tills
vidare, den ti llåtna årliga odlingsarealen eontona till 23 000 h ektar (SKSFS 1990:1). Skälet
var patologernas osäkerhet om svampangreppens utveckling. Ett annat \'ar deras rappone1
om a tr sårskado r på contortastarmnarna, förorsakade av Grernmeniella, hade börja t uppträda i all t större omfattning. Nästa år utfärdades nya regler för skogsbruk i elen fj~illnära
skogen, då framför allt av h ä nsyn ti ll naturvården (SKSFS 1991:3) . Bland annat förbjöds
användning a\' t6dslag aY utlän d skt. nrsprung
i dessa områden.
Härmed var det dock i stort sett slut p~t contortakalabaliken. Under de följande åren till-

frisknade t.o.rn. hu\·udparteu ,1\" de mest utsatta
kulturerna. Stamså r och and ra skador hade läkt
ut och förpassats till hisw ri en . Vi föijde processen i ett ur\'al av \·åra frå n bö1:jan allra värst
utsatta kulturer (figur 12:6). H är bedömdes
skadesirnarionen under perioden 1987~97
efter en tiogradig skala med hänsyn till det visuella intrycke t av 1·i1:ali1eten: från det all alla I räd
verkade mycke t 1·itala och \'äxtliga (10) , till au
alla överlevande triid verkade mycke t allvarligt
skacledrabhade (I) . Fign ren visar a t.L h älsoliiget var myc ket. spli ttrat d e första Lv{1 åren.
Ar 1988 var si ruationen värre iin 1987.
Sedan åter fick d e al' träden som ÖYe rlevt
snabbt siu 1·italitel. År 1991 hade s:i goLt son1
alla kulturerna famnat gastkramn ingen . Endast en p lamering hade behövt göras orn . Eu
faerbesök :n· 1997 ti ll de fles ta av kulturen1,1
\·isade att d et goda tillståndet. bestod tio å r
efte r skadeuthrottet. Det hör ti lläggas ar.r. dessa
cont.onabest.ånd under tiden utvecklades från
1-3 meters medelhöjd \·id skadeepisoden till
5- 8 meter hög ungskog tio :ir senare.
Slutintryc ken från vå ra uppföljningar
1987- 97 sammanfanacle jag (fö rkortat):
-

-

-

.\-led fä undantag har äl'en ,·åra s,·årast
skadedrabbade plamcringar blomstrat
upp och \erkar ut,·ecklas - med hiinsyn
till \·:ixtlokaleu - til l accepta belt sluten
skog.
Gremmenielbs\·ampens infektionstryck
har ingenstiides lett till d en 1·idsträckta
skadespridni ng so m patologer en gång
fr11ktade.
Comonatalle n verkar ha e n god förm i1g;~ att l~ka ut och Ö\·er\'alla stamså r.
Contortatall a,· för växtlokalen bästa prou : n ie ns \·crkar kunna p lante ras inom
hela det 11o nl:i ndska skogslandet med
minst lika e ller mestadels m ycket biirtre
prod11k1ionsresult.a1 ä n plan te ring al' \·anlig tall (bä Ltre ö, erle\ e lse , högre \"Olyrnproduktion ) . Fara n for angrepp av
Cre1nmen ie llas\ampe n säuer i sig
ingen gräns för contortaplanterin g till
förmån för l'anlig tall. Skogsoclling i
kän·t kli mat innebär d ock alltid e l.I
s:irski.lt stort risktagande.
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Efterdynin bcrarna

Den absoluta hun1d parten ,w ~orrlands contortaskog klarade episodens pMres tn ingar
utan några p åtagliga men . .\ile n detta viktiga
förhå llande fick endast margine ll uppmärksamhet.. Den tidigare positi\·a b ilden av trädslaget hade Gttt sig e n kn{ick, ,llminstonc för
den närmaste fra m tiden . Detta sammanfattades kanske häst av genetikprofessorn Dag
Lindgren p :1 e n exkursion med Nordiska
Skogskongressen å r 1990:
:\<len de al ll'arligastc ko11se k,·c nserna ;w all
am-,'inda för s1dlig1 materia l iir in te d e biologisk.i elle r procluktionsmässiga, 11ta11 d e
psykologiska och politisk<\ föijderna. Blir det
skador så ger detta d å ligt rykte och rnbbat
förtroende ä1en om skadorna ka11ske kan
tolereras u r skogsprodu ktionssynpunkt.

De t var naturligtvis inte bara de professionella
och journalisr.crna i lllassrnedia som engagerat hade föijL h ändelserna i cont.0rtaskogen .
Del fick vi kla rt fr\r oss, bl.a. \·id komakt med
ortsbor i nordl igaste J\"orrbotten. J,wid den
lilla by11 Oksajän·i, beläge n n ä ra Lainio ä h·
och ett femtontal m il norr om polcirkeln,
had e \·i både contortaförsök och t>n del praktiska planteringar.
Utvecklingen \ar mycket loYancle . Ryktet
spred sig i Lra kle rna - beriittade m an - all hfö·
\·~ixt.e e n nytt lxurträd som ~in tlige11 kanske sku lle
ku11na betyda rågo L positivt för en bygd som
annars präglades av avfolkni ng och brist på
fnunliclstro. Fo lk res te till från när och fjärran
för all beskåda och beundra fe nomenet. Men
hop pet falnad e och hes\·ikclse n bit>\" stor 11iir
svampangreppen uppträdde och man fick läsa
om och lyssna till alla unclergångsscenarier.
l dag kan konstateras atL rykt et om cont.ortam sn;1ra död i O ksaFirvi var överdrivet. F11
stor del av triiden i plante rin g,1rna har Ö\·crlcn
och 111.Yecklas rik tig t bra. )1xcn i dcua extremt
nordliga läge \'Crkar rnau, i räu lokalkJirnat och
med rjn rn a rkbe h andling, kunna skapa Ji\·skraflig contortaskog som har framt iden för sig.
Sam tidigt son1 en 11 y skogwårdslag trädde i
kraft år 1994. di.ir natu1Y,'\rclshänsy11e11 fl y1l,.1des fram till likaberärtigad status med produktionsaspekteu, b egränsades conLOrtaocllingen yu erliga re till 14 000 hektar per :u. I
SkogsSL\Telsens fö reskri ft.er (SKSFS 199~1:2) 171
korurnen tt>ras sbilcn i en fotnot: som föije r:
Ctön·r de i11,krä11kningar ,olll a11gcs här
för a11,·äncln i11gcn aY conLonaral1 g~i ll f' r

d css11Lom 9 ~ skog"·;°1 1dsförorclninge11 . där
det bl.,t. sägs att utliiJJ cbb rrädarte r fär
am·ämbs ·endast i unclantagsfoll". SkogsSL;-rclscn an,er a11 innebörden hiiraY bör
1·;ir,1 at I oclli ngsc11·e,tle11 111cd con wnat,tll
bör mi11ska under elen 11 iin11a,te lt>rnå rspcriodc n och i ge n ornsniu uppga rill högst
1-1 000 h ektar per f1r. Ett enskilt. år bör
denna areal k1111na iil'crskrid as nwd högst
2 000 li ck1ar.

Fil rn 57 är grw1111all ro11/01/r1b1•.1/r1nd i Toböle. 11iim
;vord111rt!i11g i \'iislnbot/ntS lwslla11d, våm1 1985.
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Rest:ämn1clsen gälle r fortfarande . I sjäh·a \·erket
rninskade skogshr11ket s ina contortaplante-

\ 'r1d1N· ungskog. tofl, gran.
/Jj,id1 och w11lorla. Odfi 11g1-

j ö1:,iihtl sör/n Gasl.~jö i öslm
jii111tla 11d. j1111i 1989.

ringar ytte rligare . Under perioden 1996-99
b c r;iknas att endast ca 5 000 hektar planten1 Ls
å rl igen.

-

Nu läget
1\'u vi d 2000-Lale ts början ,·i·i xer över en hah·
mi ljon he ktar contonaskog i .\lorrlaud och
Svealand. Detta iir de n största areale n pla nteringar a1· deua Lräclslag n:1gonst.ans i vä rlden.
I \!ordamerika utnyttjar man vanlige n triiclslagets goda fonn:1ga till sjäksådd. Genom
eon to rtans snabba 1·äx1 h ar en ba rt p[1 bolagets
marker ca 50 miljoner m'.1f av,·erkningsbar skog
llymtts fl era {1rtionden n ärmare oss i tide n .
De tra j;im fört rned om man enbart hade
planterat vanlig tall e ller gran .
De ;'i.kista praktiska planteringarna iir 1111 ~0
år gamla. eller mer. Vi befinne r oss därför j ust
i in lednin gsskedct av e n p e riod d:1 a nsenliga
mängde r cont.on a,·ir ke kommer a u. kunna tillföras skogsindustrin. An dra cont.onaodlau cle
skogsäga rc lwfi nner sig givet.vis i eu liknande
situation.
I september år 2000 besökte _j ag och professor Gustaf von Sege baden ett an La I a,· l'åra
äldsta conto rtaplante ringar i Mclla nnorrlan<l,
an lagda från sent 1%0-tal ti ll tidigt 70-tal. Ur
den rapport 1i skre\' kan följan d e rclaLe ras:

-

..\Ila besiikla pLrnte ri ngar var lvcbtd c i
dn hinseendct att de 111sau a triicle n
Ö\C'l'IC\l ,-;il. lkstå nden hade sedan rä11
111{111ga ar 11pp11,i ll prnd u ktio11sslt1tcnhet.
lnitiella skador a\' s\·,rnip . insekte r etc..
oc h in te llli nst. so rk. som i \'issa fall e n
gång ansags r-ilh·a diga. s[lg ,·i nu knappast
nagra :·tl iga sp<c1r a,·.
J l.'iO låg rn es1adels Yid ca 22 m , med
spii111wid d e u 20- 2-t 111. Ikst.å nden ,·iixte
t>nligt dr mening på 111arke r ,n· 11ormalka rak1är rnd ,wscr ivle\l an n orrla nds
skog,0111 r,ide , 1.
I ogallrad contona hade \'irkesförråcl c t
i 30-års(tld ern 1·anligen passerat 200
,n:1sk/ ha. Den å rliga löpande tilh·(ix1cn
under scnas1e mätperiod låg med f,'1
unda111ag \'id 12-1 5 m 3sk/ ha. Detskedde
a ll1s:1 en lll;'ckc t snab h förrådsupp lwggnacl , ,·art fem1e å r tillkom 60-75 m :1sk.
Träds1orlckar, \·irkesmiingd oc h trängsel i n,1gorl u nda l'äls!t11na :10-äriga contortabcsr;°111cl i \1 cllann orrland ak tual iseå tgärden
racle gallring. Detta förutsa tt
kunde an ses ckon o111isk1 intressan1 och
att con1orrnbes1(111den ku nde 111glcsas
utan skad c1·erknin gar. \'id en gall ring
bord e defo rme rade ind i\·ider, t.ex. med
basala stamböjar. ku n na saneras bo rt.

,lit
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0111 eo n t.0rtabest.'1. 11cln ini tie tlt höll
2 000 st,unmar per ha e ller strax därunder röre töll sågtimme rkvalile len bli
h yggl ig 1x't en a\'se ,·ärd andel a\' träden .
I s!iclana bestå nd borde en inriktnin g
mot sågtimmerproduk1io n ,·ara ett skäl
rör au gal lra. Träden i mycket glesa bestånd , säg med mindre ;in 1 500 stam 1nar per ha, ,·ar grovgreniga.
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1 d e praktiska plante ri ngar Yi besökte
borde virkesförr,kle t i ogallrade best{111cl
i 'l0-{1rsålcle rn - a ll tså om 10 .'.t r - pendla
kring medeh·ärcle1 !F,O m 3sk/ ha. Utu:cklinge n skull e d;irn1ed ungefär stiimma
rn ed de prog noser som SCA gjorde p:1
70-talcl och Ö\'crtriitfa d e m e r försiktiga
fra111skriq1ingar so m semu-e fö rekommit.

KAPITEL

13

Naturlig föryngring
Blädninge n och marbuskarna
Med tide n fic k bläclningsförespråka rna det
allt svåra re all fö rs\'ara skogsbruksmetoden, ty
de negatiYa föUcle rna för skogsLillsLån det blev
alltför uppenbara. Trots d etta behandlas s[1
seu L som å r 1947 blädning som en skötselmetod blan d a lla andra i "Läroku rs fö r statens
skogsskolor" utgiven på uppdrag av Kungl.
Domän styrelsen som a nsvarade för de n na utb ildn ing. 175
Fö r Norr landsför hållanden föro rdades
d ock att det endas t var de virl<esrilw orh ej alltför
skadade bestånden, som borde bli JiirmuUför hugg~
ningnr av bliidningsl)jJ. Årgärderua skulle vara
iignade au tänj a ut föryngri ngsskedet och ransonera tim merfö rråde t. De l var främst garn la
norrländska granskogar på godartade skogstyper som bo rde bli föremål fö r bläclning i
form av en måttlig genmnlmggning ovanifrån.
Form ule rin garna innebä r en väsenLl ig in-

sk rä n kning av tidigare bläd ni ngsp raxis och
andas påve rkan av Man fred N~islu11ds studier
a\' den gamla gran skogens r eakLio nsförmåga
efter ge n ornhuggn ing. 176

Me n det Yar in te bara b lädningsskogsb ruket
som fallerade i norr. Mer målinriktad e intentioner att röryngra Norrlandsskogen gen o m
naturli g fö ryngring p å upptagn a hyggen h ad e
även de vanlige n g ivit högst o tillfredss tällan d e
resultat. Detta gällde särskilt p å de starkL dom in erande råhumusrnarkerna. Detta klargjordes
b l.a . genom de undersökningar som genomfö rdes av T iren under 40-taleL. 177 Inriktningen hade inte sällan varit att u tnyttja självsådd frå n kvarlämnad klen gran och tall sann
all bygga p{1 tid igare unrlen·äxt (s.k. rnarb uskar) som fram tida bestånclsbildare.

Gammalt ofö1y11grat kalhygge, Dorolea, Västrrbotten,
150 m ö.!t. Foto Lars Tfrhi.

175

Resthygge rliir ldnw triid och
111urb11slwr av gm11 .får bilda
11_y shog, J 920-111/et.

Lars Tiren har få ngat läget en bit rn p~1 40ralet i en m{dande bcskri\ n ing.1 78
Den unde rtryckta granens (och tall ens) 111,·ccklingsmöj ligl1e1er ,·a r und er m e r ;in et 1
hal\'L seke l ell näs tan outsinl ig t ;i11ine för
diskussion. \'ar och en hade dock t·ydl igen
sin sorts marbusk<1r och meningsutbnet
ledde ald ri g till något avgörande . I allmiinhet ble\'O granmarbusk,1rna till sist, a\'siktligt elle r mll'siktligL, kvar på de norrländska
hyggestra k terna och kom mo cLi r all i stor
11tstr;ickn ing b ilda clc alltför glesa och S\'agt.
,•;ixande skräphestå ncl. som clet 1111 berede1
oss så mycket arbete att ersätta lllecl ti lh-:ixtkraftigarc ungskogar.1 7~

Naturlig föryngring efter
trakth uggning
Vad gäller förvngringstek niken för d e hedanade typer av skogsmark som känne tecknar
betydande delar av nordl igaste Norrland ,·ar
ku nskapsläget bättre. Detta rack vare J oel
Wretli n cl , förvaltar en på .\ falå re,·ir inom
Väster bottens lapplandsdel, som u-äget utvecklat sina metoder all tsedan 20-talcL. H an
hade också utformat en teknik för att löpbrä n na hyggen p:1 rålrnmusrnarker i avs ikt att
erhålla ajäh fö ryngriug under frö lräd.1 79 På en
exku rsion, anordnad a,· Norrlands skogsvårds176

för bund år 1947, fick v\'retlincl tillfälle att de~
mo11str e ra resul1atl"n a\' si tt må ngåriga arbete
fö r en sror skara skogsmän. Fx knrsionen har
betraktats som en ,·ändpunkt till förmå n för
trakllwggesprincipen. De t innehållsrika exkursionsrckrateL utgör etl mycket vä rdefull t
tidsclokurnent. 18U På en a\' cle rn onstrationspu n kterna, ,·ald för au ,·isa det nedslående
res ultate t m· d e n till dess allmänt praktiserade
skogsb n1 ksmodel len. yttrade , ,v retlind: \lår
Herre skulle afd1ig ha hjärta all ställa till del pli
de/la säll. Cmo111 r/1 .flertal bflidningw riar/r /Jlotlihuggningar lam 111a11 1'111Pflntid åstadlw111ma !'Il
dyfilil H'Sllftal. 181
Den nya inriktningen mot trakthuggning
hade dock fortfarande som hu\ltdm:d an på
eu eller anna t sä u locka fram n aturlig för;ngring. I elen ornn niirnncla lärokurse n för siatens skogsskolor förordas utan inskränkninga r
skiinnsrä llning e lle r fröträdsställ niug aY tall där st1dana finnas - på alla skogscyper i "lorrlancl utom p å de bördigaste. Deua b;idclacle
för S\'å ra missh·cka nclen i l\'orrlands inland.
För övre N o rrland anges dessutom att antalet
fröt räd kan \'ara nwcket ringa. Vinden kan
transportera frö p å skaren frå n omgivande bestånclskan ter. De t är rwlligt alt \,\'retlinds npp~
fa ttningar här b ildat skola.
Wret li ncl gjorde sig en ö,·erdrivet posi tiv
bild a\' talla rs förm åga att pr oducera frö . Dessutom beaktade h an inte fu llt ut problemen

med frömogm1cle n. e nare undersö kn ingar
,·isade au dessa fa ktore r samma ntagna har
stor be rydclse för föryngrin gs resultatet. Som
konse b ·e ns un clerska u ades ,·id d e nn a tid det
anral rrö träd s0111 ford rad es för e n tillräcklig
tät bes:111ing m· marh ta 11. i,\'retlind inst1g visse rligen att elen r ikliga föreko msten a,· ddrgpla nt or i tal lhcdsskogen gjorde a ll frötr;icl endast had e margi n ell be tydelse för föryn g ringsresul tatel. '.\len vad gäller föryng ringen a,· löpbrända 1·å humusmarker ,·ar b esåningen Frå n
fröt räd givetYis en avgörande faktor.
Ba ko m de nä rmast osan nol ik t goda löryngringsresulrat som i 1\"re tl ind kun de paYisa efter
sina hyggesbränningar - även på objekt d iir nästa n i11ga rrögi,·are före kommit - måste fin n as
e n sä rskild fö rklaring. Vi ,·et a tt frekvensen a\'
varma somrar unde r l 920-, 30- och 40-talen
,,i.r o,·anligt hög. scll i ett lä ngre p e rspekti,·.
Frörnognadsförhallan dena bör därför ha va rit
s;ilJsylll gynnsa mma. Det är s,·,'tn att fö rkla ra
fra mga nge n p:1 a nnat sått, ty se nare ,·ete nskapliga su 1die r, liksom prakti ·k e rfare n h et.
talar in te till för m[m fö r naturlig föryngring
under frötl";id i dessa kärva klimatlägen.
Wre tlinds föryngringsmetoder började tilll;irn pas i stor skala fr.o.m. SO-talet. Man st;illde
frö tråd unde r ,·ilka de t löp brä n d es, eller också
lämnades marken ob ea rbe tad . Ä,·en ma ·kinell
markbe redning började p1·ak1 iseras i begränsad omfattni ng . Eftersom \'\'retlinds rekomme nda tion e r blc,· vägleda nde ,·ad gäller fröträdstä ll n ingar, ~i,·en på råhum usrnarke rna,
kom d essa ,·anligen att bli a lldeles fö r g lesa.
De tta ,·ar fa llet å tminstone ti ll lå n gt in pa 60ta let. l stålle t för 50 frö träd per h ektar eller
fl e r, som se nare ko m a tl rekommenderas,
för e kom o fta bara brå kdelen d;ira,· pa resthyggena. Dessuto m ti llg reps sjä hforyngring
under fröträd i sto r omfauni ng i kli mat.lägen
där barrträdsfrö på g rund av dålig uun ogn ad
h a r myc ket !:tg pla ntbi ldn ingsfö rmåga. Deua
skedde in te minst på statsskogan 1a i n orr, ö ,·er
,·ilka \\'retlin ds a nde lä nge s,ävacle. Då hj älpte
, a rke n hygges br;inn ing eller markbe redning,
erfaren hete r so m med tiden sku lle Yisa sig bli
mycke t cl\Tköpta
Wre Ll inds rece p t fun gerade ,·a ntigen b ra
på d e rorra lad1~iYclad e tallhed a rn a . Orn d e ua

,·ittnar i d ag m:1nga vackra yngre skogar
ru n tolll i >lorrland, inte minst i 11orr. 1\ilcn in te
heller här blev resultatet all t.id de t a,·sedda .
Om ri kligt med d,·ärgplantor föreko m. ,·ilket
näs tan alltid Yar fallet, skulle rna n efte r kala,'\·erkningen "r~ja i bottf' n", d.,·. ·. adägs n a all
fön·äxan cle unden·äxl oc h hu\'l1d sak lige n
bygga pa dvärgplantorna. H ä r lu rad e d oc k en
fara, och det ,·ar suöskyttcs,·arn pe n. \Vrf'tlind
a nsåg au han tog s,·am pe n till sin hjälp, d e n
reducerade ett alltför stort plan tall tal.
Nä r recep te t pra ktiserades på n1agra tallhed ar längre norrut ,·isade d e t sig e mellertid
ibland all snöskyuet tog kål på alla små p lamor.
De små träd , som redan varit ö ,·er snöskyttegränsen och som skull e ha kunnat bilda ett lat
rnra n ågot glesare och mer ojämnt ta llbestan d ,
hade mau röjt bo n. Res ul tatet blev på såd a na
p latser e n ökenartad lad1änl acl htl lst;incligt
kal mark, d .,·.s. så gott so m u ta n n ägon som
helst tr~i.clvegetaLion . Sp;"1ren lörskr:'icke r ;i11 i
dag.
'.\led tid e n ,·äxte doc k insikte n o m den
naturliga föryng ri nge ns möj lig lie tf'r och b eg rä n sn ingar un d er >lorrla nclsförl1ållanden .
'.\lina egna undersöknin ga r och fö rsö k 11nder
50-talet m·s:1g framför allt lö ryngringsresult a lct
under frön-;icl m· tall och gra11 på inte mins t
friska rM1Umusma rker cl~ir m arkbered n ing
va rit e tt ,·an ligt iuslag. Talle11s föryugringsbenägenhe t. u n de r frötr~id ,·isade sig läuare a lt
fö ruL~e ~iu g ranens. Gra n e n ~i1· e n nyckfull friiprocluce nt oc h ,·i11clbinslig so m fröt räd .
l 1nder >lorrla ndsförh:tl la n d en måste man
dä rfö r framför al lt d ra nytta a,· spon ta n föryng ring ,w d e tta I rådslag . H ll\'liddele n m· d e
nat.11rlöry11graclc granar mau finne r på hyggc11a
har uppkomm it red an inne i elen ursp r11ngliga skogen. eller ocks,'\ li;irrör de fr~1n frö som
efte r ctl ri kligt granfrö.'t r blåst in frå n omg irnnde bestå ndskamer.
.Jag a nalysernd e ocks,'\ lä ngre observa t.ionsse ri e r av kou s;iun ing oc h frömogn ad . Detta
möj liggjo rde alt ma n 1111 kunde bö1:ja h a ntifie ra fön·ä nrad e fö ryng rin gs resu ltat \'id olika
föru tsätt ninga r. IR~ De l gällde L ex. betyd e lseu
a,· skogstypen . h öjdl;ige t/ kli mathiget. frö träden med a,·see nclc pa t riidslag, a nt,d och
sto rlek, beså ningsmö nstrc t. samt n1,1rkbelia nd-
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fis kt som med hänsyn till de resurser som fordrades för att erh ålla tillfrcdsst~iJlande resu ltat.
T tabell 13:1 visas resul tatet av sådana beräkningar för ett avsn iu av Mellannorrland. D e
avser fyra tänkLa sLråk frå n väsLe r m ot öster.
D e t föruts~itts - so m yan li g Lär i praktiken - att
Relativa plantuppslag , %

Tabell I 3: l. Saiu10Jikhctcn för att pricka räl! med en
rutinmässig markbe redning under fröträd i Mellannorrland. l*örutsii.Uning: All 1nan Jyckatr.;; fånga in ett
bra ko ttår då fröets grnbarhet överstiger 50 procent.
Cm-

/1fa11 el.
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Vegetationsperioder efter markberedning med traktor
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hp;ur 13:2. Den rr/11/i11rtji>1Jngri11gs11wt1agfif{lwlms
förii11rlring ml'rl liden Pfln 11wrhbered11ing.

1 000 hektar

15

Figur 13:3. S/11thuggni11gsoch slwgsodlil1gsa1m.Linom
SCA. I 950- 'J2. Differmse11
mPl/rw lwrvrm far s/uthuggni11g
och r/1'11 slwg.mdlacfr, fllmlm har
i h1w1ulsakfö1y11gm/J gn10111
lii11111arlP fröt1iid.
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ma rkberedninge n måste företas ·om e n rutinåtgärd inbakad i övrig verksa mhet. Ö sterut
rörbä ttras vä rmekli matet generellt med stigan de avstånd frå n fjällkecijan och sjunkande
h qjd över havet. Med kä nnedom om hur ofta
god kotLföre kornst resp ektive bra frökrnlitet
har uppträtt på o lika p la tser, sa mt hur länge
en markbe redning är e ffek tiv, kan därför
ch a nsen "att pricka räLt" med en rutinmäss igt
företagen markbe redning un der fröträd av
tall berä knas. I exemplet förutsätts a tt fröe t
under bra kou å r tll åste ha haft e n grobarh et
av minst 50 proce nt, l)' annars blir pla ntbildningsförm ttgan besvärande låg till förfå ng för
foryngrin gsres ul ratet.
Som fra mgår va rie rar på så sätt chansen till
framgång i1Jom vida gr;inser. Det är en dast i
d e klimatiskt bästa östra och sydöstra d ela rna
av områd e t som föryn gri ngsrn etoden h ar föru ts;ittning,H ge någorlunda säkra res ultat.
Praktise ra r man den i områdets väs tra h alva
kan man i genomsniu r~ikna med att n å framgång frå n mindre än va rannan gån g Lill nästan
aldrig . Variatione n i fråga om föry ngringsb e nägenhet är givetvis d e nsamm a ino m resten av 'orclsverige. På råh umusm arker kan
därför norr om breddgrad 60 n a turlig fö ryngrin g inte rekom mende ras inom de ca 40 procent av skogsmarken som ligger i den kär , are
d ele n av klima tintervalle t. H ä r finns totalt ungefä r ~j u mi ijoner h e ktar skog.
I resta u re rin gsepokens in ledningsskede
\·ar det in te minst tillgången till frö träd i den
sönderhuggn a skogen som begränsade mqj-

1965

1970

1975

1980

1985

1990

ligheten att tillgripa natu rlig föryngring. Tvårt
fall skogsodlades chirför areal mässigt. n:1got
me r ä n vad som sjähföryn g rad es på 1940- o ch
50-tale n . v :1ra inven tering,tr visade att föryngringsresultaten blev bättre där man skogsodlat. Såväl tallandcl som stam a ntal var h ögre
niir ungskogen n å tt röjnin gsålde r.
U nder 60-talet o marbetade vi våra instruktio ner för naturlig fö,-yngring mot säkrare resu ltat i linje med d e sen aste rön e n. Samtidigt.
sökte vi av bespari ngsskäl öka andelen sjäh·sådd varhe lst de nn a kunde föru tses bli framgå ngsrik. Verksam he ten försköt.s därför till de
klim atiskt gynnsammare delarna av b o lage ts
skogsinne hav. Unde r d e n föijande tioå rspe ri ode n 1965-74 ble\· den naturliga föryng ringen
arealmässigt nästan lika stor som skogsodli nge n. föryngri ngsre ·ulta tet blev oc kså tack \·are d e n nva inriktn ingen - i ston se tt likvärdi g t metode rna emella n. Sa mma ntaget
under hela 30-å rsperiode n l 945-74 självföryngracles 45 proce n t, eller ca 170 000 hektar,
av de då upptagna hygge na Ufr figur 13:3) .
Från o ch med 1970-talet.s mitt valde bolaget
au satsa p å skogsodling i full omfattning. Plantageta ll och conto rta ingick nu i vån intensivare skö tselprogram. H ä rigen om begrä nsades
na turli g fö r)'ngring ti ll to rra elle r skarpa tallmarker och i vissa fall till fukciga e lle r \·å ta
växtlo kaler. I samband med ku rsomläggninge n kartlad es alla kvarrnrancle tve ksamma
självrö ryngringsoqjekt. Sedan frö träd en avverka ts p{t d essa utfö rdes i ställe t fullstä ndiga
knlturå tgärder. De tta ökad e elen å rliga skogs179

odlingen under de följande ,\ren så au areale n t.o.m. korn att överstiga arealen for slutavverkni ng under sa1111na å r.
Till kurso mläggningen bidrog också kraYe t
p.'\ en tunnare och me r llexibcl organisaLion .
Verksamheten med naturlig föryngring krä, er
betydligt mer öve rvakning och uppföijning iiu
skogsodl ing. Man måste i tid kunna u pptäcka
och vara redo att ingripa - d.v.s. skogsodla - om
sj~ilvföryngringsresultatet inte verkar bli d et. a,·seclda. Sådana situa Lioner är läuare att överblicka - och intriiffar mer sällan - d;ir man
p lan tera t. En ytterligare fak tor v,ll' den besvärande vindfällningen a,· fröträd . Dessa var
clyrn att ti llva rata. ofta gick de hel t. ti ll spillo .
Under SO-talet gick några förhä1jande stormfällningar över NorrboLten . Vi tackade d å v{1r
lyc kliga stjärna fö r a tt vi in te längrf> - i motsats
till m.'i nga andra - h ade nämnviirt med frötr;idsställningar a u La rä u p:1. De största bekymren u ppstod d~ir df> flesta f'rötr;icl förs\'llnnit innan föryngringsp rocessen a,·slu tats. Då
borde man givetvis ingripa med en kompletterande plan tering, men resultaten blev i st;dlet
in te siillan "halvdarrn" ungskogar.
Över lag befan n sig hcl,t sto rskogsbrnket i
samma sirua tio n. Naturl ig föryngri n g \',tr inLe
l~ingre s{t lockand e som alternatj\' på d e mer produktiva marke rn a. Dessutom \'ar resul tate n
ibland nedslående. lJ nck r 80-talet satsade t.ex.
Domänverket sammanlagt 250 m iUoner kronor
p:1 ett program for eftersatta kal markn·, hu\'ltdsakligen i Norrlands inland. Huvuddelen ar1\·iin cles för p lan tering av ti digare m ycket dåliga
naturl iga föryngringar. 1~3
lnte heller på andra håll s{1g det så bra ut..
Skogsstyrelsen gen o m förde årligen s. k. :1te r\'äxttaxe ringar for att kon tro llera hur skogsägarna klarade fö ryngringsarbeLe t.. 1g·1 Genomgående fick självsådderna sämre betyg ,'in
skogsodli ngen. För e n skogsYårclsansvarig
med m å ngå rig erfarenhet \'ar cleua inte så
ege nd o m ligt, tv verksam h e t med naturlig föryngring krä,·e r uppmiirksamhet och goda
kunskaper. \1{mga skogsägare saknade - och
sakn,1r ty,ärr än i dag - tillriickligt skogsskötselkunnaude och dä rmed förståelse för elen
naturliga föryngringens möjligheter och begränsn ingar. .Jag brukade ibland cite ra elen

gamla skogis\'isan on1 "Cra lllballlboli" som ,
beLräfTand e förb {1llandet til l flickor, fra mhåller au: . .. rit! han g11 bm dr! l!rm gå gall'!. Del
iir ju jämt el/ farligt ,lyclie, s0111 l<riivn p;a nslw
111yl!l'l 1110d. .. . De11 som tä11 ke r a1wäncla föryngringsmetode11 lll;tste 11iirnl ige11 ,·ara medve te n om riskerna, t·y e n de l fallgropar existerar. Bland dessa brukade jag unde r mina fö reliisningar si.irskilt uppeh{d la mig vid följande:
- Det ligger i den m;inskliga naturen a11
"iUa framhii,·a framgå ngar oc h att glöuun a
eller fön1jnga misslycka nden . i'wen om
sannolikheten att lyckas med sj,'i h fö ryngri ng i kär\'a klimatlägen är liten ka11 man
a ll tid lcLa upp p latser· cbr d et. rå kat gå bra .
Dessa fö re·isas inte sällan som be,·is för
metodens säkerhet i hela om råd et. Av
s.°iclaua exempel kan ele n o kunnige och
okritiske, som in te inser hur hasarda rtad
verksamheten i sjäh·a ,·erket ä r, förledas
all ti llä mpa en löryngringste knik som han
senare har an ledning ångra.
- Att markbereda orn och pla nte ra misslyckade självsådder innebär extra kostnade1 och tär på knappa resurser i övrigt.
Det hä\·s kurage och haudlingskrah fo r
a tt ta såd ana beslut. H oppet att al lt skall
ordna sig - om man bara väntar lite till är det sista som liimnar rnänniskan .
\!fånga d åliga sjähföryngringar \'ittnar
om a tt detta ä,en g,iller i skogen .
- Inte sälla n 1·ill man sätta likhetstecken
mella n narnrlig föryngring och kv,ditetsskogsbruk. \fan tror a u självsådder generellt sett leder til l stamrika finkvis tiga bestånd a\' god kvalitet. Erfarenhetsmässigt
ger d e i genomsnitt inte u pph ov Lill tätare
föryngringar än skogsodli ng, t\'ärt om. Vi ll
man ytterligare förbättra fra rn tidsskogens
k\a liter genom ökad sFil\'s~1dd u1{1s1e metoden koncentreras ti ll marker där den lämpar sig b~ist.. Utan sådana restriktioner
kommer en ökad verksamhet i sLället au
leda till uppkolllst av betydande area ln
gles skog a\· dålig kvali tet med m indre
lyckad tr,idslagshlandn ing.
De n läxa ,·i lärde genorn åren ka n sammanfattas sålunda: Verksamhet med självföryng-

r

rin g k rän : r s kick lig h eL oc h u th å lligh cL a" s ina na gra sad ana ins ki-ä n kn ing ar. Ve rksa mhete n ,
11r.ö, ·are oc h kan i så fal l på lä mpl iga marker , ·,trs tyngdp un kt i ,·ärt fa ll låg i J ä mtland o c h
le d a till u tom o rde n tligt fina resulta L. D e t gä l- sö dra Lappland , d ä r g ra 11skogar domin e ra r,
ler clä rfö,- a 11 ha kla n fö r sig ,·ilka fö rn 1sätt- s1~-rcles i s täll et a,· skö tselanvisni ngar som
ning a r so111 fi n n s, o c h ,·ilke n teknik so111 h a r und e r :tre n i ö ka nde uts trä ckning tog hä nsyn
löru ts;ittninga r a tt lyckas. Eu tillfred sstä llande
ti ll nyvu nna e r fa re nhe t.e r ocl1 insikter o m
resu lutl nås n tn lig en enda st geno m e n i tiden ,•;ix tpl at ·ens specie lla krav ( jfr kapitel 6) .
Vid sidan h iira, · (ick ,·i dessutom u nde r
utd rag en serie a\' å tgä rde r a\'se dda a u e table ra e ll e r bibe håll a e LL e fte l"' Lräva t fö ryng- d e nna p<' riod pa n ytt e r fa re n h e t av blädningsriu gsresul ta l (fi gu r (-i: g) _ :\ le n bakom a,·sikLe n a nat skogsbru k i ,·är iJiil lskog. Ty u nder kona tt li1a Lill ajä hfo r yngring ligge r tyvä rr in te j uuku.1 rsvacka n pa (i0-talct Yar lö n ·a m h eten så
sälla n e n ö nskan att un d vika 11t g ifte r o c h be- svag a tt y j o c h an dra sökte u tveckla e n extens\"är i d e t kona perspe kti,·et. iv lan bortser cl(1 s iv for m m· s kogsbru k i d essa trakte r. H är låg
frå n a tt an dra kostn ade r o c h fö rh.tste r fö r r ,·id den na rid som m an sad e lwslnadf'II förji1llstiindigo /mlturdlgä1der ojio Idar/ 1fon elen viircleell e r ·e nare u p pträder, så sorn :
ö kade kra,· p(1 tillsyn
111ii ssiga ny/Ian r111 rim viri<es/1mdulaio11 so111 m
- d yra re a,Ye rkn in g o ch trans po rt
srida11 i11ves/l'ri11g 111edför. \'å ra str~i,·ande n au
- fö rlora d e frö träd
lör b illiga skogsdriften g ic k h a n d i h a nd med
. kogs\',trdsmyndig hetens, \'ilke n m å nad e om a tt
kos tn ad e r fö r a tl re p a re ra 111isslycka11cl e 11
fjä ll borna s ku ll e ku n na fortsätta fä inkom ster
öka de röj n in gskostn ad e r
f"r;'i n s in s kog . Vi la nsernd e d ärfö r e n skogs- lägre vir kf·sprocl11ktio 1J o c h in te sä ll a 11
s;imre ,·irkesh alitet.
b r u ksm e tod som d öptes till lj ä llskogsh uggning. T va r ius truktion frå n är 19G7 sägs a rt...

Fjällskogsh uggn ingen
Som res ulta L ,w den begynna nd e 11a tu n ·ård sd e bauen b le,· fråg a u o m d e fjälln;ira sko g arnas skö ts el ämn e för heta di skussio n e r fr.o. m.
8 0-rn let. K.r i tike r 1ne nade all trak th yggesbrn ke t \"a r o l;im plig t i ljälln,ira s kogar med
k;in ·t kl imat o c li at t result a te 11 ;1s sk riic kte.
:\lan pläderade för å te rgång I ill skogsb ru ksfo r m e r so m likn ad e g amla tid ers plo ckhu ggninga r d;ir man i huvu dsa k fick li ta p å na tu re ns
egna langsam m a (och n yckfulla) fö ryng ri ngsp r o cesser.
Va d s tors kog. b ruk a ngå r b e fan n sig SCA i
e n re la ti\"l u ni k situatio n . Bo lag<'t äger stora
ar e a le r Qä lln ä ra skog som ha d e brukats e nligt
mod e rna prin ciper i å rrio11cle n . Vi k nncl c " id
80-ialc ts slut ·c till ba ka p a en snart 40 å r lang
pe r iod u nder ,·ilke n ca 30 p ro cen t a,· d essa
skogar fö r yn g r a ts ge no rn t ra k thu gg ui n g,
huvudsa k li ge n föij d a,· brä n nin g e lle r m a rkbe redni n g, sådd elle r p lante ri ng. D e n a 11dre
store äga ren a,· fj ä ll nära skoga r, D omii1we rket,
d rog tidigt u pp s in s.k. s kog o d lingsgrä ns,
ö,·e r ,·ilke n skoge n inte bru kad es. SCA, liksom
priva ta skogsiigar e, t illä m pade a ll tså i u te

... m e d fjiills kngsl1t1ggn in g a1·s<>s en ing re pp
m·,m ifran sd ·1an d e till 1tttag a,· en förh å lla11dc,·is stor andel av Lws1a nclets 1·irkcsfö rr:1d. l."tlage l f,ir d oc k ej gö ras li :\ rdarc
ä n att ett bcs1a 11d 111ed nagorlun da b ib e-

hftll c n produ k1io nsfön11,tg a k,·arliimnas, i
törsta il and bcstiicndc av bes tåndsu ndcr,-iixten. m e n nck,a a1· u1, cckliugsdugliga
klen are s tamma r upp till :>- 7 tt111 1
( 12,5- 175 c m ).

H uggn in gs form c 11 sku lle e ndast fä bedri\'as:
- in om skogs,·a rclsw n 4 (och e,·e ntu e llt 5)
(jfr fig ur 6:5 )
i dalig a a,·siittn ingslägc 11
- p å !"r is k e ll f' r fu ktig b lfö~irsr istyp samt
bä ttre s kogs1ypcr
i gran- e ll e r ba rrbla nds kog m ed lö ,·in ·lag.
Kl art lä mpliga o bje kt , ·ar o likå ldriga hög lägesgrans kogar p i\ gocla n ade sk o gst>·per. Li k;'\ldriga h o moge na g ran besrå n d sa nn ren a ta llbestånd s k u lle unch·ikas. I luckor o ch p å clri,·ni n gs\'iig ar so m s kapa ts \'id an ·erkni n ge n
sku ll e g ra n pla n teras so m ko m ple tte r in g .
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Resultat av _[jiillskogslmgg
nirig - .,kriirhtxemprl t[ter
15 å,: 1983.

0

Oe monstrationsobj ek t. valdes ut och berörd
personal på förvaltningarna drillades i s[1v~il
val av objekt som p lanering, sam t dessmom i
det praktiska genomförande t av fjälls kogshuggn ing. Fram till mi u en av 70-talet avverkades ca
6 000 hektar på avse tt vis. Därefter avbröts
verksa mheten. Utförda llppföljningar visade
nämligen att metoden - som verkade tilltalande på skrivbordet. - hade kommit att mö La
stora praktiska proble m ute i praktiken. Bespari ngsniten hade gjort oss överopti mistiska.
Lyckade
54%

Visse rligen kunde man finna objekt där
metoden verkad e ha framtiden för sig, men
motsatsen var all tför van lig. Inom avve rkningstraktcrna fanns ofta en avsevärt mer
intrikat mosaik med hänsyn till de ingåe nde
marktype rna, li ksom till skogens karaktär, än
vad vi hade förutsett. Avsevärda delar av objekten borde därför ha kultiverats. Virkesu ttagcn
tenderade ocks:1 att bli för stora. Det som återstod var ib lan d endast bedrövliga beståndsrester. Maskinerna orsakade skado r på de kvarAcceptabla
37%

Misslyckade
9%

12%
23%
8%
50%

Löv

30%

Gran

28%

80%

49%

Figur 13:4. Tillståndet år
1989- 90 I 10- 40 dr gamla
ung1!wgm; so1n ujJ/Jfwmm.it
efter tallf1/cmteri11g i Jiii!l11äm
skog under åren 1965- 75.
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Tall

RPrnl/11/ m 1 jjiillslw1ph11gg11i11g pr1 60-/a/t,f j>r1biillmd
med girs p;mnj1/r111 tning i s/11/el av 70-ia/et. Cm1111iis,
nordvii:, / \'i/f,p/mina, ca 500 111 ii.h .. a11K11sli I 1.)89.

lämnade träden. O ch d e lltsatta granplantor
som l~•ckades överleva i småluckor och p å sti ckv~igar gm· illle intryck a tt trims m ed ti llvaron.
Försöken med (j ~illskogshuggning g,w oss
en nyttig men dyrköpt läxa. Skogsbruk skall
bedri,·as med beprö,·acle, säkra meLOd e r. De l
man sparar in i d e 1 korta p e rspek1ivet kan
kosta skjortan i Ptt se n are skede. Lnde r de följ ande 15 årt> n sanerad es h11vu<ldelen av arealerna genom markberedning, ofta p lq jning,
och plam ering. in te minst med contorlatall.
Processen ble,· mödosam , ry und er denna
period ,·ar bolagets resurse r f'ör skogsY,'irclen
ändå ansträngd a imill bristningsgränsen .
Då ,·a r i stället framgå ngarna desLO . törre sä rskil t under den senare d e le n av 40-årspnio den - där vi tillämpat tra kth uggning fö!jd

av fullst~indiga ku lturåtgärclci: För att skaffa fakta
i den pågåen de mi\jödeba1ten genorn förd c jiigmäsrare11 Olle Strandbe rg nnder :iren 198\)90 en u11gskogsi1wenteri11g inom bolagets
ijällskogsinne hav frå n no rdligas1e H ii1jed ale11
till södra delen av Lappl ancl. Den omEmadc
10-40 å r gamla ung ·kogar som u tlo11ats
sl u mpvis ur vå ra register. Oe rnr alltså anlagda
fr.°in 40-taleL till 70-talets sl ut. To 1alt uppsiik tcs
186 obje kt. Dessa mgjorde c11 1rccijcd el a,·
bolagets ungs kogsbestå nd inom o mräclc t.
F.fter bed ö 111ningar oc h s1öcl 111ämi11gar
klassades 43 procent av ol~jckten so m lyckade,
39 s0111 acceptabla och 18 so111 missl~·ckad e.
Hiiri ingick d å e n g rupp iild re sjiildciry11gringar som g,°ill dåligt. ?w granplanrcri11garna
,·a r GO p rocent lyckade, 23 acceptabla oclt 17
misslyc kade. lVlots, ara nd c rör 1allpla11te rin ga r
va r 54 procen t lyc kade, :-17 accepiabla oc h 9
misslyc kad e . T illäggas bör a tt iilgen gat t han
å t en he l de l rallplantcri11gar som 111ed tiden
bli vit blandskogar med ett 01T!en1 ligt inslag a,
gran och lö,·.
Ax contonaplanteringa rna. so m uppträdde
i un clcrsökningsperiocle11s slutfas. bC'dÖn 1cles
74 procent so m lyckad e, 16 som ,tcc<"ptabh1
och 10 som misslyckade. l nve11teringc11 f::i.ste
11pprn ärksa mh c> 1en pä markbc liandli11ge ns
·tora betwlelse. Speciellt ltygg<"splqjningarna
hade g i,·it upph ov till l>·ckade un gskogar.
Strandbergs in venreringar bestyrkte all ett
trakth yggesbruk - rä u anpassa t - kunde bed ri,as framgå ngsrikt i dt't h ;ir ;1k1 uclla fjällnära områd et. Däre m ot hade det storskaliga
försö ket med (j;illskogshuggning ,·isar sig stöta
p~1 alh-a rliga till konakom ma ucl e n s~1,•;il biologiskt som driftsmiissigt. Ino m de1 fjiillniira 0111rad et ä r lokalbefolkni n ge n - bade pri,·,tt oc h
ge nom a llmänningarna - bet,dclscfulla skogsägare. Skogsb ruk oc h näraligga n de ,erksan1h e tcr ä r ,·iktiga för bygdernas frn m 1id. En allmän till ämpning a\' skogsbnik. enligt de n
mode ll som l'i u11der e n period prö,·ac\c, kan
på goda g runde r befaras leda till e ll skogs1illstån cl a,· samma karaktär som kiin11c Lecknacle
bläclningse poke n , inncb~ira ndc l,'tg oc h 111indt>r,·iirdig virkesavkastning.
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KAPITEL
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Hygges beredningen
Sedan gagnvirket. tillvaratagits på de h yggen
som uppstod som foijcl av skräpskogarnas a\verkni ng, återstod ofta rikligt med klenstamrniga bestå nclsrester a\· det mest varierande
slag. Till långt in på G0-talet betraktades
h yggesbränning som en efterföljande självklar
åtgärd, fö ljd av skogsodling eller självföryngring under fröträd. För en lyckad bränning
kr~ivdes a u ti llräckligt med br~innban material
fanns utsp ritt över h ygget.. En m a.n uell hyggesrensning som föregick bränningen var därför
en viktig åtgärd på så gott som alla hyggesytor.
Arbetet 11tförcles med yxa och röj knivar, senare
också med m otorröjningssåg. l'å bolagets marker rensades un der 50-talet å rligen l 0 00013 000 hektar manuellt som förberedelse fö r
b ränning och självs{1cld .
I takt med att slutawerkn ingarna med tide n
förlades till mer normal skog förändrades
karaktären av d en vegetation som fauns k\·ar
p å h yggena. Så minskade t. ex. mängden klenstamrn igt löv. I d e t nya sked et övertog samtidigt elen maskinella markberedningen rollen so m förbe redande skogsodlingsåtgärcl. De
kraftiga trakLOr e rn a kunde van ligen utan
större problem u tfr>ra markberedningen utan
att hindras av kvarstående småträd. De n sedvanl iga hyggesrensn ingen blev därför en överflödig åtgärd på många objekt. O ch där åtgärden fortfarande var önskvärd borde en del beståndsrester - inte mins t smågra n - lämnas for
att växa in i det kommande bestånd e t.

Men uppfattningen o m hur e tt riktig t hygge
borde se ut satt länge i: Inte ett uppstickande

tr~id elle r buske så långt ögat kunde n å 1 Vi
myntad e begreppet "golfbanesy ndromet" och
slet under många år med a tt sp rida förståelsen
för den nya synen p{t bestån dsresternas roll i
föryngringsar beLet. Sam tidigt k un de mycket
pengar sparas in. A a ndra sidan skedd!' i 90talcts skogsbruk - enligt min men ing - klara
övertramp åt det andra h:11let. Med h ä1wisn ing
till n aturvårds li änsyn b le\' nu många hyggen

Björkinslag i nonbullnisk medelålders lallskog.
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så bemängda med småträd, buskar oc h sly att
utsatta p la n to r riske rade a u e rbj u das e n överm~iktig konkurrens om livsutrymmet.
Under Lidsskede t kom alltså de fö rbe red and e åtg~ird e rn a på u pp tagn a hyggesytor att
fö rä nd ras s:1väl ti ll ka rakt~iren som till omfattningen . l d et följ ande skall vi beh andla:
de lövp roble m som framför allt in itialt
uppstod so m e n följd av ti digare skogsbrukspraxis
- hyggesbr~i nn in gen
d en maskinella markbe redningen .

Lövproblemen
Bj örken
Björkproble met i 40-talets Norrlanclsskog \'a r
till sto r del självfön,ålla r. Den rakstam miga, högvuxna och värd e fu lla björken fa nns då som nu
inblan dad i sluten skog. Björn H agström nämner vid 50-talcts m itt som mål a tt sex proce n t av
virkesförrad et i bolageL5 skog bör va ra björk (se
kapitel 3) . U nder d e föijande årtio n dena j usten1de vi siffran till tio till to lv procen t. Det rnr
också där vi kom a tt ligga (se figur 7:3) . I dag
har ribban h öjts n ågot yu e rl igare.
i'vl en proble met fö r skogsbruket var björkförekomsten i elen sönde rh uggna, glesa och
luckiga skräpskog som man bö~jat restaurera
och som täckte stora arealer. Här växte bl.a.

stu bbskott frtm tid igare fällda bj örka r i form
a\' v~irdelösa "björkbuketter". O ch ofta h ade ett
täLL uppslag a, lövsly infu nnit sig. Det ku nde
röra sig o m tiotusentals klena stammar per
hektar. l nt.e m inst bekymmersam var elen rikliga
fö re komsten av sådant m in dervärdigt "björkk ra n " p:1 relati\'t magra tall m arke r i norr. 18,,
l det skogliga restaureri u gsarbet.et var det
alltså elen v~irdelösa och med uppväxand e
barrträ.d konkurrerande hyggesbjörken och
l~j ö rkkrattet som bekym rad e . De t var oerhört
arbe tskräYande au. avlägsna denna vegetation
m an ue ll t från de sto ra h yggesyto r d et gälld e .
O ch för "arje avkapacl klen bj örkstam korn d e t
fl era ti llb a ka. Därför måste a rbe tet upprepas
fö r att få effekt.
Rädd n ingen b lev de kemiska med le n . Ty d e
dödade he la iucliviclen vid e n enda behandling. Därför ko m denna mycket effe ktiva och
verkningsfu lla fo rm av lövsane ring l1itigt till
använ dning i l\o rrlan dsskogsbruket fr.o.m .
början av 50-tale t. l försöksskala provad es då
fickning av enskilda stammar 186 liksom besp ru tning frå n luften. Res ultate n var lovande.
Snart ,·ar fick nin g en rutinåtg~ird p å de flesta
håll när glesa, lövbe mängda restskoga r skulle
slutawerkas. Atg~irclen sattes gärna in före av,·erkn ingen . Då fick träden tid att torka innan
dt> fä.lldes fö re hygges b ränn ingen . Flygbespruu1ing skedde inte m ins t över hyggesyLOr
ben1xna med eu. Läte lövkratt. Redan å r 1954
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bestod i hög 11tslriidwi11g av
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men sun1 rjJi'lrtivl fö1hi11rlmrle
barrträdsfö1p1gri11g. Kalix
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löd )esp ru tade SCA 3 199 hektar frå n luften till
e n ko ·tnad av S!'J kronor per hekta1. De arealer inom vi lka fick n ing företogs va r dock avseY~in ' tÖrre än de so m besprntad es från luften .
De a1wäu da med le n - hormon p reparaten har klo rerade fcnoxiät tiksyro r som akt iva
agenter, nämligen:
\!I CPA

2 ,4-D
2 ,4 ,5-T

4-klor-2-metylfenoxiä uiksyra
2.4-di klo r f"c n oxiäuiksyra
Tri klorfcnoxiä n i ksyra

Syrorna ingå r i preparaten i form a\' salter
eller estra r. Med ti den konce ntrerade skogsbruke t sin a nvä ndning till 2,4-D och 2 ,tl,!'i-1~
medan _jordbrnket mest litad e til l MCPA. År
1970 lövsane rades ino m !a n del 90 000 h e ktar
skogsrnark. 187 Unde r 70-Lale t upps to d em<:"lle rtid en alltme r 11pprörd d e b a11 om användning
av kem iska bekäm p ni n gsm ed e l i skogsma1·k.
Den n a s.k. h onnoslyrdeba tt leclcle ti.11 al t verksamheten genom po litiska beslu t i prakliken
omöjliggjord es fr.o.m. SO-tale t (se ,·idare ka pitel 2 1) .
Dessfö ri nnan oc h 1111de r loppet a,· Lre å rtio n den skedde n ågon form a,· kemisk löYko1 1troll på bolage ts ma r ke r so111 följer:
1950-talet: 60 000 h ektar
l 9GO-taleL: 70 000 hekta r
I 970-Lalet: 90 000 hek tar

Fra mför a ll t fr.o.m . 60-tale ts senare del ingår
också plan Lskoga r i d essa a reale r. Åtg~irden
företogs p:1 stä llen d ä r e n n y lövinvasion
hotade att hä"a barrrriidsplan torna. En d el i
statistiken ingående o bjekt kan d~irför ha beha ndla ts både före och efter bestå11clsanbggningen. Med borL5eende här ifrå n kan slu tsatsen dras att ke misk lövkontroll - p~t er I eller
a nnat sä11 - under perioden företogs på
knappt hah-a clc11 upptagna h yggcsytan . De lta
ge r en 11p pfaun ing o m problem e ts storle k.

AsfJPn
Aspens b lad ä r s~ite för rosts\'am pell Kn äckesj uka (MPlamf1som /1i11 i torr;1rn). De nna vä rd,·äxlar med d r tall där de ll skapa r sdira stamdeformationer. Att plante ra tall på "'aspin fe kte rade" h ygge u ~ir därför ingen bra ide. Tr,\det
ger också upph ov till rotsko lt. Kring e n friställd e lle r an·erkad asp på e 11 hygge växer
snabb1 en 6it cl11nge ,tv ro tskott upp som vanlige n bjuder en ö,·erm~iktig konkurrens med utp la n terad tall. ;\,·en grane n kan mdet sv!1r1 an
klara ko n kurre nse n 111an upprepad hjälp med
röjning .
Som en föij cl aY trakthyggesbrukcts införa nde kom as pe n därför att be kämpas.
1-lingbarkning av g rm·a aspar, helst några å r
fö re a w e rkn in g . ansågs till e n bö1ja n Yara e tt
effe ktin m edel m ot rotskoLtsproblcrnet . .Men
det fa nns all tför må n ga f' xem pel på au meto-

Lassr Edlu11t! brtml<lar el/
lövinv111/Prat h_)'ggl', 197] .
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den inte fick avsedd ,·e rkan . Då var fickuin g
rn ecl 2,4/J-T cffekti,c1re och genomfördes ofta
systernc1tiskt. Med tide n kom Torclon på marknaden, e LL ä nn u effektivare ficknings- och
markbehandlingsprcpa raL. An vändningen
kom emellenicl all 11pphöra under 80-talct a,·
samma sbil sorn fennx ipreparaten.
Aspens roll som skogsträd korn också au omprö,·as. Detta inte m inst som en löljcl av 11aturd rds inri klad fo rskning. På 80-Lalet d öptes
detta ofta stt,Lliga träd t. o.m. ti ll "Norrla nds
äcle llövträd'". EpiteL<"L tick aspen bl.a . 1 si n
egenskap av att pt, olika siill vara v~irch'äxt för
en mångfald o rganismer. från h ålbyggande
fi', gla r till inse kter och la\·ar. Man gö r n u
mycket inom skogsbruket for all spa ra aspar
vid avverkniug, framfö r all t gamla grova rräd.

Hyggesbränningen
Under 1940- och 50-talcn liiivdades in te sällan
av lidelsefulla föresprå ka re frH" hyggesbrånn ing, att denna var e n viktig förutsåuni ng för
etablering av ny skog på frisk Norrlandsmark.
Lars Tiren ansåg å andra sidan att ma n eldade
upp en massa h ävenäri ng i onödan, näring
som elen nya tr~idge nerat:ionen s{1 ,·ål kunde
behö\·a. Ökad exponering av marken för solbesrrålningen, insola tioneu, \·ar enligt: hans
hypo tes det viktigas te för att få igång en mobilisering av det näringsförråcl som elen upp-

\ äxa nde un gskogen skulle dra nytta a,. Som
ill ustration b rnkacle Tiren fö revisa ett exp e riment, en , acker 1.1ngskog på Kulbäckslidens
försö kspark. F.n dt>l a\· ett kalhygge hade
bränts och en d el inte. Dä refter hade man
skogsndlat med tall. A\'sikten på ~0-talct hade,
e nli gt Tire n, \'ariL a ll p{n isa brä nningens fö rclclaktiga il1\'erkan på n;iri11gs til lgångcn - och
därmed skogsväxren . Vid sidan h ;ir,w skul le
man då ha ett rn oLs\·arande bestånd 111ed siu
1.1rsprung i e tl tjockt, inaktivt råhrnn nståcke.
De t \'ar markforskaren, professor H en rik
Hessclma11, som hade förutsett stora skillnader i utYeckling ti ll den brända clt>lcns fön u{rn
och därför in iti Frat försö ket. H an hade 1.1 nd er
må nga är svsslat m ed d essa fräges~illningar.
T ircn beräuade att Hessclrnan vid Flt besök
på lokalen hade tryckt ned siu spa tse rkäpp i
det tjocka, sega h urnustäcke t och 1.1tropat: /liir
lw11i111n min själ taf1JJ/anlm jd dr/ svårt all växa.1
Men det. ,·isad e sig a tt skogens h ö jd utveckling
på d e n obrända ytan - efter en lå n gsammare
start - h ade knappa t in p {1 den bränd a och
reda n i tju goå rs,'\lde rn gåu om i 1.1tYeckling'
Senare och me r o mfawrncle experiment liar
visat all utslaget p:1 Ku]b;ickslide11 inte var en
ri llfallighet. 188
1950-talet , ar hvggt>shrä n ningens {,nionde.
Ornfatuiingcn \'ar som störst i slutet av 1950och bö1jan av G0-ra let. SCA b riinde då ca 9 000
hekta r per år 1.1nd er ett par LOppå r.

/ ')50-to /r,f var hJgges-

b1ii11ningrns 11rlio11de. SCA
!Jl'iinr/P rid rn 9 000 !tPl1tar
Jm år under ett par 10f!f!r1,:
Kulbärhslu/n1, \liisl!'rbotlen.
Foto Lrm Tirrin.
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P:1 va rj e skogsbe \·akn ing oc h kronop ark
fanns trä nad p e rso na l som med ti d e n blev
verkliga sp ecialister. Tekniken i alla dess d e taljer fi n ns besk ri\"e!l i e n instr uktionsbok som
utarbetats av J o el \ 1\'re tlind, ''pvrorn a ne n nummer C LL" i dessa sa m rnanh a ng. 189 Ve rksalllh e te n \"ar rä t.t så d el ikat oc h långt ifr:111 ofa rlig.
Förbered elserna \·ar omfa ttan d e. De t gällde
sedan a u i to rn \·äd er lägga ut och i lagom
sna b b takt sryra en e ldfro n t i m otvind över d e t
vanlige n stora h ygge t. Rra nden fick in te bli
fo r \'å kba m , d å kun df' brin na nde flagor b h°isa
in i och a ntända an griinsande skog. O ch e \'entuella fröträd kun d e dödas. När b ränn i11gen
\'a r avslut.ad m,hte h ygget be vakas d vgn et om i
fl e ra d agar s{1 a tt d e t. inte "brann 0111'" . De tta
hän d e läu o m man inte passad e upp. T\· det
pyrde län ge i tö rstubba r och m yrstacka r.
Hyggesbr;inuinge n var e tt kräva nde o ch
ofta va rmt. j obb e ftersom försommarens bästa
daga r måste ut n yttj as. Bo laget såg sig ibla nd
ma nat a tr rn u11tra u p p manskap et som fic k
sl:icka törste n med mer uppigga nde d rycker
!in \'a n lig t \·atten . I trakte n a,· Do rOLea finns e n
\·acker tallskog som föddes på det som en
gå ng kallades "Pilsn erh ygget".
T'\'är man på ] 9!'>0- oc h 60-talcn fard ades i
.:--:orrla nds in land un d e r \'a rma klara _junidagar såg man o f"ta run t h oriso nte n den sva rtgrå rö ke n stiga till v;ide rs frå n o lika hygges-

1965

1970

1975

1980

1985

1990

bränder. De t \·a r li\' i lan d skapet! Ty d e t. g,'illd e
fo r alla a tt passa p å nwdan förhållan d e n a var
gynnsamma . \ fa n brän d e under frör.r~icl me n
o ckså som fö rbe rede lse fo r såd d och planterin g. I h ände lse av sko gsodling underlä ttad es
så \·äl framkomligh e te n pt1 h ygge t likso m
h a ndh acku ingen, senare ocks[1 d en m askine lla
m arkbe redn ingen. O ch utan tviYe l \·a r fö ryngringsresul tate n till en bö1jan öven<'i gand e
u ppm untr,rn cle. \ fr n ba kslag dra b bad e snart
h öglägena. P[t he lt kallagd och sedan bränd
1nark kuncle växtfö rh ållandena här bli ,,äl så
e xr.rf'ma. De t va r p[1 s,'\dana plat, e r so m t,tl lplarne rin ga r. skad ade a\' '"De n röde c~järnlen",
först obsf'n·erades på SO-ta le t. ,~\·e n granpla ntf' rin gar fros tskadad es svårt.

R otmu1Jdan
P,'\ läg re n i\·[1c r gick det b~i u re . m e11 även chir
ku nde b es\'äran d e a\·g[rn ga r o bserve ras.
Reda n som ma ren 1946 h ad e SCA:s sko gsl"aktor, Frans \\'allg re n, p å Vilhe lmina östra beva k n in g ohse n·e ra r e n ege ndo m lig platt,
oforml ig, mörkbru11 S\'a m p p{1 e rt nylige n
br~int h vgge . Frnktk ro ppa rna före kom i n ;irhc te n a\· d öda tallplamo r. Iakuagelsen, som
rapport e rats till skogsdrclsassistente n , ledde
dock in te rill n ågon \·idare u nde rsö kn ing. De t
skulle dröj a ytte rliga re tio {1r inn an svam pe n
på n ytt sa tt.es i sam band med h a\"e re rade fö r189

yngringar p i\ brän d mark. Under somrarna
1956-5 7 arbetade skogspraktikantcu, sedermera yrkeshira ren, Svante Wikne r med föryn gringsinventcringar p:t bolagets Åseleförvallning. H an tyckte sig se ett klan samband
m ellan forekomsLen a\· fruktkroppar ,t\'
sa m ma svam p och plantclöd i omedelbar närheL
T ill a tt bötja med faste ingen avseende vid
\i\/ikners e nergiska på peka nden. De l var förs t
n ästa somma r, 1958, som han 1.ogs p:1 ,ti kar. !90
Svampe n ide n tifierad es av d åvarande skogsvårclsassisteuten Bengt J ohansson som roLmurkla11 ( Rhizina i11jlata). Me n elen m ykologiska expertisen var fo nfarande tv ivla ncle . 1'll
Professor Erik Bjö rk man, landets led a nde expert på områd et, hävdade a u svampens skadligh e t var överdriven.
f\11 var i alla fal l pro blemet uppm ärksammat. Som ett e xa n1e nsarbete bö rj ade min broder Ma L~ å r 1959 att stude ra rotmurklan til lsammans med sin kurskamra t O lle Stefansson, senare revirförvaltare i Dom~inverket..
Mats fortsatte sede rme ra forskningen som anst~illd vid Föreningen Skogsträdsföräclling. N u
kunde klarläggas au man hade att göra med e n
mycket aggressiv skadegöra re på rött.e r av ba n-träd.102 Svampen är associerad med nyl igen
brandskadad mark. De n ä r känd på andra h åll
i Europa och i Nordamerika. Plantornas rötter
ntgö r inkö rsportar för s,·ampen .
För att un d vika skad egörelse I e kom meu derade man nu att avvakta tre ä fyra år med plantering eller att övergå till sådd. Men genom att
vänta så länge m ed planteringen gick d et
mesta av d e t genom br;in n inge n frigjorda
näringskapitale t till spillo för plantorna. O c h
a tt nämnv~irt öka skogssådden var inte att
tänka p,1 p å grund av fröbri sL. År 1964 fick
Wallgren och \,\likner e n penninggratifikation
av SCA för sina upptäckter. Deras iakuagelser
h ade i sinom tid besparat skogsbruke t skadegörelse i m ,\ngm iljonklasse n.
Upptäckte n av rotmurklan ledde uta n tvivel
till att entusiasmen for hyggesbränning fa lnade e n d el. Dessutom a rbetad e ele n allmänna utvecklingen i samma rikr.ning. Ope rativt h ade brän ningen två akillesh,'ilar: d ess å rsmc'\nsbe roencle och arbetsdrygheten . De t var
190

svårt a tt förutse när lämpliga bränniugstilllallen
skulle iufalla, bara all perioden under vi lken
ma n måste arbe ta inskrä nkte sig till några få
veckor på försommaren. Och u nder d e n na
period sk11lle d e t kanske visa sig a tt end ast
några dagar - eller inga alls - \'ar himpliga.
För a tt briin n a ett enda objekt m åste man med den tide n s arbe tste kni k - med kort varsel
kunna uppbåda e n a rbetsstyrka på kanske ett
1j11gotal man. Bara p å SCA:s ma rker var un der
de krit iska dagarna åtskilliga hundra skogsa rbe t.are sysselsatta med br.'i nning. De n resursen bö1jad e tryta .

Den maskinella markb eredningen tar över
Uppfau11i nge11 f"r.o .m . 60-talei gick därför i
riktni ugen att and elen maskinellt p repare rade
h yggen mås te öka . för SCA:s del var hyggesbränningens saga all (n 1970. Av p lan e rade
600 h ektar brändes d(1 ba ra 60. Samtidigt
mark bereddes ca l 2 000 h ektar rnask in ell t.
Situationen var likartad tö r d et övriga storskogsbruke t i Norrland. Försommaren 1968 var
den sisra d å väd e rle kstjiinste n i radio meddelade särskilda prognoser för hyggesbriinning.
Utvecklinge n av lllarkbe redancle aggregat
med I raktorer som dragare hade börjat redan
2:i å r tidigare . De fo rsla fö rsöken daterar sig till
:1r 1945 cl,'\ Lars Tiren provade sina s.k. sn ggor
i niirheten a \· ele n lilla byn Po11ttau re i No rrhotten.1 9"
Detta \'ar på marke r tillhörande Munksunds AB, iugående i SCA-konce rnen. Dragaren
Ya r e n kraftig bandtraktor. Markberedninge n
utfö rdes a\' e LL pa r kraftiga kloförseclda
a n kare, suggor, som i ked jor slä pad e efte r
trakwrn. Konstru ktionen kom aldri g till
större a nvändni n g. Me n d en visad e au tide n
1111 h ad e kommi t för en ny fonn av h yggesberednin g i skogsmark - vanligen full av stenar och stubba r - och som möjliggjordes tack
\'a re stor dragkraft. Tidiga re fö rsök i denna
ri ktning, med hästen som dragare, hade av
läuförståeliga skiil inte varit s,irskilt framgångsrika.
När nu rnarkhereclnin gsfrågan blivit väckt,
och hyggesbrukeLblivit allt \'a nligare, såg olika
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Ulveckli11gen av ·111r11ldmedrwdr aK!i·,egal, mrd trahlowr so,n drag11rr•, daterar sigfn1'11 å r l 945 då Lars Tirin J1ms.k. suggor i 11ii,Ju,1m av dm lilla bJ11 !'011/taure i Norrbolle11. foto Lars '/'irin .

v arfp sina

ko n sLruktioner dagens ij us på löpande band.
Äldre kollegor i bolageL b rukade skrattand e
beräua om e n våd lig men d råplig demonstration av ma rkbered are som ske dde på Pite
kron o pa rk vid Norrlancts skogsvårdsförbunds
exkursion i Norrb o tten å r 1950. Man hade inbjud it ti llverkarna av alla kä nd a maskiner att
visa u pp sina a lster. Kalle lsen ha de hörsamm a ts
över förväntan . Ekipagen va r utplacerade sida
vid sid a p:1 e tt 55 hektar sto rt löpbrän t hygge.
Avsikten var att exku ranterna på nära h åll
skulle kun na järnf'öra så\·äl arbetsresultat so m
f'rarnryckningshastigh et. På e n given signal
satte sig a lla m askinerna i rörelse. Ur t>xku rsion srefcratet kan fö ijande citeras:
Vad därefter töijde skulle amingen h äva en
[iudfi lrns11pptagning eller en författare med
specialitet på beskrin1 ing av rnasscener.
Refe renten får nöja sig med a n konstatera
att 8 h ästdragna och 19 traktordragna
maskiner hop pade, rnllade. klöste, skrapade och vispad e i grupper 0111 4 medan
200 exku ranter sprangjiimsides med
cle m ... 1\H

Tävlingsivern att visa sig b~ist- och inte mi nst
att ligga i t~iten - hade tag it överh a n de n . Det.
utbröt e n veritabel ka pplöp ning som slutade i
wmul t. Aggregat och m askin er have rerad e .
Stena r ocb ke d_j clänkar fr~1n d iverse fräs-

verktyg for sorn projektiler i alla riktn ingar.
De t var bara e tt u nd e r att ingen kom till skada
vare sig b land exku ra n te r eller dem o nstran ter.

BarmjuJ,dornarna
H r1llbarh eten, d ragarna, arbe tsmiljön och inte
m inst d et tekniska resul tat.el utgj ord e
samm antaget problemen med 50-talets maskinella markberedn ing. Själv hade jag u n der
m in tid på Skogsfo rskningsinstitutet vid fö rsöksutläggning anvä n t olika p ro\rnodeller m·
e n m arkberedare, SFI-ku lt.ivato rn , som konst.rne ra ts av in genjören Iva n Troeng o ch försöksledaren Georg Callin vid lnstituLeL
I jämförelse m ed and ra markbereda re fr.°tn
ctenna tid sku lle d en p rincip so m SFI-kul tivaLorn ar be tade efter (klofö rsedda rivh jul, som
roterar med körrik tn ingen men i långsamrn a re rakt ä n den has tig h et med vilke n agg1·egate t förs fram) visa sig vara elen kanske m es t
framgångs rikal 95 för Norrlandsförhållanden.
Defin itionsmässigt var konstru ktionen en Jl.äckrnarkberPrlrtff', ty d en åstadkom rader med
jliichar i vilka minera\jordcn b lo ttlagts. D jrernella n låg upp- och nedvända hurnustorvor.
Me n p roble m e n m ed h{d lbarh eten var stora,
li kso m förmågan a lt blottbgga t illräckligt
mycket m ineraijo rd. O ch de sm å band traktorn
som man vid de n här tiden använde (t.ex. av
m ärkena Fiat och Cletrac) hade svårt ta sig fram
på barmark i den sten iga norrländska skogs191

1'1arkbaedni11g 111NI Timber] aclt S/-J-/wltiva/or ~aml

sr7ddaggrrgat. \'ihsjöområdt'I.
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marke n. Arbetet slet h å rt på föra rn a . De jobbade ibland som amerika nska rocleoryuare på
\'ilcla hästar och ~urar niir d e n smala och kona
band tra kt.om tog sig fram ÖYe r srock och s t.en.
D e t ble\' något bäu.re när större, gurnm ihjulsforsedcla h e lbanclstraktorer började a nYii.n d as vid 50-tale ts slut. Yle n problemen kvarstod trots a ll t.

Nya effehliva drn,gare
Under FJ0-talct 1ar amerika na rna i full rärd
me d att m ekan isera sina 1'irkestranspone r.
Man sökte bl.a. utveckla maskiner so m var
mer liimpade för te rrä ngtranspon a\' 1-irke ä n
jordbrukstraktorer, Jägmästaren Tme tvl [u1sson, skogsfön1a ltare ,,id MoDo , beskril'er [ir
1959 i tidskriCteu Skogen protorypen ti ll e n ny
kanadensisk skogsmaskin, e n lunnare. Konstrnkrionen h ad e gjort e tt starkt intryck på
honom l'id ell studiebesök h os Ca na d ian P ul p
and Pape r Association (CPPA) :1ret d essförinnan. I-Ian kallade ekipaget för T hf' Yf'llow Ox.
Traktorn h a d e sto ra hjul som alla rnr dri1n a
och d e n var ramsr:yrd/ rni ctj esryrd , en n yhet.
H an skriHT
De stora däcken bar !'ram 1naskincn ö ver
s wbbar ocl1 ste na r utan svårighet och tack
vare leclharh eten å1 alla häll rn ellan Cra111och b,1hagn \'ar riske n för fastkö rning
mycket lite n. :Vlaskinen rullade fram som
e n h;'\t i mjuk sjögå ng .. . 1%
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Skogstekniskt sett ,·ar d et som Ture sett e n
sensation , ett genornbrou. Framtiden sku ll e
visa att detta ,·ar proto type n til l morgondagens skogsm aski n e r. ;\llccl dessa skulle nämligen uppnås en di ttills ot~inkbar framkomligh et och dragkraft i d e flesta typer av sl'ensk
skogsterritng. Vid 1·ärlclsskogskongresse n i
Seau.le år 1960 förevisad es en se rieversion av
en liknande traktor.
Snart importerades lunn a re av ti lh·erkn ingen Garre t e lle r Timbe1J ack för alt sättas
in i a1Ye rk n in gsarbett> run tom i lande t. Traktorerna lämpade sig biist för lu nnin g av hela
tr,:iclstammar. Men konstrukLi o n e n \'isad e sig
snart också kun na förses med arbel~jJlollfomwr
fö r o lika u ppgifter. Snart började slrntore197
och r111verlmi11gs111ashi11er se d agens ljus, vilka
tack , are elen nya m idjestyrninge n och framc\ril'ninge n lätt tog sig fram i terrän gen, H ästen
e rsa ttes i s nabb takt som dragare . Den sista
pensionerades i SCA:s fall å r 1970.
Tillgängeu till midjcsty rda traktore r innebar en re1·olution för hygges be re dn ingen. Nu
ble· de flesta marker å tkoml iga till acce pta bel
kostnad. Dessutom tillfördes nya frilietsgrader
till 1·erksa111heten. De n kuu de 11 r.föras under
he la den s nöfria delen m· å ret. om·sett l'iiclerleken, och om så var önskvärt, d ygnet om. I
ställ e t fö r den hekti ska och arbetsinte n siva
b yggesb 1-ä n n ingen kunde nu h yggesbnedningen ges gott o m ticlsutr vmme. Tra ktorerna
"ma ld e p å'' hela sommaren.

Med d e n ya dragsta rka trakto rerna ö kad e
krm·en på mar kberedarnas h åll ba rh et. H är
skedde också sn a n vi kt iga genom brott. Ett exe m pe l ,·ar SCA-aggrPgatel, som sn a rt döptes om
ti ll Briirkelm {/ivatom . Kon stru ktör ,·ar Sixten
Hultin, skogsrätta re pa Södra skogschefsd istri kte 1. Uppfi n ninge n byggde ,·idare på SFI-princi p e n. Men maskin en "a r m ycke t kraftigare
b yggd. Dessu tom ,·ar konstru ktione n re kad
(ledad ) så att den inte stum 1. tog e mot en kraftig p åfrestn ing uta n mj ukt ga\' med sig. Iden
h a rle Sixte n tagit frå n d e h ästd rag n a lun nbilkarn a a\' 1r~i. Detta ,·isad e sig ,·a ra avgöranrle fö r håll barhe ten.
Sixtens k1dti\'ator, som bogserad es i tra ktorns \'i11sclwajer, ku nde d essu to m slä ppas och
seda n ,·insch as in i sYå ra tcrrängavsn iu utan
att trak1orförare n be h ö,·d e lä m na sin maskin
eller ens stan na. Detta ö kade aYse,·ärt så,·~il
fra rnkomligh et so m p rod u ktio n. Bräcke k11lti,·atorn , ,·ars a rbe t -resul ta t och hållba rhet \'ida
öve nräffarle tid ig are konstru ktione r vid a rb e te i kr~i\'andc s1.enig morän ma rk, b leYe n stor
sälj fra mgång fö r tilh-e rka re n , Br~icke Me kaniska Ve rkstad . De n rnr under m ån ga å r den
n111ligaste ma rkbered are n i land e t. I Yidare u tvccklade version e r ,uw ~incls ele n ä n nu i dag
oc h h ar sålts ö ,-cr h ela Yä rl den.

Hyggesplöjning orh högläp,gn ing
\'id sid an a\' O~ickm a rkbe red a re , a,· vil ka fle ra
konstrukt ione r såg d age ns ij11s fr.0 .111. 50-Lalet,
prö,·ade skogsbruke Lo ckså ancl ra principer för
a tt blo1tlägga m in e raljo rde n och däri genom
fö rbättra ,·äxtp la tscn fö r p la ntorn a. U n der
1960-tale t och e n bit in på 70-LakL prövades
e n Le kn ik so m ,·i kallad e radikal markbe redn ing. Den utfördes a\' sLO ra b a ncltra klorer 11trustad e med stub bri vare. Ma rktäcke t skalades
a\' i stora sjok på fle ra kvad ra tme ter. Anvä ndbarh e ten inskrän kte sig Li ll läu are flacka ma rke r.
Me tode n visade sig rä tt d yr oc h sjä h-clog sn a rt.
N sina h åll h ar dock fina skogsbesLånd uppkom m it som e n fö~j d av plan te rin g efte r radikal markbe red ni ng.
På 60-ta le t la nse rad es h ygge. p löjni n ge n
(elle r dito -p logningen ) som e n a nnan fo rm
a,· radi kal ma rkberedni ng . Ursp run get ,·ar d e
j äLtep logar som bl.a. d e fin ska ti lh'erkarn a
l\la rttiini o ch Lo ko mo 11tYeckla t fö r d e t landsomfattande cli k11ingsprogram met. Dessa kom
också till a m änd n ing i SYe rige. So m clrag/ ,·i nsch maskiner a1w ä nde · lunga ba ncltrnkr.ore r.
Dikn ingen flvttad e så att säga .. u p p p å lan d ''
och d ö ptes om ti.11 p löjning/ p logning.
framför allL i fin ska Lapplands sta tsskoga r
bö 1j acle ma n i allt stö rre utsträckn ing e rsä tta

Ra/1J1s slwgsk11/tiva/01; a11g11sti 1961.

193

4
•;

;.:.f~·.:. i~-,~-,//:
~., f,.

• _,

• ,~

\!

""'·· ...;"

. :;. .

ll"lb.-~1""'1

-~

_j.

·i
;

8riirkrlwllivalom, vr11n1

1968.

den vanliga markbcred11i11 ge n m ed hyggesplöjn ing, och d etta på så gott som al la marktyper. Tillsa mma ns med mina medarbe tare
b esöktes d essa trakt.e r på eftersomm a ren
1973. Vi b lev sm :°llL chockade av vad vi såg. De
sLora hyggesyt.orna på statsskogarn a med sina
djupa parallella färo r liknade slagfält från
skyu egra\·skrig . Ve rksamheten hade även börj a t. praktiseras i NorrboLLen där framför allt.
Domäm·erket under n:1gra å r bedrev hyggesplöjn ing i stor skala. .\fan anlitade finska
ent repreu örer "so rn kunde sin sak·'.

J ag erinrar mig e n flygtur Luleå-Gälli\ ,ue på
relativt h'tg höjd \·id denna tid . Sikten var god
och j ag hade fin blick över skogslandska pe t
unde r mig . .Jag blev fö rvå n ad Ö\·er ve rksamhet.ens omfattnin g p å kronoparkerna. Det
rörde sig ofta o m räu torra ma1·ker. In Le u ndra
på att samer, annan ortsbefolkning och naturvårdare protesterade . H är fanns de t a n ledning till efle rt.anke. Så skedd e också. På hösten
1973 kom \·i inom GÖR-gruppen överens 0 111
att h yggesplöjning skulle begränsas till speciella marke r, Lex. ti ll ytforsumpade avsn iu i
0

!-lygp;es/J/ogrmw var lung(/ rwordningar som kriivdr en kraflig banclimktor som dragfordon. J\llcukberedningsejji,kten
lhv dm111alisk, lc1ngl mer än vad som behövdes för el/ gull jö1y1gringsrPsullal jiå cle f liisla mmfm:
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l-lyggl'splöjn ing sedd ji·r111 l11fie11. Strii111s1.mds sl!ogs/örv(ll/ning, 1970.

tcrr{ingens lågpartie r, eller i kl imatiskt verkligt
kärva lägen . Ve rksam h eten skulle d ärmed bli
av mer marginell o rnfann ing.
I SCA:s föreskrifte r sk ull e h yggesplöjningen
e ndast kom ma till a nvändning p å marker som
drog nytta av en dränering sarn t i kärva lägen
(skogsvårdszo n 4) . Desslllom skulle i aktuella
fall hänsyn tas ti ll sameintresse na. Me n skogsbrukels ajiilvpåtagna res trikti oner ansågs med
tiden ej vara ti llfyllest. 80-taler priiglades av
skä rp ta regler fö r anmiilninga r och samr.°1cl.
I 1994 å rs skogsvårclslag förbjöds hyggespk~jningen slutg iltigt såsom varande e n miljöm;issigt olä mpl ig skogsbruksmetocl.
Ehuru säkert. med all rätt kontroversiell ur
miljövårdsaspek te r, var h yggesplöjningen en
framgångsrik rnclod au skapa god skogsväxt på
ytförsurnpad e, frostliillla marker. H iir visade
finska undersökn inga r att d e upphqjda tiltorna,
invid eller på \'ilka pla n torna skall sätt.as, erbjuder e n sLarkt förbäurad v{ixtplats (h ögre
ma rktem pe ra tur och mer näring) än vid norma l rna rkhc rcd n i11g . På foktiga rna r ker har
plogfåro rna e n d rän e rande effekt. På passande flack, halvförsumpad skogsmark - som
täcker m vcke t stora areale r i norr - medför
därför hyggesplöjnin g e n radikal förbiinring
av ståndo rten. Om detta vittn a r i dag många

vackra ungskogar av såväl tall och g ran som
con tona.
Me n äve n m e r allmänt visade sig e n radikal
omröring i nord lig skogsma rk- som bl.a. plöj ninge n innebär - van1 en Yerkningsfull p roduktionshöjande {1tg~ird . I fö rsök på bolagets
marke r invid Rätan i södra .Jämrland fann
SLelan Mausson och Urban Be rgs ren att 18ftrig conrorta producerad e tre till sex gånger
m er volym efter plöjning än m a n markberedning, och ca dubbelt s:1 m yckeL jämfört med
annan markberedning. 198 .!\.yen an d ra försök
från de nna tid visade all j u kraftiga re omrörin g i m a rken som åstadkom mes i skogsmark, d esto bäure Lycks det anlagda tr~idbestån d eL växa, å tmins tone i u ngd ornen. 19' 1
Vid sidan ,t, plöjningen, som al! Lså tidigt inskränktes till sådan a marke r där metoden bedömdes som särskilt verkni ngsfu ll, sökte vi
d ärför m e toder att på e tt m ind re spekta kulärt
sä tt place ra plantorn a på upphöjda ställen.
Professorn i skogsskö tsel, Vadirn Söderström,
hade i sina experiment på 1960- och 70-talcn

Ta/lsl!og åtta r1rrfter plöjning, Kivalo, 1'111/and, I 97].
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kunnat \'isa, atl p lantors överlevnad och utveckling på f"riska mineraijord ar gynnas ä\"en
om d e bara blir satta i en liten _jordhög som
lyfter dem ovaufor elen ursprungliga markytau _'.'0O
Inom vårt team var de l den dåvarande skogsd rdsassislenten Lasse Edlund som energiskt
drev högläggn ingsfråga11 . !Jan kunde reclo\"isa
många övertygand e 11tslag till rnetodens fördel
i en serie f"örsök som han själv ini tieraL. En konstruktion , Briirke högliigga1P lanserades redan
å r 197<1. Men d e t skulle dröja ända till SO-talet
innan skogsbruket förfogade över maskiner
som rnecl till fredsställande resul tat - i form a1·
för plantering godtagba ra "högar"- kunde s~ittas
in på en betydande andel av skogsmarke n.

Harvarna
En an nan variant p å markberedning uppstod
när d e s.k. harvarna bö rj ade am<indas på 7Otalct. Förs t på p lan var den finska TfS-harven .
Maskinen åstadko m två sammanhiingande
rader av bloLLlagd mineraijord i stiillet för
fläckar. Som rivo rga n f"ungerade två n edsti.illda och kloforsedda tallrikar monterade i
e n anordn ing som var fästad på traktorn .
Snart försågs rid ~jnlen med moto rd rift som
bringade dem au rotera mot körriktni ngen .
De satt nu på svä ngarmar och \'ar rörliga i sidled. Som resultat åstadkom varje rivhj1tl e n

djupare och bred are fåra samt en upphöjd
sträng av mineraljord ,·id dess sida.
Särskilt p å SO-talet kom hanar av o li ka tillverkni n g till användning. 20 1 Samti digt gick
fläck11pp tagningcn tillbaka. I mycket stenig
tcrr~ing hade hanarna klara pluspoäng före
Ihickmarkberedarna ,·ars klor läLL tenderade
att hoppa från ste n till sten . I oc h med tillgång
till motordrivna harvar, som blottlade b e tydligt
mer mineraljord ii.u föick11pptagarna, förhärrraclcs också rörutsiittningania avscviirt för
~jäh-föryngring under fröträd a,· tall p å friska
ma rker i gynmarnrna klimatlägen (skogsvå rclszon 1) .

Hygges- orh shydclsclikningen
En särskild for111 av markberedning ,·ar deu
s.k. hygges- eller skwklsdikningen som började
praktisf'ras på SO-talet. Åtgärden m·såg att förbiittra ,,äxtJöruts~ittniugarna ino111 fö rsurnpaclc avsnitt. på hyggena, vanl igen i anslutni ng
till biickd,·og o .dyl. H iirför användes griivrnaskiner utrust:1de rnf'd en speciell cli kesskopa . Vicl sid an av sj~ilva dikn ingsarbetet ,ar
uppgiften dessutom att sprida högar av d et
uppg ränla vanligen m ineraljords blandade
ma terialet mellan dikena. På dessa planteraclcs sedan en ti ll flera plantor, van ligen g ran.
Under 9O-talet kom även skyddsdikn ing en tidigarf' biclragsber~ittigad åtgärd - att klassas

lhiirke höglägga re.
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sow o läm plig ur na turvå rclssyn punkt oc h solll
sådan fö rpassad Lill ga rderoben. l sLållet för
a tt. hyggcsdi kas l~irnm1des n u d essa avsni tLoavverkade e lle r endast skaLtade p å e n d e l av
virkcsförråd et ge nom plockhuggniug.

Hyggesbrredningrn och miy"r,vårclrn
\ l{ed hänsyn till d e m iljökonsek\-enser som
d e n tekniska 111:vecklingen ku nde [öra rned sig
bö1jacle la rrnklockan i vån si n ne ringa uude r

se n are rielcn av 70-t.alet. De n överdrivna
hyggesplöjni ngen initierad e processen . .\farkbchandlinge11 h ade bliviL allLmer kraftföll - på
gott och on t. Grävm askine r bö1j ad e anvä ndas
som kmnpl e me nt p?1 svårbearbetade hyggesa,·sn iu. Dragfordonen blev all t starkare. Rivo rganen ,·,u nu också m e r allmän t: försedda
llle cl motork raft. 20~ Utvecklingen inn e bar a ll
man inom allt vidare gr~inser kunde p åverka
,·äxtloble ns framtida börclight>t. Vid Sve riges

Ti111bnfach mn l rr.'i-ha11m1.
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Skogsv{trdsförbu nds exkursion :ir 1981 på ninp,2 0'l h är och d är h ade komrnit att uppfattas
lggesuncls marker i Häls ingland förevisades som vägen all exlrcrnt utnyttja skogsmarken
e 1.1. försumpat hyggesavsnitt, där rnan med för produktion av virke. Vi insåg risken all
g6vrnaskin dikat så djupt och med såda n hamna p å fe l sida om a nständighctsgränscn.
intensitet att elen u rsprungliga biotope n fö re- Det g,'illde au redan fd n början ha med naturföll helt förintad. Dessllt:om verkade om rådeL vårdsaspekten vid åtgärds planeringen av varje
om~j ligt att forcera, inte bara för miinniskor föryngri ngsol~jekt. Borde vissa delar undantas
utan även för djur.
från vidare åtgärder elJer kr~ivdes s~irskilda
Vi hade strax dessförinnan ifdgasatt det be- hänsyn ? Fanns t.ex. rester av uråldriga fångsträttigade med liknande åtgärder på våra egna gropar för älg som kunde skadas vi d en markmarke r, också där ut.förda med d et - som man beredning? Vil keu markberedningsmctocl
ansåg - vällovliga syftet att förbättra den fram- borde väljas för att kombinera eLt gou utn ytlLida skogsväxten. Mau kunde fdtga sig, om _j ande av ma rkens virkesproclucerande fö rinte det då rätt nya konceptet ståndortsanjwss- måga m ed en god n,1tun'{trd?
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Skogsodlingen till och med 1960-talet
Inom Kramfors AB bö1jade m a n redan å r
1941 arbetet med at:t avveckla cle restbesrånd
av gran som täckte sto ra a realer. l'\ormalt
brände bolage t friska och fuktiga marktyper.
Fröträd ställdes där sådana fanns tillgängliga.
I all mänhet mås te mau s:1 eller plantera. Permanenta planL~kolor saknades varför rvå;'\i-ig tall
drogs upp i ti llfälliga plantskolor p å hyggena.
Det mcsrn såddes dock. Viinskapen me d
Kramfors bolagets dåvarande skogsch cf H å kan
Swan ga1· Lars T iren möjligheter att unde r 40talet få hjiilp av företaget med att higga u t sina
markbehandli ngs- och skogsodlingsförsök på
fri-imst d en typ av råh umusmarker som starkt
dominera r i No rdsverige. 1 kom bination med
praktiska erfaren heter sku lle med tiden T ircns
arbeten komma au b li av sto r betydelse för
föryngringsarbetets inriktn ing på hurnclclelen
av Norrlands skogsmark.

R.ramforsbolagets upptagn ing al' stora
hyggen kom inlt>d11ings1is a tt uppEHtas som
en uppseende1·äckancle ,11Yikelse fr:w e tablerad p raxis, d .,·.s. bläd11ing och luckl111ggn i11g.
De tta ledde til l upprt> paclc kol lisio n er m ed
skogsv:1rclsm )ndigher f'n. A1·yerkningsförhncl
u tfärdades ibland for de ''tussar" a1· s.k. u tsecklingsba r skog som måste offras ,·id hyggesb6inningarna. DeL ,,ar förs t ,·id 40-taleLs slu t
som fredspipan kund e rökas.
Storleken p å bolage Ls hygge n 1·arierade
inom vida gränse r. De flesta var mindre ii11
fem hektar, men hyggen p{1 ÖYer I r, hektar
förekom också allm;\111. Ma n kom gans ka
snart till insikt orn att hektarkosuiackn för löryngringsåtgiirderna b ]ey mycke Ll;igrc r:'i stora
hygge n än på små . Dess1110111 fa nn man tecke n
på att iiven det biologiska resu ltate t gynnades
av stora hyggen (Svante F,d1lgrcn, skriftlig

Slwgsorllrul trai!t Lyrkl'l'/1,,
i'N./. foto La,s Ti,h1
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Slmgsodfrul !milt. Fredrii<o. I Y4J. Foto Lors Tiren

info. 20-I) . Som exe mpel på a rbet,åtgången redovisade Anders Staaf studier där den sam lade
arbetsinsatsen för h,imesrensning, bränning,
sådd och p lantröjning ,·ar 24 dags, e rke n per
h ektar p:1 l1yggen 0111 fem hektar, men bara
Ei dags,·erken per h e ktar på ohjek1 om 40
hektar. 20--,

Förhoppningarna på 1940- och 50-talen om
au skogsbruket i Norrland skulle klara e n stor
del av itterbeskogningen med hjälp av frötriicl
p{t br~inda eller markberedda hyggen fick
med Liden skruYas ned i avsevärd grad Ufr kapitel 2). T detta hänseende visade sig vVretlinds
föreställningar ha begr~insad tiföirnplighet.
Sådd och/e ller plantering mås te utgöra foryngringsarbetets grunclelcrnent. Detta innebar a1·betskräva11de åtgärder i glesbygder där
Lillg{u1gen på arbeLskrnfL inte var ö,ercl1iveL
stor. Skogen befann sig dessutom i skarp konkurrens om samma mänskliga resurs som just
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då arbetade med utbyggnaden a,· ,·aue nkrafte n.
Folke vo n H eideken beiäuacle att bristen på
huggare och körare i början aY 50-talct ,ar så
allvarlig i Mellanno rrland au bolagen i h e mligher skickade "\'ärYare" in på varandras o mråd e n för au locka ö,·er folk Lill sin egen
kade r. Man e rl~jöd bättre bostiider, mer beta lt
o .S.\'. T bl.a. SCr\:s fa ll blc,· im port m· fi nska
skogsarbetare den temporära lösningen på d e
värsta proble men.
Senare på 50-lalet ku11cle den oerhört arbetssamina ma nuella barkningen i skogen successi\'t överges. Ökande la ndtranspori möjliggjorde al.L all t större andel a1· rnassavedeu barkacles i trummor vid indus trin. Mob ila barkmaskiner klarade sam ti cligtjobbet u ppe i skogen eller p å floul ~iggnings platserna. i\rlotorsågarnas intåg inn ebar vida re en rad ika l
rninskning a\' d e n rnan11ella arbetsinsatsen.
Aven i skogs te rrängen bö1jade ,1rlJelel rned
Yirkes1.ransponer au mekaniseras .
.\ilen lönekos1 naderua steg snabbt. Under
60-taleL råknade ,i med fem till tio procents
löneök11i11g per :,r! Dcrra \'ar gi,·ervis narionale konomiskt fu llständigt ohållbart ty samhå llets p rocluk ti, i Let viixte , ~isentligt lå ngsam111are . .vfeu problemet sopades under maua n
a\' statsmakten genom n ed skrin1ingar av den
svenska kronans värde i upprepade cle\'ah-cringar. De nn a strutsmenralitet ntnyrljadcs ti ll
lång1 in på 80-1ale 1.
Sådden ocli planteringen utfördes redan
tidigt av framför allt skogsbygdcrnas kvinnor
och ungdomar. :Vlanfolke L, som arbe1.ade i
skogen ,·in tc rticl. 1·ar upp1aget med sysslor
hemma pa gården . .JordbrukcL ,ar 1·iktigt för
farniUens u ppehälle nnder resten ,I\· .°1rct. Mc11
i takt med awerkn iugsarbetets snabba mekanisering fr.o.m. slutet a\' :i0-talet minskad e behovet a,· huggare och körare . ...\llt fl er tYin gacles a LL söka a rbe te p:1 aunat hMI - liksom
resten
famiijen. Skogsbygclerna börjad e a\'folkas .
Bris t på arb etskraft och ökande lönekostnader \'ar cl~irfor elen \'erklighet i vilken en
snabbt ökande skogsocllingsverksarnhet 111:1ste
i1101-cluas. Kälarn e skogsfön·altniug hävdade
exempelvis uppgi,·et i s\'ar på e n enkät år
19ti9, att det föreslagna skogs\'årds program-

,1"

.5j1rllj!lrmlni11g, ;\sl'il', I Yl 5, Foto Dnar H uss.

met i fra mt ide n e ndas L kunde klaras m e d e n
75-p roc en Li g m ckaniseringsgrad a1· p la n teringsarbete t. Tongå ngarna I ar likarta de på
andra hå ll i sLo rskogsb rnkc t. Och p rob lem e n
skuHe k1·a rst{1. L: r e tt protoko ll frå n 1år skogs1·å rdsko mmine å r 197·1 ka n ciLeras fö ljan d e :
\ 'li 11skningen a1· a rbe ts kraftshc hol'et ,·id
,11,e rkning gå r fo rtare ä n hc räknaL \ 'arje
upptrappn ing a ,· m ekan ist>r in gsgr<1de11
mins kar s kogsvården s rn c'~lig h e ter a tt rn tillg ån g till fas t arbe tskraft ,u1 11at än i ko nju n k tu rs1·acko r.

Det gällde d ärför au st;d la för framtid e n. Vid
Sve riges Skogs1·{1rclsforbunds Norrl a ndsf' xk u rsion 1969 m ed SCA som värd20G p:1ralade ,·i
be hove t av 1·adikalt föriin drade arbe tsm e tode r
vid skogsodl in g. Om inge nting hän de skulle
kostnade rna bli ka Lastrofal t höga en bi t in på
70-tale t. Skogsbruket kunde - förm o da d e vi knappast fö rutse någon nä mn värt för bä ttrad
lö nsamhe t: unde r överskå dli g Lid. Au p:1 ett

e lle r a nu at ,;iu mekanisera skogsod lingen o c h d iirigenorn krafti gt miuska d e n manu ella
kostn a d sa nde len - fra m stod därför som e n
abso]u t uödv~indig h er. Vi skisse ra d e tre oli ka
vägar rör a tt h å lla kostnadss tegrin ga rn a
stå ngen . Dessa kund e le da m o t resp e ktive;
m e kan iserad pla nt:sätrnin g, "pre fab r icerad
skogsodlin g" e lle r olika !lle tocler fö r så dd i
falt.
l fallet m e kaniserad plamsä u.n ing a n såg vi
a tt markbe rednin g på någo tsäu. m åste inkl11deras i arbc te L Sku lle arbete t i falt m ed m anuella m e toder fo r1J arnnde Yara kostnaclsm~issigt
accep ra he lr bo rde e11 del al' skogsod lingsarbetet
pre fabri ce r<1s. Vi peka d e på sådan a lösningar,
exe mpe h·is fra m stäl lning a,· ro ta d e, lättpla nterade pla ntor a, de kanadensiska type rna J1lant
bulle! och I ubed srerlling~ e ller dt'n svenska KojJ/Htrfon 111Plorlm . Sådclpla u a n var en anna n variam
m e d lik11ancl e förde la r. :Vle cl meka nisk så dd
u tförd i sarnban d med maski ne ll markbere dning kunde m a n komma n ed till en tj ugond el
al' clagsvc rksbe h1we t for , anlig plantering . Vi
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insåg d ock au s:tväl fröb risl som klimatförhållan d ena starkt begränsade utrym met fö r
maskine ll sådd .
Sammanfattningsvis efte rlys te vi etL inte nsivt mvecklingsarbete för at:t snabbt få resullal.
Tiden var dyrbar. På det r11wrmmrie stadiet måste
alla vägar /71-Övas - och det Ul'tyrll'r Jln iin för 11ä1°
varande - orh hdst inom rwne11 för Ptl mda
sm1ww11hållet fors/i 11 ing,jJrogram.
Något sarnrnanh ålle t. program blev d el in Le .
men i stället ganska rnyckeL informellt sama rbete mellan företagen sinsemellan sa m t med
[orskningsorgan en . Hä r spelade GÖR-gruppen
en väsentl ig roll som id egivare o ch pådrivare.

Skogssådden
Under 40-t.alet, med dess g1-yende in t.resse för
skogsodling. spelade skogssådden en dominerand e roll. Men d e n swra frö(ttgången blev
med tiden ett pro b le m. I ett sked e då skogso d li ngen expan derade g ick dä rför andelen
sådd tillbaka. Ingemar Linn e, Skogsstyrelsen.
r,tpporterar för skogsbolagens (i Norrland
och Bergslage n ) d el följ ande and elar såd ct.'.2° 7
År 1943, 90 proceut

Ar 1951, 66 procent
Ar 1957, 12 proce nt
SCA:s fall var siffrorna mycket lika. Und er
h ela 40-talet skogsodlade de i kon ce rne n ingåen d e bolagen samma nlagt e n dast 9 600
hektar ,·arav omkrin g 90 procent s:1ddes (statistik samrnanst.'illd av Gnstaf Nenze ll ) . Sedan
sjönk såddand elcn (se figur 15:1 ). Utvecklinge n reflekte rar plan ts kolornas expansion
fr.o.rn. 40-Lalets senare del och därmed d e ras
ö kande fröbdto\". De n bakomliggande orsaken
var densamma inom h ela skogsbru ke t. Vissa
år var frö lagren så s111[1 i laudet a u det till buds
ståend e uts;ideL knappast ens riickte för p lamskolorna.208 För att klara frö behovet irnporterades under 50-Lalet t. o .m. tallfrö från Finland
och Sm:jetunioneu, en mycket tveksam å tgä rd
(jfr ka pitel 11).
Samtidigt visade våra utredningar p å 50-t.ale t,
med bl.a . Riksskogstaxeringe ns kottr;ikningar
som grund, att insamlingen av t:allkott borde
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kunna ökas td a tre gån ger.209 E..la rade m an
clella borde utrymme skapas for exe rn peh·i,
mer s[tdd. Deua betraktades a,· bl.a T iren som
a ngeläget, ty skogssådden ansågs ge säkrare
resultat ä n planteri ng. De ornfauande kottinsamlingskampanj er som bedre\'S, så,,äl a,·
skogsvårclsst.yrelserna som av Domänverke t
och skogsbo lagen , förbä ttrade erne!Jenicl in te
bristsituationen på tallfrö i avgörande grad.
En g rundl;iggande problem m ed skogssådden \'ar alltså de n stora fröåtg:rngen . Med
d e s:tddmetod e r och skogsodlingsfö rbancl
som Tiren an\';1n t i sina försök på 40-talct beh övdes en ligt lx.:r~ik11i11garna 0,4- 1,0 kg talle!Jer granfrö p e r h ektar fö r att få ett acceptabelt. föryngrin gsresulta t. ~10 Dessa må tt stä mmer också Yål med ,,ad som förbrukades inom
Kramfors AB. På l 035 hektar under år en
I 942- 1944 s(tdda lwggen användes i genomsn it.t. ca 0,75 kg frö. Den stora frögivan ledde
givetvis också till a tt plantuppslageL ibland
kunde bli o n ödigt tätt där groningsförhålla nde11 m . rn . va rit gyn nsamma . l tntkten av
H o ti ng fanns eLL h ygge som man döpt till
Ilitlf' rhygget. Orsaken var d et Läta p lantt1ppslage Li såcldstrecken . .'v1an tyckte att dessa såg
ut som Hitlernrnstascher.
Skulle skogssådd e n kunna ö ka m:1ste d ärför· fröåt.gå nge n sä nkas radika lt. Redan Ti ren
hade disku terat d e u a problem. H ans slutsats
blf'v all foruts;ittningan1a att. spara frö var
ganska begränsad e . Un d e r mina år vid l ns tiu1tc t anlade vi försök med en ko rn ss:1dd av i lera
in bäddad e jnstora pelleue rad e frö n , sorn
rnyllades ned i den preparerade grobädden.
.vten ,,i kom med tiden ti ll sarnrna insikt som
Tiren . i'vl in b roder i\fa ts fort~attc under l 960och 70-ta len a t.t experimentera med frösnåla
metod er i fon n av skyddad sr1dd. Skyddet bestod av små kouer elle r trattar a,· genomskinlig plast.~11 Men inte heller dessa fö rsök
ledd e till n:tgot genombro tt i praktiken .
Slutsatsen blev - och kvarstår trol igen ;in i
dag - att proportione n misslyckad e sådde r
ökar rirm•;ickand e ju fä rre frön som används
pe r s{tddställe . Förhållandet beror på lle ra
o kontrollerbara oms tä ndigheter a,· vilka å rsmånen ~ir elen mes t. svårbe mästrade. Unde r
ogynnsa mma (1r (då liga gron ingsförh:tlla n-

deu, torka. kvla) missl~·ckas all tfö r rn.'111ga frö n
med att bilda planLOr. Föryngri11gsres ult a te t
kan cl t1 bl i katastrofalt d åligt o m man sn åla t på
f"röet. Ett tillko mma nde ope ratio n ellt problem är att skogssådd end ast kan utföras
1111de 1· ,·,'.\rt•n och försom ma ren . Detta var inte
e n så uppenbar nackdel jämfört med d åti da harrotsplam e ring . Men sena re erbjöd de rotad e
plantorna dä remot stora fördelarjämfört med
sådd då 1111 hela barmarksperiod e 11 stod ti ll
förfogande för fältarbetet.
Ö11skc m.'tlet a tt k111111a bedriva skogssådd i
stor skala hade doc k har sin lockelse. P:1 60rak t fick vi bra markberedare och dragrnaski11er. kull e m an inte kunna så i fläcka rna sa mtidig t? De tta skulle i så fall ,·ara en elegant
metod a tt klara skogsanläggniugen på e n
e nda gång. Sixten H ulti11 ko11strncrade e tt
såddaggrcgat till si n markberedare som fö reföll an arbeta ,·iil. \ilen ,ar skulle, i fä allt fröet
ifrån ; J o, eu s;iLLsku lle ,·ara atl prod uce ra iinn u
mer frö i f"röplan tage r. Berä kn ingar p<"kacle p:1
ett be!H)1· a,· att ungefä r fö rd11bbla elen clå,·ara11cle arealen under fo ruts~ittning a u bara
am·ända sådana klo n e 1· so m visa t sig p roducera bra med kott.
Men inn a n ,·i hunnit så lå n gt dämpades entusiasmen ä1en för maskinell sådd. 'ly redan
efter 11ågra å r av prnktiska försök kunde vi

konsta tera all de grundläggand e problemen
rned skogssådd - ek klimatiska och de b io logiska - fortfara nde k,·arstod. Res ul taten ble,·
myc ket ojämna ocli ,·i hade alld eles fö r må nga
misslyckanden. Os~ikra metode r ska man inte
syssla med i p raktisk ,·crksamhet. Dessbättre
ut\'f'Cklades snart andra alternr1ti,· som föreföll
m e r anpass n ings bara till verklig heten och
som dessutorn ·k11lle ,·ara tillgiingliga betydligt
snabbare. Altern;:iti\'<"11 rnr s:tddplattorna samt
strax chirefter. rotade plamor.

Såddplattorna
I m itten a1· 60-talet u rvecklacle Sl'en lngersted t
och Arne Lan tz. anstä llda p:1 Skogst rädsfö rädlings försökssta ti on i S11ndmo, ele n s.k. sacldpla t.tan.21'.! Den ,·ar ett helt nytt skogsodl ingskon cept. Plattan bes wd ;:iv e n k,·adratd ecimeter stor liån kompri merad ton·ski,·a. På
plauans ö1·ersid;:i fan ns fe m fö rdj11 p ningar. I
dessa lades sa111111anlagt fem till fe111 ton frön.
Pla u an t.äcktf's o,·an och p!1 sidorna m· e n sva rt
plast. Pia ·1.en n1r uppslitsad o,·anför \',11je förcij u pning. Plat tans und ersida lä mnades i
hun1dsa k bar.
Iden 1;-1r att p lauor med frön skulle läggas 11t
p å hyggena i markberedda fläckar på hösten,
\'åre11 ell e r fö rsom maren. Genom kontakte n

I 111illm cw 60-lalPI /HÖvodes
\(tddfila/1011 SOi// (' /I 111iijlighl'I ull rali1111alisf'r11 skogs11dlingn1. Pmhln,u,f 11cJr all
dm lifii11/w11de svorla /1/11.1/en
gjord,, lw1j1r11·11a 11yjilma. /)e
/1lodwrt,, u/J/i .1r1dd/Jiallomo
oth ,,iinrlP dem ojia 11/JjJ och

nn /)1,srn/0111 u/1/1liirh1,, bl.o.
111ig/ar orh möss o/1 /J/r1/loma
nbjöd ett /iillillgii11gligt 111111-

fiirrår/.
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med snö oc h regn , eller med den fuktiga
mineraUorden, skulle Lon·en bli \',h och svälla.
Fröe t skulle gro unde1· den s\·,1rta, \'ä rrn eabsorb e raucle plasten , grodden sticka upp
genom slitsarna och rötterna n å rnineral_j orden . Om metoden fungerade som tänkt och o m kostnaden \'ar Ö\'erkomlig - skulle
den vara en e legant lösning på problemet att
rationalisera skogsanl~igguingen . Framför a llt
vi, men ä\'en andra företag, gjorde dä rför r~itt
omfauande försök. T ill en bö1ja11 var förhoppn ingarna stora.
Ty,,~in ,·isade det sig al t. problemet m ed
såddplattan iule närnm·ärt skilde sig frå n den
Yanliga fältsåddens. Resul taten Ya r os;tkra och
klart årsm:n1sberoe ndc. Sniglar och småfåglar
:11 upp en hel de l av df' få grocldplanLOrna.
Som lök p å laxen ble\' korparna nyfi kna på
den bhin kancle plaste n. De hoppade omkring

och Y~inck: sorgfalligt massor av pla11.or upp och
u e r. '\lä r plattorna ladf's llt p,\ höste n visade
sig skogsmössen (som är frös p ecialister) \'ara
experte r p{t all senare, under snön, gnaga sig
upp genom torven underifr:111 ocli sljäla f'röna.
Lyc kade resultat 01rnäxlad e därför nyckfull t
med motsatsen. Krin g år 1970 ins:1g vi all vi
hamna t i e n {1tenj11dsgrän d . De t g;illde au
snabbt v;ixla spår. N11 b leY det rotade plantor
och plast,,;ixthus som sk111le r~idd a silllationen.

Planteringen till och med 60-talet
De i kon cernen ingåe nde bolage n plan teraclf'
1Lnder 40-taleLs efte rkrigså r sa11unanraget end ast några fä hundra hekrar å rligeu. Pla n tbe how:n ,·a r b lygsamma och plantskolorna
överlag srn(1 i storskogsbruke t. År 1946 had e
s;illskapet för praktisk skogsträdsfor~idlin gs

1\'iir ,lwgrndling började tillii111/H1s t(tn hrigel jJrövadPs olika metoder/ur all slwffr1.frrw1 /1/antor 111NI lii111/1lig
hiirrlighel. De.fö1JIU slwg,plantslwlom11 lw111f!ll'lt1,radPs med /1/anlor som hä1111arf1,s ji-1111 dilw11 orh viigrm(ll:
I fäggsj1f, l,l'lt, 1945. Foto Iii11ar Huss.
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medlemmar i :--.lorrland samma n lagt 15 plantskolor med e n totalareal av ca fyra h e ktar
(med clareal allts:'i ca 2 500 m2) _2t3
För högl ägen kunde det vara sdn a u rå Lag i
h~irdigt u tsi1cle. I No rrland sökle bl.a . Domänverke t komma öve r d essa p roblem genom att
an lägga s.k. skogsplan tskolor. På e n li ten inhägnad yta i gles ~ilclre tallskog spadvändes
ma rken . Efter några år gräwles elen spontant
uppkomna ~jähföryngringen up p för t1 lplante ring på hygge na . Planruppslag i vägdiken
och p å vägslänter u tnyttjades också, liksom

1970
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ö, erskous plantor i sådclstrecken p å hyggena.
Anclre n skri,·er att \ 1l0Do under å ren l 9:'i0- !'i4
kunde sätta ut Lyra miijo n er plantor genom a LL
utnyttja dessa 'Tön :1.d'".
På SCA:s rmtr ker ökade p lan teringe n
sn abb t u nder 50-ta le t, frå n 551 hektar år 1950
till 6 632 he ktar å r 1959 (figur 15: I ) . Plantp rod uktione n (h11n1clsakligen tall ) ökad e frå n ett
p a r miijoner per å r r.ill atL \'id 60-talets ingå ng
pendla mellan 12 och 15 miljoner (figur 15:2) .
U ncle r detta första å rr.ionde av rn{dinriktad
best[mdsanläggning plan te racles därmed p å
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bolagets marke r ca 100 m iljoner plan LOr p å
ca 36 000 b ekla r, h uvudsakligen på br~inda
hyggen. Samtidigt. !ilade man till naturlig föryngring un d e r fröträd på en nära nog lika stor
hyggesyta (se figur 13:3) .
l mitten av !JO-talet hade rnrje skogsch efsclis rrikt sin egen pla ntskola. Dessa var förlagda
till Ned ansj ö ,·äster om Sundsvall, Vindeln i
Viisterbot.1.en respekli,·e Stockfors norr om
Älvsbyn. 1\fan framställde tvååriga oomskolade
p lantor (2/ 0), såväl som treåriga omskolade
(~/ 1). H uvudparte n av tallp lantorn a, som
d om ine rade sta rkt, va r oomskolade. Gra n e n
d äremot omskolad, ibland L.o.rn. ~/ 2.
Ar 1959 Oyttades plantproduklio n e n p å
Södra skogschefsdistriklet till Lögdö, tre mil
no rr om Sundsvall. H är an lades e n e h e r tidens
mått m yc ket stor, roppmocle rn plant:skola .
Även plantskolan i Vindeln expande rade. På
clet sLOra h ela var verksamheten i pla n tskolorna framgångsrik . Samspelet med fältve rksamh ete n löpte van ligen friktionsfri tt. De
plantor som skulle sä ttas ut tidigt nästa å r togs
upp redan på höste n . De kyllagrades i plast:p,\sar. De 1.t:a blev en m ycke1. säke r metod som
gjorde au fältarbete t kunde påbörjas på bred
front så snart yäle n gått u r ma1-ken. Sam tidigt

Ba rrols/1/antrri ng 111rrl lwrlw n's/1. bon; 1960.
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togs resten a,· årets plantor upp i p lantskolan.
De kyllagrades för utportio ne ring til l fältet
under komman d e ,eckor. ),ven 11rc på be,akningarna fanns på m{111ga h åll mobila kojor
med kylanläggnin g for mellanlagrin g a\' planto r. På s{1 siitt sknlle de kunna anlända fräsc h a
och nytra til l hygge t i o med elbar anslutn ing
till p la nte ringe n.
Under 60-talet fortsatte skogsodlin gen att
öka , nu ö,ervägande i form av p lante ri ng. l
pla ntskolorna ökade produktionen samtid igt
som odlingstekuikeu finslipades. Vid årtiondet,
slu t levere rad e plantskolorna ca 20 m iljoner
pla ntor per :,r till E'il tt't. Nu hade und e r ;irtioncle t yt t.e rligare ca 80 000 he klar planterats
med ca 200 rn i!jo n e r plantor. Sedan '1 0-talet
h ade nu totalt Ö\'e r 300 rniijoner plan tor satt,
u t i bolagets regi.
Barro tspl a n 1e ringen skedde för hand och så
gott som alltid på ackord. Ersiittningeu be räknades efter ackordslisLOr dä r gru nden var e n
"s\'årighe tstaxeri ng" av respekt.i\'e pla nte riugsskifte. Olika svfö-ighetsfaktorer poängsattes och
summerades. De t gällde jordstruktur, awerkn ingsavfall, terrä ng och föregåe nde markbearberning. Den plaute rin gst.eknik som förekom under 1950- och 60-talen var rät.t li kartad
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Ar 1966 hjiiljJ/e luvn/J1ins
Carl C11stofJö1jollrnr11 r,//,
/Jä el/ h)'l4..1;<' invid Köl/sjön
/H't Lögdöförvallni11g, /i/an/era SCA:s 200 miljonle
/1/,111/0 - r11 !all. Foto 0/lf'
Hedva/1/:V

företagen emellan. Vad avser MoDo har arbete I
r~itt detaijerat beskrivi Ls av Thorsten And ren. 2 I~
I v:1n fall användes i stor u tsträckn ing den a\'
Georg Callin vid Skogsforskn ingsinstitutct konstr uerade SFJ-harlwn, elle r också Boden-harkan.
Det förekom o ckså plante ri ng med borr p å
hittarc marke r och spett på de svårare.
Föryngringsresultatet inve nte rades efter en
vegetationsperiod då det avgjordes om några
kompletteringsåtgärder var nödv~indiga. På
riksnivå startade Skogsstyrelsen å r 1960 årligen :1terkomrnande återväxtinventeringar av
slum pvis utvalda hyggen ru ntom i landet. 215
Det gällde såväl naturlig föryngring som
skogsodling. Resultatet av undersökningarna
visade sig nedslående. Skogsst:yrelscn, som
sedan under fl era å r fortsa tte inven teringarna,

tolkade resultate n så att sjähföryngringarna
överlag var all tför glesa, men att också skogsodlingen lärnuade mycket övrigt att önska.
Från skogsbrukets sida påtalades allvarliga fel
i inve nteringarnas me todik och au resultate n
in te stämde med de egna uppföljningarna.
Det hela ledde ti ll e tt Dcra år utdraget och
foga konstruktivt gräl mellan företrädare för
skogsm yndigh eren oc h praktikens fo lk. J
efterhand kan konstateras att båda parter kanske had e ungefär li ka rätt:. Skogsanläggningstekniken hade ännu sina br·ister, men det va 1·
lång ifrån fråga o m n ågon katastrof.
Under å r ] 966 beräknades vi plante ra ut
den 200 miijon te pla n tan. I 1rn~ m å nad
sam ma år genomförde dåvarande kronprinsen
och hertigen av J ä mtland, HKH Carl Gus taf
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(20 å r) sin l'ö rsta Eriksgata. Denna förlad es
inte oväntat till det egn a hin e t. Besöket inncfauade också e n d e monstratio n a,· SCA:s
skogsbruk. DärYicl had e kronprinsen ,·äu lighete n a tt på ett hygge invid Köttajön på Lögdö
förvaltning plan te ra tlljust d e tta 200 miijontc
tr~id , e n tal l. '.l 16 Den härstammade fran frö
skö rdat i e n a, bolage ts fröpla nt.ager. Det var
många silkess trumpor, burna av d e n å tföljan d e horde n a ningslösa shalle rre ponrar. som
fick kasseras e fte r besöke t prt d et risiga Kö ttsjöhygge1!

Vägen mot ett n ytt
skogsodli ngsko ncep t
N~i r ,·i på 60-tale t blickade fra1nå t, tornade orosmo ln e n upp sig. Det ,ar framfö r al lt svå righete n a u genolllföra ~~ih-a plante1·inge n i fäll
som be kymrade . Vi var ingalt1ncla e nsamma. I
hela Norden , j a äve n i No rdameri ka , hade
ma n samma problem. \ 'åra in h emska d ryftaclcs in te minst inom GÖR-gruppen .

John \ \la It ers d('ll10llsl1n11r sin 'j;lr111ting g1111 .. far Tom
l\lright och Osrar Szihfai, 0/1 /0 /Jfr 1963.
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Genom 1rnna ,·istelser i Nordamerika ,·id
60-talet.s början kände jag ti ll ut\-cc klinge n där.
Am e rikanarn a h a r jt1 a ll ti d 1·arit i bräsc hen
när d e t gäller mekan ist" ring oc h prÖYar gärna
äYe11 fa ntasibe1onacle ide n En s:,dan kläcktes i
bö1jan a,· 60-tale t av J o l111·w alte rs ,·id Un ive rsiL:·
o r Bri tish Columhia i \'ancom-cr. d är jag ,·erkade unde r en p e riod . Flygp lan eller h e likop1rar fyllda med p lantor växande i små p rojt"ktilfo rmacle kruko r m· hå rdplast (pla nt bulleL~)
skull e bomba hyggena från luften. När krukan
borrat n ed sig i marken skulle p la ntans rötter
,·~ixa ut g enom slitsar i kru kans spets. Rö1 te ma
sku lle sed an spränga krukan .
John utvecklade äve n en p la nterin gshössa
(pla nting gu n ) med ,·ilket man kunde skj uta
ner ha ns p la m or i d en o bearbe tade marken .
De n si ·ta ide .Jo hn fi ck fö n ·erkliga inuan projekte t skrin lades Yar om byggn ad a,· en stridsYagn. På sidorna a,· cle1111a monte rad es a nordningar med Yilka hans p lant.a r skö ts n ed i marken allt eftersom mon tret prt"s. acle sig ö,·e r,
m ella n och geno m der ,·irrYarr m· h)'gge. rester
och b 11skvege1ation so m kän ne teck nade ele n
tidens h~·ggen på den ame rikan ·ka västkusten .
De t g rundl äggande problemet m ed J ohns
m et0d - d ock e tt av må nga andra - va r a tt
p la n torna in Le triYcles i hans krukor. Detta
borde gi,·e n·is ha utre tts inlecln i ngsYis.2l 7
J slutet m· :'JO-tale t h ade man i såY~il Sverige
som Finland bö1jat p ro,·a plantodling i p las LYäxtlrns. Som saddsuhstrat an\'ä ncle fin na rna
finförd elad Sph ag11 11111!011J som gödsla ts med
kalk och ha11cle lsgödsel.'.! 18 I dr p la ntsko la i
Lögclö p å bö1jad t"s år 1963 experime n t me d
växthusodli ng . T d a r senare hade ma n tre
hus i dri ft, ti llr;ickligt för p rnclu ktion av tre
h an s miljon p lantor per å r. Ide n Yar au dra
11pp e u å riga pla ntor. s0111 sedan omsko lades
p å friland . \!Ian skull e på td å r framställa en
plan ta. som ut,-cckling. mässig t ,·ar jämförbar
med e n t reårig på frilan d, men b illigare .
I S,-cri ge skull e te k n iken med p lantodl ing i
,·äxthus under de däre fte r kom ma nde å re n
framför allt bea rbetas på td h åll. Det e na ,,ar
e tt prc~jekt på Skogsb ögskolans institutio n for
skogsfö ryngring und er lednin g a,· p ro fessor
Gustaf Siren. In spiration e n hade Sire n tagit
med sig frå n sitt h em la nd Finla nd. H an ville
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m veckla automatiserade v~ixth us utru stad e
m ed manöve rcen tral. Pl anerna var avanceracle. Pla11Lskolan skull e i för längn inge ll
kunna starLas på vå ren och sedan sköta sig
sjäh·.2 19 I projekte t arbetade eu par nykläckta
i ig mäs tare, Pe r-Ove Bäc kström och H åka n
Ht1l 1.en. llåd a skulle a,ancera ti ll professorer
1·id Skogsfakulte ten . 13~icks t röm b le v dess
dekant1s t1ndcr rnånga år. I Sirens p laner ingick också ut\·ecklingen av en m askin med 1·ilken plan tor uppd ragn a i plasuält skulle sältas
ut i fal1.. 220 Ett p ar proto ryper a, maskine n
(SI IS V och SHS VI) började å r 1967 provas i

Fmm till s/11/p/ /Ht 60-talrt
skrdd,, 11I/ /1/a nlfimd11ktion
11to111h11s i jiilands/J/antslwlor drir 11w1111el/ 0111slwlning
riv p/011/or var en vrnilig
or/1 rnbetsd1:ig of1emtio11 .

anslmn i11 g till d e n plan tskola i Viclscl, I\orrbotte n , cl~ir plas1.växtlrnse11 up pfö rdes. De ko rn
dock a ldrig a ll bli praktiskt operati onella.
De t andra u1.1eckl ingsarbe 1.e t skedde vid de t
lilla skogsbolaget Kopparfors AB, niira Ockelbo
i Gäs trikland. H~ir ,·e rkade skogs rn~ista re n
l ngyar T ö rnström, senare j,·en professo r Eric
Stefansson so m konsult. Det so m sku ll e
komma au kallas Kopparfo rsmetoden presente rades for första g{1ngen a,· Tö rnström år
1968_:ni Me todens pri!lciper skulle b li stilbilda re i m ycket a1 den komma nd e ur,·ccklingen . Syste m ets enhn rör plantodl ing oc h

!Jilden vi.,ar 11f,j1tag11i11g
av 2/0-jJ/m,tor i Slwg\Vårds-

1l_r,Fl1ens barmlsjJ/antslw!a i
Vid.sel,j1111i 1981.

209

tra nsp orr. 1·a r e n l:tda av p olyete n . I låd an rymdes 67 S\'<1gt kon iska fördjupn in ga r/ kru kor,
tre till fyra cm b reda o ch åtta cm dj upa.
Kn tkorna fylld es m e d riven torv och bes:1ddes. Pla mdriYni ngcn ske d de h e lt eller del1·is i p laS11·ä x1lrns. L:1dan m ed planto r transporterad es seda n ut i falt oc h bars där vidar e
a\' plants~iLLa re n. Plantcringe11 ske dde med en
''hå lp ip a '' .
Äx e n i Fi nland utYecklades n ya metod e r fö r
plan tprod ttktio n . En linj e var plantodling i torv-

krukor, s.k. j ijjyj1ots. De ssa var emelle rti d all tför sLO ra och klurn piga o ch d ärför av rn iuclre
intresse. Betyd ligt m e r a ttra ktiv va r d å PrtjJel~
pot-mftoden. Syste m e t byggde på odling i p lastvä xth us av p lanLOr i to rvfyllda pappcylinclrar
som sk ulle föija plan tan :1ncla ut i falt. Detta
u rsprungl ige n i J apan u t1·ecklacle system hade
vidareutvecklats o ch salufördes a v d et fi nska
socke r bolage t Lä nne n Soke ri. E n fördel va r a rt
m a n vid 70-talets in gå n g kund e kö pa system e t
kom p lett m e d a l] u trustn ing.

KAPITEL

16

Plantfabrikerna
Vid 1960-t.aleLs s1u t hade man p å de fl esta håll
inom skogsbruket kommit till insikt om behove L av en radikal förändring av skogsodlingsarbetet. Utvecklin gen korn att föija
o lika spår då o lika aktörers uppfattningar
divergerade beLrä(lande d en räLLa färdvägen .
Men elen kom inte desto mindre att präglas av
många gemensa mma n~irnnarc. Det blev
m ycket givande och tagande av ideer och erfarenheter till nytta för utvecklingen. Arbe tet
ledde fram till rationella och kostnadseffekti va skogsanläggningssys tem. De t ~ir inte heller

för mycket att påstå att d e t svenska och finska
skogsbruket - internatio n ellt seLt - unde r
1970- och SO-talen kom att bilda skola på detta
område. H är skall - med olika utblickar - i
fö rsta hand skildras hur vi inom SCA successivt loLsacle oss fram till e tt skogsocllingssystem
som vi m ed tiden blev ganska nöjda med, och
som kom att nyt~jas av många andra inom
såväl privat- som storskogsbruket.
Vår "fabrik" för plantframställning blev elen
sLörsta i sill slag. Den skulle med tiden komma
att producera över 70 miljoner plantor per år.

Pä Bo.~rnnc!Pt i Jndal,älvens delta b)ggcles SCA:s plantskola som, med en /Jmduklionska/Jacitet fx1 över 70 miljonrr
jJ/an tor, sk11/l1, ko111111a all bli Svnige.1 och krmske vrirlrlms stiirsltl. földm jrr111 1988.
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Dess produkL ''Massproducerade, billiga, hi llplante rad e p lan tor till snabb\·iixancle träd''
kom a tt bilda ett \·ikLigL fundament för elen
mer offensi\'a skogshush,'\l]ning som infördes
fr.0 . 111. ä r 1974. Ve rkningarm1 su·äckle sig diirför väsentligt hingre än till siiha skogsodlingsarbeLeL Dessa fick betydelse för hc.:la Yå r framtida skogshushtdluing.

Skogsvårdskommitten uppdrog l':1reu 19 70 åt
Rein Rumrnel och SYcn Nordlander, skogs1·å rdsans1·ariga på Södra skogsch efsdistrikteL
sam t p lantsko leförestå ndaren Yng\'e Larsson
att. snarast fi'xes lå e n ti dsan passat skogsodlingssystem basera t p,1 rotade pla n tor. ÖYersvnen
skuUe gälla hela l'erksamheLen, frin p lantskola och h e la vägen till och med planteringen i fiilt. En avsevärd de l ,11' del ma nuella
arb etet skull e elimineras. I slu tiinde n h ägrad e
e n h elrne kanisering al' p lant:e ringsarbetet i filt.
Utredninge n blel' fä rdig löljande l'iuter.
U ppenban \'ar - menade v:U· utrecln ingsgrupp
- att om yj ÖYe rgick till rotade pla n tor skulle>
pla ntsättnin gen ku nna ske bet:yd ligt sna bbMe
iin tidigare . Dessuton1 sk u lle p lanteringssäsongen kunna ntstriickas 1äse11tl ig1. Varje
plantör skulle kunna jobb a snabbare och
under en längre tid. Plantcringsp restat.io nen,
liksom p la n teringssäsonge ns längd, kunde
kanske fö rdubblas. H~ir häg rade därför e tt
effe ktivi tetskliv på e no rma ca 400 p rocent Yacl
gälle r d e n tidigare m ycke t a rbetsdryga plant eringe n i falt!
Vi beslöt fo resl:1 bo lagets led ning a tt skymlsarn t fä utveckla och introducera e t Lsvstem för
l'rarnstiillning av ro tad e pla11Lor baserat på
Paperpot-krukan. Proj e kte t tillstyrktes. Under
en fem årspe riod sku lle vi bygga npp en p roduktionskapaci tc>l. om 25 miljoner rot.ade
plarnor per ,\r i eu end a plantskola. Od lingen
sku lle ske i 30 p lastv~ixthus och d ä rtill frila11d.
Som p lats för den nya p la ntskolan \ alcles Bogrunclet, beläge n i T i111r:1 kommun vid lndalsälve ns myn n in g ca Ll',1 m il norr o m Sundsvall.
Här fanns redan en till a real och utrustning
mycket stor plantskolea nläggn ing som SCA
öve rtagit vid förvä rve t av \>\lifstmarfs AB en
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par å r tidigare. Den totala i1westeringskostnaden bed ömdes till 1,3 miljoner kronor. Min
medarbetare Siggardt Fah lroth fick uppdraget
att fungera som ut1 eckli ngs ma n. (SYen Kordlan d er wg ÖYcr utveckliugsansvaret fr.o .m. år
1975.) IJå ka n H ultcn \·id Skogshögskolan som
arbetat med Sirens plantprojekt engage rad es
som konsu lt för bio logisk uppfölj n ing år 1473.
Till styrgrupp utsågs Rein Rurnm el, S\·en ~ordlander, den nvanstiillcle skogsdrclsassistenten
Lasse Edlund och Yng,;e Larsson.
\ 'i Yar alltså redan från början starkL inriktad e på en totalS\'Jl. Det gällde all h a hela systeme t i blickp llnkte n . Dess olika länkar sknlk
utgöra: fröprocluktion , p lantframs t~illning ,
transport till Lilt och pla11tering. Systemet
skulle kunm1 tåla p å frestningen aY en fonsatt.
uuunnin g a\' a rbe L, krafLen på land sbygden .
Det skulle> Ya ra motst!rndskraftigL mot biologiska störni nga r och d et sku lle liirnpa sig for
mekanisering a\· de olika ing:1ende momente n . Orsaken till \ å rt initiala imresse för
Pape rpo t-sys tcm et Yar au l'i o medelbart kuude
köp,1 en komplett utrustning för fyllning och
sådd a\ d e pappe rsbehålla re Yari pla n torna
sk ull e \·äxa. En automatisk tyll nads- och s:1clcllinje beställdes frin finska Linn e n Sokeri !u1971. Vi \ille se hur e tt co n taine rbaserat plantsyste rn funge rad e i a lla led , in te minst prnktiskt och organisatoriskt.
Anlägg11i11gen bö 1jade proYas i mindre
skala å r 1971. Lndcr ;°1r 1972 bed revs en in tensi\ försöks- oc h ut1Tckli ugsnTksa mh e t. Vi
fann ganska snart a u Pa pe rpot inte Yar elen
ideal iska lösnin gen på sikr. Ha11teri11gsen hetell i plantskola och fält, e n u tdragbar ''bikaka" av papper·, med ett stort antal plantbeb:dl,ue hopklistrade sida \·id sida och end as t åtskilda a1 L1å pappers\'äggar, var in te
geome triskt stabil. De tta fö rs\'åradc automatisk fyllning orh sådd. Paperpo t-p lan tan \·ar
inte heller idealisk rör maskinell u tsä u n in g i
fiilt. Vi \'a r inte siikra på om elen pappe rscylind e r som ornslnrer ron·klumpcn sk ulle l'örm11l tna tillriick.li gt snabbt för att släpp a ut
plantans rÖLter när d en efte r u tplante ri ng i
fal t ko rn a tt omges med kall mineraljord .
In nan \·i Crtu1gick Pa p e rpoL ar 1974 had e ca 12
u1 iljone r plantor p roducernts.

Efter e n h e l del Ö\'erväganden beslöt vi år
1973 a tt, s0111 o dling. e n het i c11 eget system,
am·~ind a det krukse t av p las t, "Kpots", som ingick i "Ko p parlorssystemet ". Redan å r 1974
prod11ceradc vi 15 m iljo n er plantor och å re t
d ärpå 25 rni\jon er. I det ursprungliga u tfö rande t hade de små koniska "Kopparforskruko rna"
släta v~iggar, s,m1t en plan bo tten m ed ett h å l i
mi tte n. Kruksete n vila de vid odlingen direkt
på marken. Vi var m e dvetna om au krukan s
u tform ni ng och odlingstek n iken säkert borde
förbättras for alt min ska rötternas be n ägen h et
all sn urra ru n t. Men o dlingsticlen var kort,
bara några månader. Och små p la n tor h ar
sm å rötter. Prob lem m ed fö ra nkringen i 1narke11 på gn md av roL5nurr - reson erade vi borde d ä,-för e ndast dra bba en ringa andel av
träde n. Papcrpot-systemet var jt1 d essutom
h e ller inte f1i11 frå n samma svaghet. len för
an vidga hli ckc11 gjorde,~ para lle ll t en generalin ve nte ring av a lla he h [tl la rt yper av in tresse
s0111 vi känd e ti ll a11 111anj11s1 d :1 expe ri111e ntcraclc m e d runt om i ,·~i rlde n . De flesta införskafh tcl es o c h prövades. Plan to rna sattes sed an
ul. i fö rsök. framför a ll t för studium a,· rotlltvecklingen.

I eLL föred rag i juli 1974 beskrev Siggarclt
Fahlrotli konJauat och liittfatLlig t vår n ya
plantskola:
Cn111dstcn en i system e t ,-1r en plan tl åd.1
som består av (i7 krukor. I de n e nhete11
odlas och 1.ra11sponeras plantorna och den
fungera r ocksr1 som pla11tko rg för p lant.öre n pa hygget. I p lan tskolan fylls p lan tladorna med ton-, som iir det substrat som
a nviincles, och bes,is. T01-vfyll ning och sådd
äge r rum under vintern och ske r a uto matiskt i e n helt nykonstruerad fyll nings- och
såddli nj e, so111 betjänas av 3--4 person er
oc h som har en kapaciteten på
400-!iOO 000 kru kor per dag. Sådden sker
al1crna Livt rncd eu e ll er två f'r{>11 beroende
p;t f'röe ts gro ba rh e L.
Efter passerand e t av sr1dd lir1je n staplas
lådorna p:1 lastpallar för transpo1·1 ti ll kylntm . De p la nt o r so m ska ll levere ras från
omkring I a ng-nsti sarn ma å r, förs lll i plas1"äx1ltuset. under senare delen av maj. lk
p lan tor som ska ll levereras från och m ed
1mtj fö[jande år siitts till gro ning i viixtlrns
fr,111 slllte t a,·jnni till m ine n al' _j uli.

Ejtn· "" ha /JrÖMI olilw 11wtf,,ffn; 111ildP SC, \ all sat.1a jJa odling i hruil~PI m • /Jlmt, df'I s.h. ''J,:oj>jJ111.fo1:~syste111P/ ,._ IJr,
lw11i;lw lmtlwma mNI sliilo väggar 11/1wrldad,,s /H1 Nogn1111let till dap;p11.1 .Jadi/Jol. lu-11/wr som med hjii//J av llljisj}(f/ln; .1/yrlisler orh lw/>/mrhalligjii1g gr1· 1'11 ml.\_\'slem myrlwt /iht rl,,/ /Jå m nal urligl mtad /1lr111/a.
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Växthusen vi använder är I O x I 00 m
och rymmer i r-ui1da tal 700 000 plantor.
Husen är försedda med bevattn ingsanordninga r som sköter bevattning och även
gödslin g automatiskt, vilket bet)'der att den
ansvarige fö r d essa frågor kan utföra operationen från p lantskolans manövercen tral.
från samma central sköts helt automatiskt
elen m yc ket viktiga tem peraturregle ringen
m ed hjälp av lucko r och lliiktar i växtlrnsen.
Tack vare vår möjlighet a tt kontrollera och
reglera många av tillväxtfaktorerna i växthusen, ka n vi skapa m ycke t gynnsamma
förutsättningar fö r fröna att gro och planto rna att växa upp.
Tiden för att produ cera en planteringsfä rdig planta ;ir ca I O veckor. DrivningsLiden i växthus är då 4--6 vecko r. Resten av
tide n står p lantorna på frila ndsbäcldar, som
också är förs edda med hjiilprnedel för bevattnin g och gödsling. Tack vara den rel;itivt kona odlingstiden i växthus, utnyttjas
dessa till två skördar per år. Odlingen på
fri land tjänar det viktig,t syfLeL al.L härda
p lanLOrna, dvs fö rbereda dem för de n betydligt ogästvänligare \·erkligheten på hygget kanske någon stans långt norrnt och
högt över havet.

Tekniken finslipas
Så såg alltså vfö-t sys tem u t i begynnelsen. Det
skulle bestå i sina grunclclrag och a ttrahera Oe ra
användare. Me n avsevä rd a för~inclringar sk1ille
prägla d etaljerna un de r å ren som kom . Vårt
syste m skulle , liksom a ndra so m utvecklades
parallell t, be hörn förbältras i många avseenden.
Det gällde t.e x. att minimera antaler plantor som växte i en och samma kruka samtidigt som också andelen tomma krukor
skulJe vara oberycllig. Idealet 1·ar giveC\·is
e n enda p la!1la per kru ka och iuga '' n ollk ruko r".
- De producerade plantornas fysiologiska
slatus borde motsvara vissa krav. Hu r
d essa i detaU skulle definieras visste ingen
i inledningsskeclet. O ch inte heller kunde
ma n tekniken s~irs ki lt väl med a tt styra
pla ntutvecklingen mo l uppställda m ål.
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Plan tornas rotutveckling i den lilla to rvfyllda behållaren kom ti digt i fokus vid
diskussionerna. En nygammal fråga va r
rotsn nrre n . Den var redan livligt och hett
d iskuterad i vida skogskretsar och sku lle
så förbli ända in i på 90-talet. Verkligh e ten, mytbildni n gen och elen seglivade
debatten kring företee lsen har jag därför
ansett vara värd e tt: särskilt ka pitel (kapitel
17) .
De t visade sig inte oväntat finnas m ycket i
utrustningen och ocllingstekniken som
kunde utvecklas, finslipas eller förändras.

I delar av detta utvecklingsarbete hade vi n ylla
av elen forskning som främst under 70-talet bed revs vid Skogshögskolan / Skogsfa kultete n . 1
Garpenberg byggdes en försökspla n tskola
med la boratorium . Teste r g jo rdes b l.a. h iir av
de nya plan ttyperna med hänsyn t.ill rotutveckl ing och stabiliteL. 1 ~~ Men i många fall tick vi
lila till egna fö rsök. Vi anlitade de bästa konsul te r vi ansåg fanns, men ~iven för dem var
många av probleme n nya. Det finns här inte
utrymm e för att gå in på a lla detaUer i hur vår
"pla!1lfa hrik" successin förändrades. J ag skall
bara i korthet. 11ppehålla m ig vid d e frågeställningar som listats ovan .

Plantornas växtmiljö
Ocllingssubstra tet diir fröet gror och plantorna 1·äxer 1·ar steril ton·. Därför rn:1ste närin g
ständigt till föras . Det gäller då a tt av\'äga
mängd och sammansättn ing vid rätr tidpunkt
tv kra1·et på niiring \ari e rar med h ä nsyn till
plan LOrnas ut\·e cklin gsstacl ium. Desslll:om
mås te fukthalren i ton·en h{dlas inom klara
gränser. Torkar LOr\'en för mycket ökar näringskoncentrationen i elen b·arYarandf' vätskan så
a lt plantrötterna kan fä saltskaclor. Vattnar
man, elle r regna r det for mycket, lakas i ställf't
näringen ut och plan 1orna s\"älter. I plasC\·äx thusen måste temperaturen h,'tllas inom ,·issa
grä nser för all p lantorna skulle tri,·as. Är de t
for kall t b lir UC\'ec klingen fo r lå ngsam, ~ir del
alltför varmt får p lanrorn a b rännskaclor. I elen
fu ktiga varma 1·äxthusmiljö n tri1·s oc kså inte
oväntat d iverse sj ukclomsalstrare. De kan
åstadkom ma katastrofala avgå nga r bland

.....

planLOrna om d e inLe hå lls i schack. Dessa förhM!anden kriiver minutiös övervakn ing och
styrni ng av växtrnil_jön. Kraven är särskilL
sLarka i växLhusen, men gäller även vid den
fö~jande frilandsodlingen.
Vår plantfabrik måste därför successivt utrustas med alltmer avancerad reglertekn ik.
Detta kriivde i sin tur personal med en annan
kompetensprofil än elen som präglat elen tidigare frarnsLällningen av barrotsplantor på friland. Innan man insett och accepte rat d etta
p~t alla nivåer förflöt tyvärr onödigL lång Lid.
Steg togs dock successivL i räll riklning.
En avgörande förbättring innebar anställn ingen år 1981 av e n p lant:fysiolog, I.eifGulin.
Dett.a kunde ske Lack vare verksamhetens
stcm1 ornslutning. Vi byggde ett laboratorium
och försöksv~ixthus. Leifs närvaro korn au
under å rens lopp beLyda oerhön mycket för
\'erksamhet:ens biologiska resultat och säkerhet.
Från 70-LaleLs sluL började de ursprungl iga
plastväxLhusen orn 10 x 100 meter, där vi odlade
fram tv:, omgångar plantor per säso ng, au
komp le tteras med värmeväx Lhus. År 1980
int.rodnceracles 11 meter höga finsktill\'erkade
växLhus som i basplanet mätte 25 x I 00 meLer.
De hade en mycket effektiv upp1 ärmning
samt effe ktiv ventilation. I den stora luftmassan gick de t att hålla \'~ixtmi ljön mer stabil.
Här fanns nu ä\'en gotl o m ulryrnrne för

arbete med maskine r ä,·t n in omhus. Dess111.om ökade odlingskapacitetcn. Nu kunde ett
och samma viixthus utnytrj as för atr st.an a upp
fem m iljoner planlor per säsong. DeLLa
skedde i tre . senare tyra odlingsorng{1ngar.
Odlingsschemat. från år 1982 s:1g ut p:1 fö ljande säu:
Odl ings- S.°iddtidpunkl

01ngang

2
3

feb-mars
april-n,aj
juni:juli

\'äxt.husodl ing

Frila11dsod ling

april-maj j uni: juli
ju li-rn,0
j u11i
juli-aug
,wpl:ju li

Plantering·

aug år 1

m,0:juli a r 2
;nig--sept ;°1r 2

Nya krukor och ujJjJhöjd odting
Det dröjde inte hinge förrän s:1säl kru korna
liksom ocl lingstekniken modifie rades. En ,·iktig upptäck, , som gjorde e11 fö riinclrad pla ntodling önskvärd, var den s.k. luftbeskärningen
(air prunin g). Den kom sannolik, frå n
Amerika . Rö ner som växer m 11r en bc>hållare
utan kontakt med marke n sLannar i l'äxlen. l
stäl let utvecklar plantan nya rötter inne i behållaren . Om beh:dlarv~iggen sarnri digr år fö rsc>dd med vertikala lisLer, 22:l so111 löpe r ued till
ett större hål i en mjukt run dad bo tten, undviks a ll\'arlig rotsnurr. I st~illet b ildar planran
ett rik t förgrena t rotsystem in ne i bd1:11la reu.
Hter tesrod ling i ol ika befintliga beh:tl lar-

I

Labom/01ie1 /N1 i3ogn111dl'ls
planisho/a.
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Odlingen startar i u.ppvännda växthus som är 25 x I 0() meln s/om. I-jim-J\-m till St'X v,,rlwrfortsrillfr odlingm på
jiiland. l')-ro omgångar /allplanlor lian drivas upp i växthus under en odlingss1iwng. Cran/J/anlor har en långsa11w1m-e utveckling varför endast tre omgångar /1er säsong är möjligt.

systern, och mod ifierade sådan a, bö rj ade vi
diirför år 1978 att p rova e LL nyLL krukseL i vår
pla ntodling d är odlingsbehållarna var utformade på önskvän sän. Snart. därefter började
vi byta ut våra ursprungliga Kpols mo l krukor
som uppfyllde d e nya kraven. De bar h andelsnamnet "H iKo".2'.!4

Luftbeskärning av rötterna möjliggjordes
genom s.k. upphöjd odling. Efter f)1llning och
sådd placerades krukseLen i större rama r med
korta ben . Under odli ngen befann sig p lantorna därför alltid någon d ecimeter från marken. Ramarna, som vardera innehöll 60 krukset med sammanlagt 4 020 krukor, var staplingsba ra och utgjorde han r.eringsen b e ten
såväl i plantskolan som vid Lranspon e n ut. i
fält. Det nya systemet innebar därför in Le b ara
bio logiska fördelar. Den maskinella hanteringen med traktorer och lyftaggregat sparade
in mycket manuellt a rbete och därmed kostnader.

Ett frä fJer kruka ...
Stön-e delen av sin lid i /1/antskolrm tillbringar jJlantoma j1åfrilandsbäddw: K rulwrna står i ramm; u/J/Jhöjda ji-ån -marken, for att hindra rötterna ji-ån att
växa ut ur krukan . Vintertid sl!yddas /1/antorna. med
snö för sträng kyla. som annars kan skada />lantornas
rotsystem. Om hylan kommer före snån används sn6lwnonerför att liicha /Jlantoma.
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Sed an kruksetet h ade fyllts med torv skulle
h elst bara ett enda grobart frö sås per kruka.
Ett viktigt krav blev då at.l alla frön som såddes
ut skulle vara vid liv. Dessa Lvå krav Lillgodosågs aldrig i inledn ingsskeder.. Resultatet blev
en viss an d el s. k. 0-krukor sam L an dra med
mer än ett frö. Var grobarheLen låg kunde
man välja att så ut två eller flera frön i stället

för ett. D en såddle knik som lillämpades
byggde på a rt frön a genom undertryck sögs
fas t ,·id hålen i en platta. SCA:s forsk11i ngslaboratoriu111 hade år 1974 konstruerat en
slarkt förbättrad såddmaskin där fröna sögs
fast på e n perforerad C)'li nder. Nä r sug krafLen
b röts . läppte frö n a oc h föll n ed i sin respekliYe såcldbädd.
Me n ~i\'en p:, d en na maskin hän d e det all
både td och tre frön iblau d fasu1ade ,·id
samma hål. Result.alet blev flera plantor i en
och sam ma kruka. Nedanståe nde tabell visar
som exempel d et ge n o m sn ittliga såddresultatet enligt stalistiken frå n å r J 979,
,\nckl krukor 11H.:d
olika manga frön

Sadd-

typ

2

0

3

-1-

Frön per
k ruka

I-fri',

O,S

7!J,0

16.6

3.3

0,6

1,25

2-frö

0.1

11,3

68,2

16,3

-I.I

2, 13

Au kunna gallra bort. dubbelplamor i plantskolans miijontals kruko r bedömdes som orealistiskL med hänsyn ti ll bch ove l av ext ra pe rsonal. Planteringarna i fäl t kom därför ibland
all inneh ålla rätL många dubbclslam m a r som
borde e n ke lst.ällas vid ungskogsröjni ngen,
De tta \'ar inLe någon popu lär uppgift för en
person altu nn , h å n p ressad fältorganisation .
Tr)'cke t blev d ärfö r h årt på pla ntsko lan att
sakeu skulle rä ttas lill. Upp giften ,·erkade
o löslig in till d ess att två geniala uppfinningar
såg dagens !j us. D en e na var Karl Le n n a rt
WendLS såd d maskin so m ,·i bö1jad e prova år
1981. Den bygger på en upptäckt att frö n - etL
och en - kan skakas fram ti ll sådd positio n i
smala, svagt uppåt lutande r~innor. Med oerhön hög precision , oc h i rasande fart, sås
n äsLan garanlcrat ell enda frö pe r be h~dlare,
Uppfi nn ingen blev en världsartikel.
På initiati\' m· Le if G ulin kom pleu e rad es
såd dmaski nen sen a re m ed elektronik som
a u toma tiskt komrolle rade och registre rade
såddrcsultaLeL i ,·a1j e kru kset. T imrå Tekn iska
Elbyrå svarade fö r utvec kli n ge n. Tekn iken
inn e bär atLett spänn i11gsfalt p:1verkas av varje
litel frö som falle r ned i sin förutbestämda
kruka. Resul tatel registre ras m e n gö rs också
kon ti nuerligt syn ligt p å en bild skärm,

... och endast el! grobart.frö
Återstod p roble met med a tt sortera fram enbart gro bara frön . Här gick ,·ägen ö,·er e n del
hes,·ikelser. ;\,lin b roder \ fats och hans medarbetare på Umeå u n ive rsitets institution för
skoglig p roclu ktionslära fö rsökte lösa problemet genom alt låta fröna gro p å förhand (förgro). Man ku nde på ett fiffigt säll skiUa
agnarn a från \'etct med h_jä lp av eu ,·,m e n bad
på ,·il ket fröna flö l och bötjade gro. Vi gjorde
omfauande försök med sådan a l'örgroclda
fröer, men fick Li ll slul ge 1tp p , Metoden v;:ir
för kä nslig oc h oberäknel ig fö r praktisk lilllä m p ning, Desshäurc b lev det samtid igl bingo
för e tl a1J n a1 förfa ringssä tt.
Min ,·än och förre ko llega, fröexperte n professor :Vlilan Simak ,·id Skogsfak ult eten, u tvecklad e tillsammans med si11a medarbe tare
Urban Bergsce n , Torbjörn Leslander och
Kenneth Sahlen e n me todik fö r fröbe handling i tYå steg, Dessa döp les till PREVAC- respekti,·e IDS-me todern a.~~_;
PREVAC-fö rfara n de t, so m syftar lill att sortera bon skad ad e frön. gå r till på f'ö ijand e sä.tt:
fröna stän gs inne i e n vacten !Ylld beh å llare
d är trycket sänks med en rnkuumpump. Vid
und e rtryck expa ndera r luften i fröna och
tränger ut nr de frön som h ar skadat skal. \!är
tryckeL ater ökar til l d et n ormala Lränge r
vatten i11 i de skad ad e fröna , som d ;t sjunker
oc h län kan sorteras bort.
Mewclen funge rar bra för tall och co11conatall. IDS-metode n bygger på att döu frö avger
,·atten snabbare ~in le,·ande frö vid torkni ng.
Genom a rt låta fröna ta upp rnuen och d~irefLer torka e n viss tid blir den si te te n fö r
levande frön högre ä n för döda. Fra ktionerna
kan sedan separeras geno m e tt sedimen taLionsförfaran de.
Fröförbätcringsrnctodc rna inneba r sto ra
\'i nster i det pra ktiska a rbeleL. Snan kunde
ma n skicka fröe r för PRF.VAC- och JOSbe h andling till Skogsförbätcri ngs stalio 11 i
Sä,·ar n ä ra Cmeå. \ Ian had e här a n passat
metod erna till storskal ig p ra ktisk tilläm pning.
Siggarclr f ahlroth be6iknade å r 1982 att intäktsökn ingen för ,·a1je procents sän kn ing a,·
a n d elen tomma kruko r (som då i st.~illct kom
a ll in ne h ålla plantor) var av sto rle ksord217

ningen 0,2-0,4 m iljon e r kron o r p e r år. Kunde
förvaltningarna besparas d e t ex tra besväret
med au röj a bo n d ubbelp la n tor p[1 gru nd av
att plantskola n en bart levererade e n kelplanLor
i kru korna be rä kn ade han e n kostnad sbesparin g p:1 2,5 mi ljon e r kron o r p e r år.
Frå n o ch med år 1985 föreko m enba rt leverans av enkel plantor frå n Bogrunde ts p la ntskola! Detta var alltså eu fra msteg av e naståe nde stor praktisk och ekon o m isk betyd else.

Produ ktion och lö n samhet
Efte r det inledan de utvecklingsar betet had e vi
snart e n h ögeffektiv plantfa b rik i Bogrun det
samt ett an nex i Vindeln d it e n d el viixth usodlade pla n tor fraktad es fö r vida re drivning
p å fril and . Dessa en h eter betjiinade h ela fa ltorgan isatio n e n. Hä rifrt111 kö rdes plantor med
långtradare d irekt ti ll avläggen på hyggen belägna från norra H ä lsingland i söder till n o rra

Norrbotten . Dit skulle planteringslaget i princi p a nlän da samti cligl. Distributionspla n en
hade i d etalj uta rbe tats under elen fö regående
vintern .
Från och med år 1984 skedde väx th usocllin gen enbart i 14 st.ora växthus. Dä rtill
kom 65 frila n dsbäcld ar i Bogru n det och tio i
Vind e ln . Totala odlingsytan täckte 13,33 h ektar. Antalet p ro cl 11cerade plantor var d etta å r
61, I miljo n er. För d eua å tg ick 130 dagsverken
p er miljo n . Per n ed lagt dagsverke p rod ucerades på så sän kn a p pt 8 000 leve ransdugliga
plantor. Va1j e man-d ag av arbete i plantskolan
res ul te rad e d ä ri genom i en p rodu ktion av
pla ntor tillräckl igt för an skogsoclla en hyggesyta på tre till fyra hektar!
Bogrund e ts plan tskola d revs som rcsultatomrf1de fr.o .rn . år 1984 (figur 16:.1 ) . Den var
genom ,'\ re n en av la n dets mest rationella och
mes t. vinstgivan d e an läggn inga r. Ar 1984 gav
försälj n ingen en i11 tiik l på 30 m iljoner krono!'.

S!iddhal/en iir plr111/s/wlans hjiirlr1. SCA har 111ed1wrlwl i 11/verhli11,~rn rw sdrld111ashinen och dess styrsyst,,111. Den iir
n11 111yrliPI tillförlillig orh såväl 10111111a lmliw1· so111 Jlera/i-ön i srw1111a hmlw, iir sii/11)'11/a ffrPiee/sp1: Rc1111oma, 0111
60 /n11hP! 111erl sam111anlagt 4 020 krn/w1: är sla/1li11gsbam och 11!gö1· ftr111/eri111pmhet säviil i j1/r111tskola11 som undn
tmn.1jJorten ut i fiili.
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Del i verksamheten bu ndna kapitaleL var bokfört till 33,9 m iijoner kronor. BokslULeL visade
eu resu ltat p å 12,6 miljoner kronor. De tta
trots au. förvaltningarna hade 25 procent rabaLt
på gälla11de rnark nadspri s.

Utvecklingen i övrigt
under 1970- och 80-talen spreds ideer och erfaren h eter om den nya p la n ts kole te kniken
kors och tv~irs i Europa och l\'orclamerika och
mellan dessa kon Li nenter. I en sådan process
iir det ti ll slu t s\·å n att avgöra vem som h a r au
tacka vem för vad.
Genom m ina uppdrag u tomla nds hade \i
en bra överblick Ö\·er vad som hände på andra
h~dl. Natu rl igt n og ga\· de företag som l{1g i
b räsch e n \·i ktiga im pu lser till p lan ts ko le11Lvecklingen både nationellt och globalt. T\år
anl~iggn ing, liksom i an d ras. avlöste studiedelegatione r fdn n~ir och fjärran rnrnnclra.
Sam tidigt kom de planLproducenter som
blivit på efterkälken, e ller som allLför länge
höl l sig kvar i elen gamla Le kn iken, att se sin
konkurrenssiLuaLion hastigt fö rsämras. Vem
ville köpa p lan tor som var d yra, dessu tom
dvrare
a tt sätta ut ..och som kanske trots det.ta
,
öve rlevde sämre? Agarna till den ga mla typen
av p lan tskolor hamnad e i en klassisk krissitua-
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tion . Den liknad e elen niir på 60-Lalet den
j apanska elektroniska klockan på några fä :1r u tplå nade hela SchweiL industri for mekaniska ur.
År 1977 producerad es i landet enlig t våra
beräkn ingar ca 370 m iljoner pla ntor toLalt.
H ä rav var fortfa ra nde ca 60 procent barrot,
m e n en prodnktion på snabbt nedå tgående.
Vi beskrev läget som följe r.
För nä1Yarande pågår i S,·e rige en debatt
om p lantframstä ll ninge n . Fön·irring råder
p,1 g rund a,· au.:
m a n har fö rlorat kos1.nadsgr eppet
över barrotsplan tf'ringe 11 som ännu
dom i11erar
- samtidigt krävs e 11 sna bb expansion a\·
plantproduktion en . Dett:a krä,·er stora
im·estf' ringa r och au man s,unsas om
e tt fäta l (helst eu ) syste l!l
- bland en stor d e l ,I\" plamskolefolke l
råde r o kunn ig he t om de nya wsternen
brist på pe ngar gör a tt viss hand lingsförlamnin g råder (totalt inw'ste ringsbehov I 00- 200 rniijoncr kronor)
- snytbaggeproble met i Sydsve rige. Man
\'ill inte satsa pa "'fe l plan1a"
- osäkPrh e t inför kra\·e t pa planttyp \·id
maskin pla11tering
rotsn urrsde bane n .
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De svårasLe oms t~illningsproblemen uppsLOcl
inom skogsvårdsorganisationen. H är fanns ansvareL sedan l~inge med att förse de privata
skogsägarna med planLOr. Produk tio n en , a r
fördelad på e n uppsjö små enhete r. för de
flesta var del orealisti skL all investera i elen nya
typen av a nläggning vars lönsamhet \'ar klan
storleksberoende. Det blev en smärtsam process när ett sLOrL antal av dessa små plan t.sko lor fick läggas ned. I stället måste några få
stora p lantfa briker byggas upp rör att ti llgodose pla11Lbehovet i mellersta och norra Sverige.
I Sydsverige kom d e stora, i vissa avsee nden
mer stryktåliga barrotsplantorna - att trots
kostnaden - ti ll de l att behålla sin position
som skogsbrukets fa_\'o riter.
Vi h ade hoppats all å tminstone stors kogsbrnket skulle kunna em1s om ett någo rlun da
li kartat plan todl i ngssystern. Ty fram tid en
innebar - trodde vi - att sjäh-a planreringen
snart kom att mekaniseras. Det gällde d ärför
att odla t~ickroLsplant.or so m kund e fornt.ses
,-ara lä mp liga fö r maskinell plantering.
Utveckl ingen blev den rnotsau.a. Ett tag s,1g
det ut som om varje fö retag med sjäh-aktning
måste ha sin egen typ a\' t~ickrotsp la nt.a.
Ibland va r skälen till ,·ägval uppenbara. Skogsdrclsorgan isa t.io nens plan tskolor, som skull<.:
förse det enskilda skogsbruket med plamor,
vi lle Lex, undvika proble m med retunransponer av od lingsbehålla re. Ur denna synvin kel
passade Paperpot oc h liknande system bra.
Ibla nd var sblen me r svårförståeliga. Vi frågade oss Lex. varför Yissa skogsägare så !~inge
höll fast ,·id Pa per pot. I hyggliga klima tlägen
funge rade Pape rpot-hylsorna a,· papper biologiskt tillfredsställan de. De multnade ned och
släppte ut plantröue rna på n ågorlunda avse t L
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vis. Men rnan kunde ibland beskåda tynan d e,
sjukclomsclrabbade och till slur glesa Pape rpotplanteringar i kärvt klima t i No rrlands inland .
Företaget Srora utvecklade en odl ingsteknik som inte gav någon rotsnurr alls. Den
döptes till "Planta 80". Detta \'ar ett fra msteg.
Me n båd e prakLiskL och kostnaclsmiissigL ansåg vi - hade systemet operationella nackdelar j ämfört med andra. Vi tyckLe att våra
HiKo-pots var· e n acceptabel komprom iss som
gav en billig, stab il och lä nhante rlig planta
med ell tillfredsställande rot.syste m . Genom
Storas övert agande av Viirrula ndsbolagen, li ksom ett par andra, kom användningen av
Planla 80 att expauclcrn. Ett ä r säkert, odlingsprincipen för Planta 80, cliir plant.rö tterna t.illlät.s sprida sig mer friu än i något annat.
syste m , gav ,·iktiga im pulser fö r d en fo rtsatta
utform ni ngen av behållartyper, som tillgodos:1g högt ställda kra,, på rothalitet.
Floran av o lika täc krotsplantor ledde till
ko n kt1rrens 0111 både auv~iuclare och kunder.
Detta bör ha befordrat utvecklingen. 1\llcn
probleme t m ed "mångli1ld e n " blev tyvärr alt
,·ar och en kom att siu.a med sLO ra investerin gar i anläggnin gar rör just sitt speciella
plan tod lingssysLenL Nackdelen korn klarast
till ullryck i sked e t på 80-talc t cL 1 sto rskogsbruke t gemens,u n Lförsökte 11Lveckla en plauteringsmaskin . I stiillet for e n enda p lantstanda rd
krä,·de nu före tagen au mas kinen skull e
kunna sätta u t j ust deras planta, hur hesv~irlig
den än va r art ha utera 1nekan iskl. Dessutom
krä\'de va1j e plamsys t.e m au en siirskilcl autom at för plan t malll i ng måste kons tr ueras.
Dt>ssa ko mpl ikationer bidrog ti ll alt s~itta k~ippar i hjulet för pn~je ktet.
0
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Rotsnurren
Det ;ir välbekant a u rötte rna h os Yäxter so m
odlas i behållare med oge nom t rä ngliga ,·ägga r,
te nd e rar au ansam las irn·icl d essa och "sllurra
runc··. Frågan ä r d å hur sad a n a frå n bö1jan instängd a rö tter be ter sig n~ir ,·ägge n tas bon ,
t.ex. ,·id utpl antering i fa lt. Frå n besök i tropike rna had e j ag sti fta t bekan tskap med den d ä r
,·anliga teknike n a u d ra upp p la ntor för skogsa n läggn ing i plastp(1sa r. På p la ntstadie r si\g
rötte rna hos ,·issa U"ädane r, in te mi nst talla r.
mycket till trass.lade ut. De t h ade ra pportera ts
0111 e n \'iss insta b ilite t i plante ringa rna. Men
resu ltate n n tr inte ,-~irre än att ma n fon sa u e
med p lastpåsetekn iken.
Vid \'åra besök h os Koppa rfors r\B p å
60-ta le t had e ,·i liksom alla a ndra no te ra t au
rötterna på tal l- oc h granp la nto r som h ade
1uxir i "Kopparforskrukan" 1·,,r ihopsnurrade
nä r ma n d rog ur p la nt a n med d ess \'idhän ga nde torvklump. Ä\'en på Pa perpo t-p la nto r
snurrade rö u e rn;;i runt i pappe rsh )'lsan.
De nna ,·ar d oc k fo rmad som e tt. rör och
ö p pe n n ed ti ll. Detta ku n d e ,·ara ett plns i
sa111111anhangc t.
"De ga mle" erinrad e sig då tidigare d iskussioner och hypoteser o m rols/rm1p;11lf'l"i11g ( rotstrypning) hos träd som plant e rats med rotsystem e t i oo rdnin g. Red a n u nder 1800-talets
senare d e l fö rdes i 1 \·skland h e ta diskus ·io n e r
i d e u a iimn e .~'.lli Med h::i misn ing till d cf'o rmeraclc och missb ild ad e rötter 111clö 111des a ll barrotsp la ntering , l\· ,·issa tyska skogsmän, ty plante rin ga rna fö nnspadcles u r1•pckla sig mo t e 11
01111<.h-iklig 11ndc rg(111 g. Förslag o m förbu d fö r
skogsplante ri ng ska ll t.o. m. ha ,·äckts i d e n t\'ska
r iksd agen , Oc r Reic hstag. Ka tas tro f'pro fctiorna g ick d oc k aldrig i u ppfylle lse.

Ech·ard \\.i bec k ,·id St.atens skogslörsöksa n stalt had e i sluter a,· 1910-talct ohsen crat au
unga tallar so m g r~il'ts upp hade 011orrn alt tillknölade röner. Dessa h,,de salts ut med spett.
och d ärför fatt rötterna ih o pkl~i mcla i d e
ko n iska h:de n. Wibcck fruktad e 11u att rötte rna i sal unda missh a11dlade ro tsyste m med
ti den skull e slå kn ll t. pt1 sig sj~ilrn. ledn ingsbanorna fö rwimt o ch träden d ö. Kanske, ('rågade sig n u chi rlör somliga, skulle det gå p å
sam ma sä tt m ed 1-äxth11sod lade plan to r i behålla re ~ killnade n mo t Wi becks plant o r 1·ar
d oc k a ll d e nu akt ue lla kanske bara skulle
,·äxa nagra ma na cler i de mycket sma krukorna oc h cI;ir f'ii r ha e tt ganska litet rotsys te m
n~ir d e ha mnad e ute p ,°1 hygget.

Det u ppstod tl'a läge r a1· upplau11 ingar: "'d e
o rolig;;i'' respe kti1·e "de fö rhoppningsf'ulla ".
~jäh a hö rde ,·i till d e för· iktigt förh opp n ingsfulla. Till den andra gruppen h ö rde bl.a. Fritz
Be rgman , chef lö r ~vloDo:s skogliga 1örsöks1·e rksa m h e t. oc h Bö1jc Häggström. cl,'\ b~-råc he f ,·id Skogsstyrelsen . Bi'icla ingick i GÖ Rgrnppc n. Där h ad e l'i rm-c ke t lil'liga disk ussione r. L' ppfallllinga rn a g ick o rdent lig t is~ir. Det
slu tad e med a u Be1·gman och H äggström fan n
skäl a u publicn,1 e n ,·arn ingsskri fc.22 7 Tfar
fö rde d e ater fra m elen gamb hyp otesc11 att
rötterna till tall p lall tor med cleJ'on nerad e rots1·stem med tide n re nd era r a tt ,·~ixa ihop. De
kan d å st1Ypa led n i11gsban orna fö r 1·a tte n oc h
näring till o\·anj o rdsdelen. Som konse k\-e ns
ko111mc r sadan a Lr;id att tyn a bon och d ö . ka nske d re r s,'i d iir 8- 1::i :,r. De n o n o rma la ro t-
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utvecklingen strangule rar trädel. Aktionen fick
avsedd Yerkan, ty de n fo kuserade mol möjliga
svagheLer in om d en nya plan tskoletekniken
som m an sed an gjorde mycket för att reducera.
Eftersom vi överviigde a tt satsa på ett plantodlingssystem med Kopparforskru kan som
g rn nd elernent - och dänned göra en stor investering - var vi givetvis a n ge!;igna o m att
noga tän ka igeu o m eventu ella konsekvenser
av d etta Yäg,·al. Vi sökte visserlige n ett ration e llt o c h kost n adseffe klivt odl ingssys te m ,
me n allra viktigast var förstås att inte ~ive nt.yra
kval iteten p å bo lagets fra rnti d a skogar. Dessa
skulle s11arL o d las fram rn ed e n takt på I:'> 000
till 20 000 he ktar per år och b orde producera
såviil tim me r som massaved .
Vi var därfö r a n gehigna att söka fakta för att
kun n a gft vi d a re . Att all bar rotsplante rin g
led e r till att det uppväxa nde trädel in itialt Htr
e tt deformera t rotsystem, d et var allom b eka n t.
Lika bekan L var att stora p lantor som sätts ut
få r mer deformerade r ÖLLer ä n små. Men man
viss te också a tt träden m ed ti d en u tveck lar e n
normal rot. Fr:igan att söka besvara var därför
o m rö tter som varit instä ngda i e u kruka uppfö rde sig så ann o rl unda efter ntplantering alt
de gav u pp hov Lill l'cnome n et rotstrangulering. H ållbarheten i denna av några fra mlagd a hyp otes hade ännu inge n prövaL.
De n and ra fråga n va r om träd up pdragna i
kru kor var så då ligt fäs tade i ma rken efter u tp la n tering a tt d etta ku n de ~iven ty ra kvaliteten
p å det fra m tida b estånd e t. I de några å r gamla
p lante ringar med täckrotsp lantor som vi se tt
p å Kop pa r fors markei- fanns tendense r till att
träde n ibla nd lutad e e lle r hade basala stamb ö ja r.
Alla ins~tg att rotsnu:nsfm;blein i första h a n d
borde vara relaterade till tall och eon t:o rta.
Dessa tr~id h a r inte förmåga a tt u tveckla n ya
sidorötter. De ur·sprungliga röuerna växer ti ll
i rotspeL',e n , d är de också fö rgrenar sig. Gran
be te r sig annorl u nda, h är kan adventiva rötter
upp näda va r so m h elst från de urspru ngliga.
En granplanta med till trasslat. rotsystern satsa r
chi rfor på att skicka ut nya sido rötter. 1 falle t
tall iir inLe saken lika en kel.
En skogselev, Ingemar Gillgren, entusiasrnerades att gö ra et.t examensarbete i ärn n eL
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skogss kö tsei. 228 Cppgihen var att studera och
d oku me11 Lera rotutvecklingen h os tallar som
före elle r i a nslu tning till plam eringen fått
sin a rötte r tilltrasslade . Vad hän de p å sikt m ed
defo rmerade rotsystem? Var rotstra ngulering
e tt h ot i täckro tsp lantcringa r? Som fö,·emål
fö r sru d ien skulle några uppåL 50 {ir gamla
speLLpla nte r ingar p å b o lagets rnarker tjiina.
De t fanns också ett an n at intressant mate rial
a lt gra nska. De nu väl u tvuxna träden i våra
~ild re fröplan tager h ade p lanterats u t fö rst
efter au de en län gre tid vu xit i stora krukor.
De hade so m resultat u tveckla t en ordentl ig
r oL5nlllT. Dess u LO m fa nns d e t 20-å riga p lan teri n gar från tidigt 50-tal där plantorna satts
n ed med speu.

YA '

-

~·

.,..,~ ~' ··-'
\t,

"1

~~
.,

,

r~~';fj/~•,

- ~ J.,_

J
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Gillgren gick ti ll verket m ed stor energi.
H an grävde upp, sågade oc h fotograferade
Lallstu bbar och tallrötte r under somrarna
1971 och 1972. Gillgren konstaterade aLL rotd eforma1 io11er ä r myckeL vanliga vid all barrotsplantering . Alla levande rötte r öka r med
tid e n i grovlek på grund av tillväxten. Svån
tilltrasslad e tall röt ter bilda r därför till slUL en
klump. Uppmun trande nog kunde ha n också
visa att d e i hoptrasslade vävnaderna eflerhand
överlagras av vävnad med me r n ormala ledningsbanor. Deforma tionen ligger sedan inkapslad i övergångszonen m ellan stam och
rot. Gillgren observerade inga tecken på rorstrangulering. Norrmannen Ketil Kohma nu
verkad e ha räu n~ir han kallade teorin om rotstranguleriug för "lenestolsbio logi". 229 Gillgrens undersöknin gar visade oc ks,\ att r.allar
med rotdeformation kunde fä ensidiga rotsys te rn och i vissa fall h ad e svårt att utbilda en
pålrot.
Som resu ltat av GillgTens a rbete drog vi
slutsatsen att rotsnurr hos den ty p av plani:or
som vi stod i begrepp a tt produce ra ime var
ett problem av e n avgörande d imension. Men
e n viss, dock san nol ikt rätt: ringa andel täckrotsplantor av tall kunde fön,~intas få d et besvärligt i ungdomen genom svag föran kring i
marke n . De kunde komma a tt luta eller riskera a tt bryt.as av i markhöjd. Vi ansåg dock att
detta var en risk vi tills vidare fic k ta, ty all t
tydde p;t att den a bsoluta huvuddelen av träd e n skulle u tvecklas n o rmalt. 2 30 Vi var bara i
bö1jan av en u t\'eckl in gskec!ja d ä r ny kunskap
skulle visa v~igen till förbättringar. Det borde
exempelvis finnas goda möjligheter a tt m ed
tiden mod ifiera ocllingsbehå llaren om d etta
skulle visa sig önskvän.2'> 1
Vid SLU:s avd eln ing fö r skogsföryngring i
Garpen berg genomfördes under 70-ta le t åtskilliga undersökningar och experiment för att
b~ittre klarlägga rotbi lclning och stabilitet h os
plantor uppdragna under olika förhållanden.232
Det var stabilitetsfrågan som tilldrog sig störst
intresse, ty h~ir kund e mätningar göras.
Inte ovänta t visade sig täckrotsplantor, och
småträd som hiirsta m mat från d essa, bj uda
minst motstånd för sidokrafte r. Kopparforsplantor från elen ursprungl iga krukan var· i

ungclomsstacliet mer känsliga än exempelvis
Paperpot-p lantor.
Utvecklingen stod dock in te stilla . Vår
kruka modifie rades snart ti ll HiKo-krulwn, invändigt försedd m ed styrlister för rö tte rna och
Yi öve rgick till upphö jd odl ing. De n urspru ngliga kruklypen byttes successin ut. I och med
d e tta eliminerades rotsnurren i sto rt sett.
Stora utvecklad e Planla 80. Den na .m inskade
kraftigt förekomsten av rotdeforma tioner. Vid
sidan av d essa ti llkom några andra kru ktyper
som också mo tve rkade rot snurr. 233 Däremot
hände mycket litet under 1970- och SO-talen
vad gälle r Pa p erpor-pla nto r. Dessa fortsatte au
produceras i stor skala av statliga plantskolor
för fö rsäljning till småskogsbruket. Även
Domänverket h öll sig kvar vid Pa pe rpot till
m ill.en m· SO-tal e t.
Red a n å r 1974 startade ,·i en ti ll omfattningen unik u ppföljn ing i fält av våra täckrotsplante r in gar. Va1je å r lo ttad es e tt antal nyss a, slutade p lanteringa r ut, över vilka lad es e tt nät
av fasta cirkclprovytor. På ytorna marke rad es
och prorokollfördes alla planterade plantor.
Inve n teringar genomfördes e fter två, tre, fem
och tio år. På så sä Lt fö!jdes individuellt mer ä n
10 000 p lantor per å rgå ng. Det gällde överl evnaden li ksom olika skador, starn defckte r o .s.v.
Det visade sig at.t trädens föran krin g i marken
klart fö rbäurades i takt med att de växte sig
stö rre. Men vid sid an härav innehöll täckrotsplante ringa rn a en varierande andel träd med
basala sta m krökar. Orsaken var ofta att elen i
marken nedstuckna torvp roppen med innehåll av rötte r lätt frös upp på fuktiga fi njordar.
Som en fö\jcl försvagades p lantans rotförankring i marken. Den tenderade att luta eller
t.o.m. falla omkull.
Plantor som trots de tta handikap p överlevde fick en stam med b asal krök n ä r stammen r~itade upp sig. Detta gällde inte minst contortatalle n sorn har "tio liv''. Vanligen låg föreko msten av krokiga t6icl vid 5- 15 procen t.'!3J
På svåra u ppfrysn ingsrnarker kun de dock i extremfallet 30-40 procent a\' träden ha defekter. Vi uppskattade d ärför att a n vändningen
av den tidigas te typ e n av täck.rotsplanto r kanske hade ökat förekomsten av krokiga träd
med fem till tio procenten h eter jämfört med
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Hotdrfon11atio11r11 lian
senare iivPn spåms som
1H'ddejonnatio11n i triidet.

barrotsplantering. Som viss motvik t hade elen
nya p lantan ökaL över!c, n aden i kul Lurerna.
Krokv11xna tr,id sknlle i de fles ta fall kunna avlägsnas ,·id en gallring.
Res ten av skogsbruket som böijaL använda
~ick ro tsplantor upplenle samma verklighet.
De fö rsta p lantlype rna ,·ar inLe perfekla, men
kulturerna mYccklacles van Iigen mycket bra.
Den ,·iclare rotu tvecklingen sk ulle ,·isa sig
ligga väl i lir~e med Gillgrens ohservaLioner. 1
takt: med alt träden växte till i sLo rl e k ble,· elen
ti di ga rotdeformationen maskerad genom
ro tens til h-äxt och skulle med tiden mer eller
m indre försvinna. D et var sedan först ,·id iu1sågn ing a,· rotstubbarna s0111 m a n skulle
ku nna notera an de t tid igare funuiL~ ett o regclbuudeLfi berförlopp.
H ypotesen o m ro tstrangulering kunde avskrivas. l\'ågon s{tdan obseneracles aldrig i
,·åra planteringa r och ,·eterligen inte heller
11:1gon an n aus Lans. iVl en i de tidiga plant.e ringarm1 ku nde någo t e nstaka träd knäckas strax
01·a11 markytan . Den typ a,· rotdeformation
som förekom i dessa medförde näml igen
ibla nd alt en brottzon bildades mellan stam
och rot.. Zonen bestod a,· Yedce ller som kom att
ligga lagrade horisontell t i st~illet för vertikalt.
Ro t.snur ren och dess fönu enta effek ter
skulle emellertid inte upphöra att intressera
utan i stället - liksom p!1 sin tid i Tvskland 224

även nå den s,,enska riksdage n med krav på åtgärd er. Detta be rodde p:1 de händelser i norr
som utlöstes av det osedYanligt kär\'a vädret p å
SO-talet (se vidare kapitel 12) . Som tidigare
heskriYi Ls uppstod katastrofala svampskador i
framför a llt höglågenas tallpla n teringar, varav
det fanns m åuga på b l.a. Domärnerke ts marker. Kultu re rna hade vanligen anlagts med
p la ntor uppdrag11a i Paperpots. En fel . kronojägare, Rubin Ho lmsrrörn i ArYid~jaur, tog
fenomenet till sill hjä n a och ham n ade i centrum för uppmärksamheten . H an hade nämligen en enkel förklaring till att plantorna döu.
Del va r rotsn u rren oc h a,· denna förorsakad
rot:stra1 iguleri ng.
Liksom i andra täckrotssystem fi c k p lantor
som odlats fra m i pappershylsor en tydlig rotdeforrna tio11 . l\"är kronojägaren drog upp
sådana plantor i en p lantering- vi lka Yan ligen
d ödats a,, Creu1 rncniellas,·ampen e ller snöskytre, eller a,· bttdadera - hade de nästan
undantagslöst röt.ter som påverkat.sav papperscylinderns mformning. Friska plantors rötter
såg givet1·is likad ana ut men de ua framgick
vanlige n inte. Elle r ocks[1 skulle de , enligt
H o lmst.röm, också snart dö. Sammanhanget.
var klart. Del \'ar den onorm ala r0Lut1·ecklingen som orsa kade plamclöclen .
Dessbät t rf' bvggcle Ho lmströms hypotes på
e1t felslut. Visserligen \'ar Paperpots inte iclea-
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liska att anYända på ka lla jorda r. De t tog ganska
lå ng Lid för p lanLOrna all ro La sig och \ ,ixa
ifr{m d et känsliga u ngdomsstadiet. Men det
var s\·am pangre ppe n och inte röuern a som
var den primära orsake n t.ill a rt så många p la ntor dukade unde r. Samma sorts planLOr som
växte i gynnsammare kli maLlägen , utvecklade
sig vanligen Lillfreclsstäl lande.
.Men H olmströ ms förkunnelse om e n a nnalkande katastro f a na mmades tacksamt som e n
illava rsla nde nyh e L i massm ed ia. Ty som konsekvens - 1·ille man göra sannolikt - riskerade
med tiden landets hundra tusentals hektar a,·
täckrot5plan te ringar aLLförn ina och dö i förtid.

Del nedslåe n<le b udskapet ledde ~iven ti ll
politiska initiati\·. Ett par miljöpartist.er inte rpellerade i riksdage n sed an cl<:' år 1990 E'\ u
"skogsd öden" demonstrerad för sig av H olmström. Den abso/111 största skog,slwndalen i 1i1odr>m
tid, tyckte riksd agsledamoten Ragnhild ,Pohanka
·
i en artikel i Pitd-ticlninge n.
.Jag var omdömeslös nog a t.L av en r<:"poner
lå ta mig lockas t.ill e u möte med H o lmströ m
året dä rpå. Ma11 \ ille göra etL n r-progra m där
jag skulle få tillfälle förklara 01sa kssa111111a11hanget: till ele n omfau.a n de pl,mtdöden, d .v.s.
a u i första h and \'ädret ,·arit d en u tlösande
faktorn till de förh~i1ja nde s\·,rn1pskado rna.

Drsig11m JH1 orl/ing,lmi/wma /l(f1· sufft.1sivl förbiillmls till dagens modell, .Jaci!Pot. där lujispalter orh sty1listn'Jörhi11drar rolsmm: Del senaste lillsi!otlel är en ko/Jjxnhaltigjiilg som ajJJ!limas jJ!t i11sida11 av dm iivre delen au lmilw11.
KojJJ!rllJiirgen slojijJar rÖl/t'mas lillviixl vid lm 1/iviiggen. 111Pn ,vllillväxlen Jorlsiiller när planlrm sa/Is ut i slwp/11 .
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1'11 Jarld,ot-lmdw.

J ag visade TV-teamet att planltypen inte
hade spelal n ågon sLÖ rre roll i sammanhanget., ty nä ra varandra belägna Läckrots- och
ba1rolssplan t.e ri ngar hade exakt samma sjukdomsbi Id. Men med e rt skickligt hopklipp av
utvalda sekvenser från en lå ng inspelning
lyckades programrnakarn a all få fra m ett budskap r.ill tittarna som var sanningens raka motsats. De tta blev ingen överraskning, ty jag fi ck
ganska snarL klan för mig au avsikten med
programmet yar att visa all Holmströrn hade
rälL. Så förva ndlas myt till sanning au spri<las
till en aningslös allmänhet! 23'i
Avslu tningsvis kan konslateras a te fo ku seringen på kvalitet i planteringarna hade d e t
goda med sig a u h ela planteringskoncep tet
g radvis förfinad es. Ingen kedja är starkare än
sin svagaste länk. Avgörand e för slutresulta LeL
är inte ba ra bra p la nto r ulan även val av tr~idslag och prm·eniens samt stå ndonsan passacl
markberedning och Y~il ULförcl p lame ring .
Under 90-talet s{1g nya o c h ytterligare förbätLrade täckrotsplantor dagens ij us, såsom
Starpol och SC!\:s .JackPo t:. Rounvecklingen i
särskilt elen sisu1ärnnda är såda n att det ~ir
svå n a tt skilja de utplan terad e plantornas rolsyslern frå n ajälvsådda plantors.
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KAPITEL

18

Skogsodlingen på 1970- och SO-talen
I oc h m ed övergången Lill de nya Läckrotsplantorna, som korn att användas i stora delar av
lande t, ä ndrades förutsäLLn ingarna för skogsodlingen i grunden. Jimfört m ed den tidigare
"barroten" skulle nu e n mycket. stö rre volym
på e n rati o n ell t och biologiskt tillfredsställande säu tra nsponeras från ett mindre antal
stora plantskolor till lagriugsställen runt om i
laudet. Vissa företag valde pappkartonger som
transportenhet, särskilt de som levererade
plantor till småförbrukare. I vårt fall skedde
transpone n m ed krukseLen placerade i spcciel la transportrnrnar, vilka var och e n rymde
omkring 10 000 plam or. En lastbil med Lra ile r
transporLerade ul 200 000-300 000 plantor att

fördelas p[t ett antal hyggen. PlanLlåclorna lastades ur Lra nsportrarnarna vid avlägget/ landsvicigskan ten och p lace rades direkt på marke n.
Ramarna återgick sedan till plantskolan. Så
länge p lanLorna vattnades var d e tåliga i sina
kru kor och kunde stå lagrade räLL lång rid
utan att ta skada. Det.ta gav tänj barhet i sys temet, n ågot som ä r värdefullt i all praktisk verksamh e t.

Ny organisation och arbetsteknik
Vid p la nte ri n gsarbetet använ des ny u trustning
och arbetsteknike n förändrades. Tidigare
hade plan tören, ut.rustad med p lanterings-
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En lastbil med trailtr lm11spor/1'rar 200 000- 300 000 f!lanlor alt förr/1,tas firt 1'11 antal hyggen.
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Rotade /1la11/or "111ellanlagmde"· /Ht av/tigg i slwgm .

hacka eller dito borr och plantkorg, först g jort
eu g rop i markbereclningsfläcken och sedan i
ned hukad ställn ing saLL e n plama i d enna.
De tta iunebar att han m:1ste bi\j;:i sig 700- 900
gånger per arbetsd ag, ,·ilket gjo rde a rbelel påfrestan d e rör rn:111 ga. Vid täckrotsplanteriugen öve rgi ck man n u all mä nr till att anYäncla det i Finla nd utYecklacle p l;:i nte ri ngsröret Polij)ulhi. l vårt fall bar plantöre11 tYå krnk-

;\/dr,, l)f! rw trans/JOrlrom
11/011/N{{d

på 1'11 !U'lll/(1)"(' SOi//

l!önle u t j;ltrntoma fJå h)'.[l,._'f!/'I
och iivm lwndeji1,ngem som

''rörlig! cer1/m/lagn"Jör
piante,ingslaget.
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se t, rnndera rymmande 67 plantor, hängande
ö,·er h öfte rua . I\u k1mde ma n utan all näm nviin behöl"a kröka p:1 rygge n: ( I) sLip pa ned
plantan i rö ret, (2) sticka ued röre t på ett
lämpligt st;-ille och (~) därefter utföra planterin gen genom au lrampa på en pedal. Ar belet
skedde under relalill snabb lörllyttning längs
ma rkbereclningsslage11.
Den längre p lan teringss;isongen medga,·
atr ti llg;inglig pe rso nal kund e utnyt'.jas bäure.
Della yar ömsesid igt fordelaktig l d å pla u LÖrern a kunde e rbj udas 1uer sarnmanhän gancle
arbete under som mare n. I inlecl11ingsskedet
beswcl SC-\:s plameringslag i allmänhet a,· sju
pla ntörer och en traktorforare sorn ä,·en ,·ar
lagbas. En speci,t!u trustacl Lra kwr fors:1g planteringslaget med plantor. Traktorn med sin last,
oftast en ut~jänt Ti rn be 1:Jack-l unnare, fungerade hela tide n som ell rörl igt centrallager
kring Yilket plarnörerna arbetad e pt1 ömse
sidor. Senare valde mau au i slälle t indela hygget i skift e n ,·ilka tilld elades var oc h en a,·
plantöre rna. fö r uttranspo rte n och fö rdelningen m· planLOr a111ä 11cles då olika terränggåe nde fordon och t.o.rn. h elikopter.
Apropå Po tiputki erinrar j ag mig elen tidigare relaterade kylslagna exkursionen med

_I'

( 1ndl'I' hi~!.!,siisrm,gn, /Ht jii1so111111me11 hän upp till !vd mil1011er /Jlo nior /!PI' dygn Ji-dn lfogru ndel ut till iiva IUSl'/1
/1!rmteri11gsstiillm rnn/0111 i norm Svn,ge. Tm11sporlr11 vida1P 111 JH1 hygg,,1 sker ibland 11ml !telilwjJler:

bolage ts ko n ce rnsryre lse i ;\/orrbotten i _ju n i
1972. Bla nd annat skulle vårt n ya plantsys1ern
presenteras. Siggardt Fa hl roth fi c k uppgiften .
P{t del utsedda hygge t hade han arrangerat en
liten ulSLä ll ning av s,1väl p lantlå dor s0111 använda redskap. Den med sydväslar, regn ka p po r
och stövlar fö rsedda s1yrelse n m ed o rdföranden Tore Brow,ddh och VD Eije Mossbe rg i
räre n vandrar i d en niistan nollgradiga snålblås1e n och stri lregnet upp mol d en v~intancle
Siggarclt. Den ne hå lle r sill förberedda anförand e inför ha h ci1·keln a, huttrande å höra re .
Sedan Siggard t clemonstrcral plantorna, som
han med van h a nd drar upp ur beliållarna
och lå ter gå n111 L, lyfter han upp plameringsröreL. Det /iii,r iir vårt nyo Jilantningsvnktyg;. TJet
he!er l 'oti/mtki orh är jinslit. En ;-i, · åh örarna
sä1te r hande n bakom örat: \!ad var di'/ den
hette? - l'oti/JUtl!i, Po11/)l(l/ii, upp rt>par Sigg,trdt.
Lus1ig1 s:iger d eu fr :tgYise \'än ct mol sin a ko llegor, li ksom s111akanc!e på o rdet:, Pol1/J11tki, del är
ungrjiir vad jag bm/((/r viskn till min hus/rn i intima sil uat io11e1:

Högre arbetsprestationer
Den nya me todike n innebar att p lan terin gsp restat:ionen hc"~des i avsevärd grad. E ll lag p:1
lio skickliga p lantörer kun de nu klara av att
p lame ra e l.I 40 h e klars hygge i veckan. Ehersom a rbe lel skedd e på ackord måste norm erna ~itH.h-as. Detta var a ll a ense om. U nc!e r
!tr 1973 gjo rde ,·i e n in gående uppföljn ing av
faltarbeter på o lika fon,,tlmingar. Medelprestalionen ,·ar 223 plantor pe r 1irn111e el le r omkring 1 600 plantor per dag. De 11ya plalltorna
satlcs (Lin11ecl - som förut,etts - i stort seLL
dubbelt sa sna bb1 sorn vid barro tsplantering i
sked et d essförinnan.
Det gä llde d~irlo r a tt 0111g{1e ncl e lägga
ackord spriset på en 11y och lägre ni \"å. De u.a
mås1e skt> in11a11 e n ny fö rljä nslpraxis hade
elablcrats. vi lke n b li,,it ofö rtjiint ge nerös. På
fön·alu1ingarna - fdm norr til l söder - ägnade
skogsdrdsassiste n ien Lasse Edlund och h a ns
medarbetare. Staffan Lindeborg, mycke t tid
och e n e rgi å t all lära ut den rä tta p lanlerin gs1e kn iken och med skärpa inprän ta d e n ya pre229

Pla11terirw
är nu111em el/ rw
b

fr1 manuella wbets111omenl i
skog1bmi<et. /\ler/ jlfa11/tri11g11ör lian en duktig plantör
siilla lwnshe två lusen jJ/1111tor /H1 Pli dag. ArfJPIPI utförs
av säsongrnnställda. och
många ungdomar har tjänat
sina första egna pengar Jx1
l'lt SCA -hygge.

stationskraven. Under de följande å ren förekom också e t t livligt informa tionsu tbyte
mellan skogsfö retagen i avsikt att tillämpa likartad e prissättningssystem.
Vid ett kanadensiskt semi nariu m i Victoria,
R.C. år 1978 sam manfattade j ag fördelarna med
vårt skogsodlin gssystem i ett antal punkter:
-

-

-

-

-
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Rationell och billig plantframställ ning
med låg arbetskraftsåtgång i både
plantskola oc h fält..
Systemet är eia.stiskt med hänsyn till relationen plantskola/ fält. Vi kan framställa
olika p lanttyper av olika ålder och olika
storlek utan at.t riskera exempelvis ro tsammanväxtningar plantorna emellan.
Utan att rubba plantorna i sina behållare kan vi fö rvara dem i väntan på plantering i plantskolan, i kylut:rymmen, på
avhigg eller p{i hygget.
Vi kan ut.an nämnvärd förändring av
överlevnaden plantera hela den snöfria
delen av åre t.
Arbetsprestationen i fält är den högsta
fö r något i dag existerande system .
Planttypen är mycket lämpad för helmekaniserad plantering, något som
int:e kan sägas om andra typer av täckrotsplanwr.236

En tillbakablick
Den manuella arbetsprestationen
U tveckli ngen innebar att skogsodli ngsarbete t
i fält inklusive hyggesberedningen nu hade
kraftigt ration aliserats j ämfört m ed tidigare
skeden. Samtidigt hade hyggena successivt ä n drat karaktär. l de t tidigaste skedet utfördes allt
arbete för hand på de svårbe arbe tade resthyggena. Atgärderna innefattade hyggesre nsni ng,
följd av förberedelser för oc h genomförande
av hyggesbränning, m a rkberedning för han d,
sådd och därefte r enkelställning av plantorna.
Enligt Staafs tidss tudier l 9S3 åtgick 15-24
d agsverken per hektar för a tt skapa en hektar
p lantskog med dessa fö rutsättningar. Senare
under 50-talet kunde mycket arbete sparas in
med hjälp av ke misk lövbekämpning, men
också genom bättre redskap och bättre teknik.
Brän n ingen drog dock fortfarande mycket
arbete, men genom p lante1-ing i stället för
sådd slapp man enkelst~illningcn. Vid SO-talets
slut åtgick ca sju dagsve rke n för att skogsodla
en hektar.
När m an senare övergick till att enban
markbereda h yggena maskinel lt under 60tale t m inskade den manuella insatsen radikalt
fö r detta arbete. Samtidigt u n derlä tta des d en
följande plant,ättningen. Den mänskliga arbets-

Dagsverken

71---------- ~ = c-c--- - - - - -- - - - - -

att bli den högsta någonsin. Summerar vi bolagets plantfö rbruknin g nnder frra å rtiond en
e rh ålls föijande upps tällning:

Plantering
6

Markberedning

Ar
1950-taleL
1960-mlet

;\ li ljo11n plan tor

100
200

1970-taiel
1980-talct
Su1n 1na

3

2

0

R
Barrot

Barrot

Täckrot

Bränning

Mekaniserad

Mekaniserad

ca 1960

ca 1971

- 1989

Figur 18: I. 8Plwv av arbelshmjl vid skogrnnlriggnin,~;
mii/1 i n nia/ da,~:mn/11'11 /H'r hrklar vid tre olika kombinalio11er av 111a1klmNlningjon' pla1111,rin1; och 1:,11 av
/1/a nlt1.

insatsen halverades därigenom ti ll ca 3,5 dagsverken per hektar.
I och med täckrotsplantornas intåg under
70-talct kunde arbetsåtgången åte r sänkas, nu
successivt till end ast ca I ,?i dagsverke n per
hektar (figur 18: 1) . .Jämfört med inledningsskedet hade alltså behovet av a rbetskraft för
att skogsodla en heklar minskat till en tiondel!
Alla arbeten inräknade var nu också verksamheten u tspridd över så gou som hela barmarkssäsongen. Detla innebar en avsevärt bättre
hushållning med tillgänglig arbetskraft.

Om[attningen
Bolagets beslut på 70-talet all intensifiera
skogsocllingen och m inska självföryngringen
innebar en snabb ökn ing av arealer att skogsodla (jfr figur 15:2) . Samtidigt ökade bolagets
skogsinnehav genom företagsförviirv. Under
80-talet, som innefattade res ta ureringsarbetet;;
slurfas, kom bolagets plantförbrukni ng därför

:;10
I 085

Av skäl sorn tidigare beröns dominerade co ntortatallen i 1970- och 80-tale 11s pla nteringar
(se figm 12:5). A,· pl<111tlö rhruknin gen ,·a r d :1
sammantaget h;i]('ren contorta . Cran utgjorde
ca tio procent och tall ca 40. Då i sto rt sett
samma förband a1wii11dcs vid utsiittn ingen
representerar dessa procc11ttal också approx imativt arealförde ln ingen i f~ilt träcls lagen
e mellan . Av p lautorna k,,e reracles ca 680 miljoner i Kopparforskru kor. l läl ftcn a,· dessa var
av elen modifierade t\'pc11 , ll ik o, cl.,.s. försedda med stvrlister.

Odlingsresultaten
Under 1950- och 60-talcn !Jade DDT-p repa rat,
i vil ka plantornas o,anjordsdcbr doppades
före utsättningen, inneburit etr clTektivt och
långlivat skydd mot den hesYiirliga s11ytb<1ggen
(Hylobius abiPlis). Ylen unclf'r 70-talet infördes
successivt generellt förbud 11101 all DDT-användn ing (se kapitel 21). Som e rsiiun ing
kunde dock snart oli b s.k. p,Tctroiclprcparal
anv~indas. U rspru ngligen II t,·i 1111s elen \'erksamma su bstansen ur ett par prästkrage,·äxt.er,
Chrysanthemm11 (Fhyrelm 111 ) m.11, 11111, respekt.i\'e
C. sinrrariaefolium. Dessa odlas lör frarnställning av medel mot nwgg och andra insekter.
Syntetiserade former, pyre rroidcr, kom snart
p å ma rknaden och a11,·~indcs i skogsbrukets
plantskydd fr{m 70-talf'ts scn<1rc del. Den \',111ligaste hanclelsvaran \'ar ti ll c1 1 bö1j;111 lp itox
och Ambush, senare Pcrn1ctrin.
Inte helle r pyre tro iderna u11clgir k kritik
som plan tskycld. Därför g jonles 11ndcr SO-talet
energiska ansLrängninga r ,tll finna 111inclrc
kontrove rsiella lösnin gar i fo r111 a,· mekaniska
snytbaggeskydcl. Fö1· all ,ara ekonorn iskt. acce p231

La hel lllåst.e e m ellertid a p plice ringen a\' såd a na skydd ske p å m illiseku n d er i en rn iUö d är
rn il joner e nski lda planto r st,'ir iho p tr~ingcla. l
kort.h e t ka n sägas au inga skyd d kla rade detLa
kra\·. r\11Lingen \·isade d e sig fö r kom p licerad e
o clt dvra <1 LL applice ra, e lle r också h ad e d e
in te d e n a\ sedda effekte n .
l fö regi\c ml e kapi te l h ar bes kriYits den up pföljning i fa ll aY \','ira p ra kLiska täckrotspla m eri nga r solll skedde all t.sed a n starten å r 197<1.
SLU<lie 11 ~i r \·eLerlige n elen mes t 0 111fa1.1.a 11de
so m någonsin gjo rts i land et rned a \·sikt a tt p[t
e tt oa n tastligt sätt beskriva d e utsatta träd ens
Ö\·erlevelse m .lll . Ar 1995 o m fauacle up pfo Uningen 428 p lante rin gar u tsprid da i tid e n
nnder e n pe ri o d m· '2 1 å r. I p la n te ringarna
h ,1d e då öve rlc\'l.:lse n av m e r ~in 200 000 iuclividu e llt rnarkeracl e p lantor fö\j ts i fe m ,°i r. En
,·n e rligare inven te ring efter JO ä r h ad e dessmom utförts i ~29 a \· d essa pla m e rin gar. De n
ge nornsn it.t Iiga Ö\·e rlevelse n å te rges i tabe ll
18:J
Tabell 18 : I . Uppfölj ning av SCA:s praktiska plantel'inga,.
med tiickro tsplantor utförda under periode n 1974-95.
..\ 11 t:il
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Eft.e rsolll d et är fråga o m pra kLiska p la nt eringar hö r hea kLas at t krite riet. på u:'iclslags\al
i d el enskilda fallcL lia r styns m· o lika 01nstä11d ig hete r s[tsorn t. cx, hyggets geog1·afiska behigc nh c t och markt.-ypen . u ;irf'ör h ar klim a tet
m .m . i oli ka g rad irn·erkal på res pe kt i\·e lrädslags öve rle \'eise . Som e n följd är d e o lika
övc rlcvclsesc rierna inte he lt ,Fimfö rbara .
BonselL h;irifrå n ka n ko nstate ras au. d e n
genomsn ittli ga ÖYe rkYe lsen m ot.S\"a ra r h ögt
ställda kra,·. Att plantt.> ringstidpunktc n som
\·ii11 tat. spelad e räu lite n roll f ra m gick klan cl\'
resulla le n. I h ela m ate r ialet ,·ar t.ex. öve r le,·else n e fte r fe m å r \id p la nte ri ng på vå ren / försom ma re n 8"1: p rocent. och på eftersom mare n/ höste n 78 p roce nt. \l,m ligas te orsake r till

avgå nga r \'a r to rka e lle r so rk, m e r sä lla n
S\"am pskador. En erfare nh et \"ar a tt dr- och
fiirsomrnarfroster kan allvarl igt skada t;ickrotspla nto r so m inte fä u Lillfälle au a npassa sig Lill
e tt. kän ·t li\ u1 e på h yggena. Plan torn as h öj d u Lveckling \",tr inte s;i111re ä11 där mau sa tt ut
barrotsp la n to r.
P:1 p la utstadie t klarad e conto rtan \'an ligcn
so rka ng repp hä ure än tall och gran . Träd slaget
har förmåga at t sä ua ad\·entiYa sko tt Yid ro tha lsen o m h un1dstam rne n skad a ts. n ågo t so m
d e a ndra ba rru·;id en sälla n kla rar. Te n de nse r i
mate r iale t b e kräfta r dessu to m alt SO-tal e t,
som inleddes m ed e n so rktopp och sedan
m ed sto ra te m pe raturnnderskoll, rnr beS\'ä rlig t fö r t.allplan tor m e n ;iYe 11 fö r gran plan tor,
som d[1 d rab bades a\· onormalt slo ra avgångar.
Co n to rta n \"ar m e r opåve rkad .
En års\is \ a ri a tio n fön·ko lll 11atu 1·ligtYis
krin g cle OYan red m·isad e mcdcl talcn. San1111;u1rnget kunde slu tsatsen dras av u ppfö!ju ingen a tt behm · a\· hjäl påtgärd e r på grund a\·
alltio 1· sto ra a\·g/m ga r i pla nte r ingarna kun de
för\'änras i fe m till tio proce n t a\· fallen. De t är
\·iktigt atl lta res urser i olika former tillgängliga fö r de tta arbete. l m e m inst \ iktigt ä r au
faltarhe rct ocks,'\ inn e fa tta r up pföUn in gsrn t.ine r gen o m vi lka fö rvngringsresultatel ko11Lin u erl ig t kontrolleras. l ann at. fall riskera r
hj älpå tgä rdcr att 11tehl i e lle r också b lir d e al ltför sent insa tta. GiYet\'is s\·iktacle ibla n d denn a
beredskap , \·ar for m a n d å och d å ble\· t.Yun gen
a n ' . jaga smd cgar·', e n d \'I'ha r och irra ti o ne ll
\·erksam h e t.

De "om qjliga" markern a
Det so m h it:ril ls sagts ka n ge int.r)'c ke 1 a\· a tt \·i
övera llL h ad e fra m g:i n g 111ed vftr skogsodling.
Det.ta sk ull e inneb;ira e n ÖYe rdrift, t,· u nd e r
å rens lo pp utk ristallis<" rad e sig n ågra skogs1ra kt.e r där \·i hade no tori sk" svårig h e ter m ed
a tt få p la nte rin ga rna a tt g:1 till. Sett ur bolage ts S)'ll\'in kc l rörde d e l sig, tot al, se u , e ndast
o m e n fö rsvinn a nde liLcn dela\· \-;m t inneh m',
m e n för d e t. lokala skogsh rn ket., alla ka tegori e r, om nog så sto ra områclt' n . Eft er många
fr u ktlösa fö rsök m ed oli ka typer ,n· m a rkbe hancll in g, träd slags\·,d o ch p roven ie n se r

kunde vi med tiden förstå att vi p å dessa st~illen hade au göra med verkligt sdrbemästrade
narnrkrafter. Dessa kan kon beskrivas som extrema situationer 1·acl avser konkurrerande
n1arkvegeration, frostlänth er. so rkförekomst
ocl1 tJ~Ul på,·erkar kli mat.
l centrala .Jämtland förekommer områden
d{ir kornbinationen av de tre första förh ålla nd e na kan bli mycket ogyunsamma. Den ursprungliga skogen do mineras van ligen a,·
grau. Markerna ä r relatil'l. högt behigna och
flacka. Frostlänrhetet1 iir sLOr. Be rggrunden
b estå r a, silu rkalk. Under hyggesfasen kau
1·egetationen p[1 sådan mark bli extrcnn ypp ig
och erbjuda utsa tt a plantor s,,å r konku rrens.
Dess111om är biotope n idealisk for å kersorken,
som vid massuppträdande inte är sen att kasta
sig ö, er plantor och småträd, ja ibland ~i,·e n
större.
),, e n i skogs lande t n~irmast fjällkedjan
kunde 1·i med tiden lokalise ra några höj d ryggar i skogslanclskapel dä r det trots upprepade
ansträngninga r visade sig nästan omöjligt att
få planteringarna att gå till, ja äve n sådder
som också 1xö,·ades. Det rörde sig ofta om finjordsrika gran marke r. T ill samma problernkomplcx som nyss rela terats sällad e sig h~ir enligt. \'år hypo tes förhållandet all luf'tmassor
f'd1n närhf'lägna kalfj~ill tillfäll igt kund e skärpa
v~ixtklilll atel på upptagna hyggen . Den till
buds ståend e ,·egetationsperioden förkortad es
d å p:1 ett ödesdigert sju.

Som följd hade plantor sorn salles ut under
dessa förhållanden svårt a t:r Ö\'erlcva. Sorken
tog sin tribut, Gremmeniellasvam pen likaså.
Uppfrysning fanns också med i bi lden ocb
må nga plantor förhä1<les under gräs och
örter. H yggespk~jning h jälpte ibland men in te
alltid. Un d e r SO-talet bö1jacle vi inse au elen
säkraste förutsättni nge11 för eLL uth ålligt markutnyrtjande i dessa fall var ett slags bläcln ingsskoghruk d är man hela tiden sökte behålla
trädvegetati onen intakt. Ambitio nsnivån, ,·ad
avser ,·irkesprocluktionen, fick skruvas ned för
all skogs brukandet., totala kostnade r, o m möjligt, sk ull e ku nna h:dlas på e n acceptabel ni,·å.
Utmanin gen var au. finna biologiskt framg:mgs rika former för blädning/ p lockhuggnin g. Erfaren h eterna frå n ,åra försök med
jjrillslmg,hugg11i11g a1·skräckte (jfr kapite l 1 ~) .
Cmler 80-tale t stanades försök med bbdning
i tra kten a,· Han1111erdal, .Jä mtland , m e n l'icl
90-talets ingång 1·ar det ~innu för tid igt a tt ut1·ärclera 1·esul tatcn .

Planteringsmaskinerna
En förho ppning, e lle r snarare ö1er1 ygclsc,
hade al ltsedan 60-talet ,·arit a tt skogsodlingen ,
på samma s~itt som skedde med virkesskö1·cle n ,
med tideu skulle komma a tt licltnekaniscras. l
SCA:s fall underst.öddes därför snan fön e rkliga ndet a1· idfn till en plaule rin gsmaski11 ,
f)om/1lrm/em , som u11·ecklats a,· Hilding C rund-

l'la11lni11,1.1,s111risl!inm Dom/1fu111,,r i u//lin11, 198 1.
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ström, föresLå ndare för bolageLs maskinstation
i Dorotea. Hildings uppfinnargeni hade tidigare resulterat i g rund principerna för avverkn ingsmaskinern as kvistn ingsdon. DoroplanLern
kom a tt testas i olika ve rsioner unde r åren
1976- 82 . .Ä..v e n p å andra håll gnuggad es geniknölarna. MoDo utvecklade genom sitt verkstadsfö retag MoDoMekan prototypen till en
plan Le ringsmaskin. Del finska skogsbo lageL
Serlachius OY hade under några å r tjugo teknike r h eltidssysselsaua med att utveckla en annan

Del _finska skogsbolagel
Snlar!tius ' /1/cm/ering:,maskin, I 'J8 I.

2:14

proLOtyp. Dessa nämnda a rbetade alla eher
principe n a u. arbetet skedde unde r kontinuerlig rörelse över h ygge t. Plantskol eföretaget
Hilleshög/ Ko pparfors tog fram e n konsLruktion som förflyttade sig in termitte nt (stegvis).
1 bö,jan av SO-tale t hade vi på olika h åll fä tt
känna av de problem som man stöter på då
planteringsrnaskiner skall utvecklas som arbetar i nord is ka rn01·änmarker:
Utföra en markberedning som ger b iologisk t bra, helst upphöjda planteringspunkter. D e ua fön11sär.ter en robust utrustning som kan flytta på både stubbar,
stockar oc h stenar samt effekö\L fl å av
hum ustäcke t.
Utveckla p lanteringsorgan som a rbetar
med sLOr precision och känsel. Plantan
skall s~ittas på lagom dju p. Cykclticlen för
planteringsorganet ~ir e n eller annan
sekund.
På maskinen skall rymmas e tt stort p lan tl age r
ur vilket plantor kon1.int1erl igt matas fra m till
p lanteringsposition. I idealfallet bör detta ske
hclrnckaniseraL, me n arbe tet kan också n tf-öras
av en operatör på maskinen . Maskinens tekniska utnyttja ndegrad måste vara hög.
Det visade sig snart a tt de o lika tillverkarna
av prototyper saknad e såväl de ekonomiska re-

"

S!orn resurser har lagts /Ht all utverldo Pn J1lonlrriugs111r1slii11. Fn ji1J1gnr111r/,, 111r1s/ii11 11J1J111årlrf1,s till sisl, Silvr1 Novo,
den 11/an lve/ia.n mes/ lw111pll'xa maskin som 11/vec/da!s(ör slwgsbmkei. J\len på grund av dri{lslömingar och m begränsad JJ/anlerin,~:uiisong lnmd,, rim rlw11111nisk1 inte lumluuHm 111ed ·111anuelf pla11ltri11g.

surser, som resurser i övrigt, vilka krävdes rör
att driva utvecklinge n vidare. Därtill var uppgiften all tför svår, tekniskt sett. Dessutom behövdes stöd och samarbete 1necl framför allt
storskogsbruket. Vi kunde hjälpa till med de
olika fo rme r av teste r och uppmjmingar av
prestanda som utvecklingsarbetet krävde.
Resultate t b lev att Dom~inverket, Stora och
SC.A etablerad e ett samarbete. Eu Småla ndsföretag, Storebro, erbjöd sig au vidareutveckla
NloDoMekans maskin, som d öptes till Silva
Nova. Projekten Doroplanrer och Serlachius
lades ned. De tre företagen inköpte å r 1984
vart sitt exemplar av Silva Nova för praktiska
tester. Storebro behöll si n ursprungliga pro totyp för egna prov och ut\·ecklingsarbeten. Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsfond (se kapite l l 0) stod för de tre skogsföre tagen s å rliga
driftskostnader.
De följande å rens utveckling-sarhe t:e p r~iglades av lovand e framsteg, men också av
svikna förh oppni nga r. Plante rings resultaten
förbättrades starkt sedan markberedning med
drivna harvar installerats. Dessa lade uppjordstränga r som före p lant.sätt ninge n h ade
tryckts till av d e bakre hj u lparen. Eu. av d e
stora problemen gällde plan tm atnin geu . Så

va r t. ex. SCA:s H iKo-planta relatin lä tt a tt
oskadad blåsas fra m ti ll p lan teringsposi ti on,
m edan Storas Planta 80 förlorade mycket torv
k ring röue rn a och därfö r be hövde en mekanisk, mer skonsam fram matning. De 11tsa11.a
plantornas överle,·,iacl ,·a r n:igot liigre j ämfört
med manuell pla nterin g . O ch prestationen i
utsau amal pla ntor pe r ti mme kom sällan upp
i den eftersträvade, även om skill naden inte
var uppsee ndeväcka nde stor.
Förbättringsarhetet fort5atte dock till en h it
in p:1 90-tale t d:t projek te t lades på is. Det
visade sig fortfarande sYårt att ekonomiskt rnoöve ra maskin ell plantering . Ty ä\'en de ma nuella alte rn ativen h ad e successi,·t b liYi t allt
effektirnre. De stora ti lh-e rkarna av skogsmaskiner Yisade tw~irr litet intresse för a tt
d elta i utYecklin gsarbetet. Om så Yarit fallet
skulle säkert en del tekn iska problem ha varit
lä ttare a tt klara a,·. Orsaken låg i det faktum
a tt antalet: i exempelYis Norde n behövliga enh e ter sk ull e lia varit a ll tför litet fö r e n lönsam
se ri etillverknin g. föi rtill gick skogsbruke t in i
e n lågkonjunklllr på 90-tale t. Detta minskade
(tempo rärt) planteringsverksamheten till förmå n fö r na turlig föryngring.
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Röjnings berget
Vid skogsskötscl en ligt Lrakrhyggesprincipen
skall elen framtida procluktionsskogen formas
tidigt i bcst:rndets li,·. Detta sker genom röjningar, som är ,·iktiga å tgärde r för skogens
framtida \"ärdeproclnktion. Upp, ~ixande Lalla r
och g rana r konk urre rar med \"arandra om uLryrn met oc h d ärtill med up1)\'äxan d e lönr~id.
U tctn e n e lle r !lera reglerande å tgä rder kan
tr~ingseln b li för sto r och fe l individer ta herra\'~ildet. \fan röje r därför i u ngskogen a,·
samma anledning so m man gallrar och rensar
ogr äs i sina tr~idg(trdssängar. Men ti den
mellan sådd och skörd iir ![mg i skoge n och
bes,·ärc t for röjn ingen å terbetalas fö rst vid
fra mtida skördetillfä lle n . Därigenom blir vid
trakth yggesbruk rö jningen en skogsskötsclå rgärd \'ars genomfö rande kanske nw r än
andra skall präglas a, om tanke om nästkommande generationer skogsbrukare. Rc~ningen
bl ir n ågot ,cl\" e n m o ral- och sanwetsfråga.

'

-4~

0 1'11 sliindiga lw mjm1 1110/ oönslwd
viixtligllf'I. /-!i/rim iil' ur Elsa Bes/@os
lwli, "Blomste1.festm i tiijJ/Jrm ·; s0111

.

Själva bestå n dsanl~iggningen är en u ppenbar
och ounch-iklig fö ljd aY a tt d en gamla skogen
av\"erkacles. Kosrnaden kan bäras av de inkomster skörde n inbringade. \1e n när röjn ingsbehow·t uppträd<"r efter ett eller annat
å n:ionde finns kauske iuga p e ngar a,·satta för
[1Lgärclen . Det kan d å ,·ara frestande art
''glömma bo n .. d en .
Den ornfauande bestånclsanläggningen i
No rrland fr.o .rn . !'"JO-ta let fick som ound,·ikligt
res1tltat ett med Lide n la1·inanaL ökande r~jningsbeho,·. Unde r resans gtm g ,·isade d el sig
- kanske inte oväntat - a u skogs bruke ts mora l
ko m att ställas på pro,·. Inled nin gsvis infann
sig en 1·iss strutsmentalitct. \fan ,ille helst inte
inse e ller ten d erad e att underskatta de sLOra
röjn ings be h o,·en. Det ,·ar fresta nde a tt vänta
med å tgärden. som dess,·ärre d å ble, allL kostsammare a tt utföra. Inför risken art förvildade
oröjda ungskogar skulle ,·äxa ,·idare till sto rt
,

·~

--.-- ·
- l/11
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hom ut 1914.
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Höjning iir fil kos/sam och r11bPtslm1f!sluäuande 11tg11ffl. Bilden

forfang for värdet. av skogens framtida vi1kesavkas1.ning, ingrep sarnh~illet. med lagstiftning
och ekonomiskt. st.öd rör röjning (se vidare
kapit.el 23) . 1 l 979 å rs skogsvårdslag infördes
röjningsplikt, en e nligt 111in åsikt mycket. klok
åtgärd. Ty detta skedde i en t.id när de verkligt.
stora be hoven bö1jacle uppträda, samtidigt
som kvalificerad man uel l a rbetskraft blev en
allt. dyrare brist.vara i Norrlan d . Och den kostnadskrävande röjningen visade sig vara svår
at:t mekanisera sedan väl elen motorman uella
röjninge ns möjlighet.er utnyttjats till fullo.
l det följande skal l jag skildra h ur röjningarna skifta d e karaktiir och omfattnin g ino m
SCA:s skogsbruk och hur vi t.ill sist geuomförcle den mödosamma kläuringen uppfö1·
det vi döpte till röjningsberp;el. Eftersom det nya
slwg;sbru/1r,/ bö1:jacle praktiseras relativt samtidigt i Norrland ägde en liknan d e ut,·eckl ing
rum inom det övriga storskogsbruket. Liksolll
i tidigare avsnitt har därför m iu skildring även
här karaktären av en ''case study", som kan
vara av mer allmänt. in tresse.

Vid sidan om dikningarna hörd e säkert. de
gallringar och röjningar som företogs på
Kramfors AB:s marker till de arealmässigt
mest omfauande skogsskötsclåtgiirder i mo238

11i.1M

oröjd ungskog med h1vi11slap;.

d e rn be märkelse som intill 40-talet förekom i
Norrland. Redan å r 1914 startade bolage t
under ledning a,· den då nyanställde Eric
Ron ge en serie gallri ngs- och röjningsforsök
som kom att uppm~irksarnmas inorn båd e
forskningen , skogsskötsclu tbild n ingen och
b lancl skogsbruke ts praktiker under i stort sett
res ten av se klet. O ta liga är d e exkursione r
som under å rens lopp ställdes till Ronges for
den tide n unika prm·yr.o r med "bolsjevikgallring" och "stavaskogsröjning" p {1 Bosu nclets
skog nära H oting. Detta var en försöksvcrksamhet som en lig t. Ro n ge va.rit ofrdn!wmlip;,
iivm 0 1n rlrnsr1111111a ur sfriingl vf'fmslwjJlig sy11jw11kl slmlle !u111no Liknas vid el/ i ,ner än vanlig
gmrl ovisst Ja111.!ande l'jier sanning;m.~:n
U nd er 1920- och '.1fl-tale11 gallrades över
70 000 hekta r på Kramforsbolaget.s marker.
Vid sidan av gallringarna, som lämnade gagn,·irke i utbyte, röjdes också avse,·ärcla arealer.
Den aktuella röjn inge n beskrivs ,tv Ronge som
geuornhuggningar i yngre eller äldre bestå nd ,
som hiimmats i sin ut,·eck]ing på grund av beståndets tiithe t oc h där utfa]let ej brnnade
gagnvirke. [\lfåls~itll1i11ge n var att röja t.i ll 2,3
me te rs förband d:1 medclhöjd e n var fy ra ti ll
fem meter. Vid h ögre meclelhöjd ökades förbandet. In g reppen skedd e ofta i oskött,
1nycket starnri k stagnerad granskog. Den n a
hade uppkon1miL efte r skogsbränder på 1800-

talet, säkert i kombination m ed goda granfröår. Sådan sr.avagran fanns p å avsevärda ytor
framför all t i Mellannorrland. De t rörde sig
of ta om skog p{t finjords rika kalla ma rker, e t:t.
förh ållande som Ronge tidigt uppmärksammad e och undersökte genom sin a klassiska
snö-, tjäle- och marktemperaturmä tningar
unde r å ret.
I och m ed trakthyggesbrukets införande
fr.o.m 40-talct kom frågan om elen tidiga b eståndsvärden åter i blickpunkten. Men uu
gällde de t inte oskött, naturföryngrad skog
utan framför allt behandlingen av uppväxande,
nyligen anlagda likMclriga kulLUrbestån d och
självsådde r. Stilbildare blev inte m inst .Joel
vVretlinds röjniug,tr i hans på 1920- och '.)0-talen
åstad komna täta sFilvfo ryngringar på me r
e lle r mindre torra tallma rker. l dessa rådd e
koukurrens på kniven om elen tillgängl iga näringen.
\Nretlinds recept var att på ett tidigt stadi urn
avlägsna förväxand e "vargtyper" som aunars
kunde ta komma ndot och breda ut sig p (t bek ostnad av kvalitati vt bäurt> träd. Genom
"toppning" av andra förväxan d e indi vider
sklllle e tt så jämnhögt krontak som m~jl igt
ås tadko mmas. När träde n blivit e tt: p a r mer.er
h öga skulle man åter röja. I bruksskogarna
längre söde rut var ungskogsröjning sedan
länge en del av skogssköt.seln. Hä r kunde ktmskap hämtas vad gäller röjningsprinciperna p:t
de friska, ofta mer lövbemängda marke rn a.
På ini tia tiv av La rs Tire n vid Starens skogsforskningsinstitut igångsattes vid 50-tal et.s ingång unde rsökningar med avsik t att få ett
grepp om utvecklingen i norrländska skogskul ture r, a n lagda med vitt skilda förband. 238
Sven-O lof An d ersson vid Avde lninge n tör
skogsprodukti o n kom a tt stå för dessa stud ier.
Hans produktionsta b e lle r för norrländska tallplanteringar fick stor betyde lse för p raktiska
ställ ni ngstaganden till bl.a. frågan om htrnpliga stamantal i föryn gringarna.239 Vid sidan
a\" ~jälva skogsanläggninge n ak tualiserades
h ärigeno m också betydelsen av ungskogsröjninge n , t. ex. lämpliga stamantal och å tgärd e ns utförande i övrigt. För ändamålet anlade
in stitute t under S0-1.ale 1. en se rie röjningsförsök. H ~ir studerades bl.a. de praktiska ko nse-

kvenserna av röj n ingsingrepp, t.ex. risken för
rnärgborreskador e lle r snöhrot t efter rö jning i
ungskog av olika t~ithe1..:l40
I ko m bination med de erfare nheter som
väx1.e fram i det p raktiska a rbe tet gav d e vetenskapliga studierna under 1950- och 60-tale n
e n ganska solid grund för utfo rm n in ge n av
faltinstrukLioner tör ri:~ning. Sådana såg dagens
ljus på olika h .'\11 inom skogsbruke t och kom
snart att likri ktas. I våra skogsvå rclsanvisninga r
besk revs syftet. med åtgärden a ll t.seclan 50talct, och endast med små ~indringar, som följ er (fältinstruktionen frå n år 1982) :
Sy-ftet med röjningen år:
-

a tt öw·rföra h e la pro cl11ktione n till

-

all

-

a tt fö rhätu·a bestå n dets h a litet,

-

a tt min ska riskern a fo r snöbrott.

bli\·,mde gagm"irkestriicl ,
l"l'glcra triidslagsblancln ingen ,

Genom r ö jn ingen :
-

minskas kon kurrensen om st:mclortens
t ill\'äx t resu rser,

-

lt i\js rn:-1rktc rnperatur e11 ,
öka r mark11iiringsutbuclct.

Som e n följd a,· e tt. fö ränd ra t skogs t.i llst.ånd
ko m ocks.°t röjningens inri ktning i viss mån att
förändras under :trcns lopp. 1940- och :'i0-rale ns
verksamhet tj~in acle inte m inst till att sanera
mer e ller mindre ,·ildvux na yngre och m cclelå lcle rs skogsbest~md. som uppst:å u på gru n d av
ti digare skogshrnksp rax is. Under p e rioden
1945- 49 röjdes inom bolaget totalt modesta
15 281 hek ta r. Statistiken inneh ålle r in te
någon up pd elning p .'\ olika röjningsformcr.
Under följande å rtionde n skulle verksamhet.e n expand e ra kraftigt.. 1\fau skilde d å p å
p lan tröjn ing, ungskogsröjning och r~jning i
gall rin gsskog. Omfa ttninge n på 1950- och 60talen fra mgår m· n e clanst.åencle tabe ll :

Pla11tröj11 i11g
Ungskogsröj ning
Gallringsrqjning

Totalt

SO-talet
llektar
%

60-talet
Hektar
%

19 18,t
68 963
2+ 16 1

52

21

13 'l73
66 465
48 '13!,

11 2 610

100

]28 l 9'l

100

17

62

10
'18
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v~ixer i "såddruggar'' e ller i 1.äu förband på lättföryngrad t.allmark. I lär kr~ivs d ärför eu tidi g
enkelställning eller plantrc~ning. Av säkerhetssbil bör å tg~irden fö retas före ele n 1 augnsti.
Då har de a\·skurna p lantorna fö re \"interns in1räde hun ni t bli otjänliga fö r svampen. Efte rsom skogssådden m tog i omfattning fr.0. 111 .
60-ialets början . o ch sedan snart upphörde,
korn p la ntröjningens saga alt \'a ra så gott som
all en bit in på 70-Lale i. Vad beträffar sjähforvngringarna på friska rnarker l~irde Yi oss art
d e n mest angelägna :ng~ird e n van ligen inte
Yar n ågo n tidig p lamröjning u tan en \·id rätt
tidpunkt insatl. lövsanering röl_jd av ungskogsröjning. Vi Yar inte e nsamma 0 111 att plantröj ningen med tid en så gott sorn upphö rd e .
H e la skogsbruket upplevde cle 1sam rna som en
föijcl a\· d e n 1wa inriktningen mol. plantering.

U ngskogsröjningen

He.rnlial av e/ie1sr1/I /!lr111frÖJning i tal/sådd. Snösliylle.
!Jäderbell oth tillbalwhr1/Lm 11t11eddi11g, juli I 96 7.

Ungskogsröj ningen på 50-ta leL företogs p å avSC\'ärt större area ler ~in vad sorn skogsocllaLs
och sjähforyngrats i tidigare skeden . U ppkomsthistoriken i elen tidens bestånd som befann sig i ett för n ngskogsröjning lämpligt u rYec klingssradiurn ku nde därför ,ara mycke t

Vid sidan av dessa röjningar \',tr del också \iktigt atl reglera före komsten a\' löYsly p{t hyggen
och i ungskogar. l del Lidiga skedet amändes
kemiska medel fö r a tl minska löd"öre komsten.
l många fa ll röjdes dock lö\ et i samband m ed
annan röjning el ler h yggcsrensning. F rån och
m ed 1980-t.ale t, c1:1 kemiska mede l inte längre
kunde användas, gjordes fe m Lill Lio år efLe r
bcsLånclsanläggn ingen om nöd\'ändigt en separat 1nanuell lövsa ne rin g.

Plantröjningen
BehoYct a\· plantr~jning uppstod när sådde r
och för yng ringar nnd er fröLräd fr.o. m . 40t.aleL b örjade komma Ö\'er några decimeLe rs
höjd. I Lä la sFilvfö ryngringar skulle å Lgärden
sättas in vid högst n ågon meters mede lhöjcl.
En viktig e rfarenhet Ya r niimligen att snöskyttet är en dödlig fara fö r tall p la n ror som
240

f'mfessor Sven-Olof.Andersson vid besök /H1 contortuJ;/un lering Stensjöviigrn. v äster um Liden, 1984.

Dl tal//Jps/ånd efier uiil 11/fiird 1111gshogsriij'11i11g.

vari e rande. I ngreppet a\'såg då som nu att i-l\'lägsna a lla lö,·- och barrträd som inte b o rde
ingj i del fra1mid;i bestå ndet. Lirnplig tö r röjning anga\'s i 50-talets ;111\'isningar ,·ara yngre
uch iild1r> 11.ng,lwg niir triide11s 111edl'lhöjrl överstiger
1 1n. Det akLUella å ldc rsi ntcT,·alle t anga\'s till
hela 10- 50 år. D e t är först p{1 60-taleL s0111 ungs kogen till hu vudsaklig del l'ar resulta tet m·
det nya lr;i kLh yggesbruket. N u var den mer likartad och skulle enligt d e senare instruktionerna fö re1;is i rvä till tre meter höga och 10- 20
fö- gamla skogskulwre r. Eller oc kså s ku lle det
röjas i n.°1got älcli··e själ\'föryngringar i samma
tllYecklingss tad iu111.
Sl'en-Olof' Ande rssons prodnk1 ionsstudicr
p.°t SO-talet i n orrbnd ska tallplanterin gar fic k
sto r betydelse för re ko rnmenclt'rade röjningsförband .2·11 I bolagets första instruktiou p å 50takt anga,·s högre sta m an tal p e r hektar fö r
tall ;in för gra n . Snart b eslöts att inte särskilj a
lrädslagen. l st;illet gjo rd e vi under en period
på 1960- och 70-talcu en disLinkLion mel lan inriktningen ,·id skogsbrnk m ed resp ektive uran
gallring. 1 d et förra fall et sknlle betydligt fler
st.ammar liim11as.:l--l;' Men de praktiska erfare n h e terna ,·isade sm1n au det inte tjiinade något
till ml "finlira'· al ltför nivcket. Verkligheten
gm· inte utrvrnrne för d etta. Från oc h m ed 80-

tale L, då d e ,·erkligt stora llltgskogsarealcrna
röjdes, tillämpades lölj a11de förbandsbest.ämmelser:
Ståndo nsinclex
1-1 I 00 . Tall och ~ ,-,m

K\·arsr:tlld:-1 sta1nrnar/ ha
l\ar, o ch [i,,·

2 ]()()
I \100

'./0
18

16
1·1

I 700
I 350
1 --lOO
1 './:'iO

Björk i rena best;'111cl skttlle röjas till rnax.
1 ~00 stammar p e r he ktar oa\'se u marken s
bördighet. Det iir intressant 11owra a tt red a n
R.o n ge i sill ''famlande cftc r sauuingen '· p å :!Otalet h a d e h a mnat pa pre cis samma ni\'å \'ad
a,·se r f'örbanclet ,id si n a röj ningar i g ranskog:
ca l 900 sta m mM per hektar.
För all li ndra \'erkning arna a,· cit't minskade behol'et a,· arhet skra l'r i skogen illg rep
staLsmakterna med olika s,·sse lsii llni ngspaket i
skogsbl'gderna (jfr kapite l 23) . Inte 111inst ingick 1111gskogsröjning i clf'ssa . De s.k. beredskapsarbetena p å börjades {1r 1958 och fortgick ;inda till slu tet a,· 80-talct. \'crksarnhe1sfo r111 en cle lfin;i n sit'rade skogliga ~ttgiirde r
genom bidrag fr;°m )\lbetsm a rkna d ss lvrelse11
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(AMS) och länsarbetsnämnderna. Under 60tale t sysselsattes framför allt fris tällda skogsarbetare . Men beredskapsverksam het.en kom
iiven all o rnfaua betydligt fler kcuegorier
arbetslösa.
Det statliga stödet till bl.a. skogsvårds,hgärder i Norrland hade t-vivelsntan många positiva c>ffc ktcr. Detta giillde in te m inst under
elen för arbetskraften sv{1ra perioden då sysselsätmingen bö1jade tryta i skogen p{1 grund al'
mekaniseringen. Men det var inte alltid som
l'erksamhete n bedrel's p{t avseu vis.Jag erinrar
rnig en upprörcl, men samtidigt sk rauande
Håkan Swau {1terkollllllen frå n en inspektion
av ett beredskapslag. Detta skedde tillsammans
med ek i samman hanget högsta t;inkbara potentaterna. närn ligeu l~iueLs landshövding, en byrådirektör från ,\rbe tsmarknadsstyrelsen , chefen
Cör Li11sarbeL~nämnclen samt l;insjägmästaren .
J::fter en lång fo l!llarsch i det kylslagua höst.d u nklet ti llsan1111ans med en uppsyn ingsman
från Skogsv:1rclsstyn.:lsen, vilken ledd e dem till
röjn ingstrakten, sökte man länge lokalisera
a1 betslageL. Man gic k kors och t.v;irs genom
det slybemiiugda o!llråclet, men inga knattrande lllotors{1gar hördes, inga röjare syntes
till. Till slnt kände man röldukt och hit.lade e lt
ston 111 ili t.änält.. Där inne hördes g lada rös te r
och skratt . .\tian kle,· in i värmen . Unde r en
skaq)t lysande primuslampa satt h ela skaran
timavlönade röjare inklusive förmannen och
spelade ko rt.

Gallringsrqjningen
Tradi tionen att röja i gallringsskog gick tillbaka ti ll 1q20- och 30-ta len . Man skulle enligt
50-talsinstrnkrionen röja då behovet anses J1åto,g
lip;t, u x. då mycket tät 1111derviixt bedöms vam Jm1d11ktio11shii1111110 nde på iiverlJPst/indl'i. Siirskilt gälIN detta lw11o ,nmlin \'åra analysei- på GO-t.alet.
a\' den d (1,·ara ncle !lledelålders skogen visade
att. det. fo rtfarande var gott om b estånd bem~ingda n1ecl en tät 11ndervegetat.iou av ba rr
och ]öl'. Cen0111 flitig t gallrancle var överbest:mdet ,I\· gag1l\'i rkesträd därti .11 ofta a ll tför
glest. Srnå u·~iden kunde dä rför svar a för en avse,·ärd del av besr:t11dets totala til h·äxt, men
deu avsa tt es på st.ammar av l'il ka h uvud parten
0

aldrig skulle n å gagnvirkesdim ensioner.
Under 1960- oc h en bit in p.'t 70-talet forcerades därför gallringsröjningar i sådana
bestå nd med avsik ten all fl yua över underväxtens tillväxt till de grön·e träden . Åtgärdens
lönsamhet kunde ber~iknas ge nom all uppskatta de onyttip;a klena småträdens smnmanlagda
andel av dn, totala gnmdytan. 2'13 Åren 1968-72
behandlades sammanlag t drygt 30 000 h ektar.
Ett par år senare upphörde denna form av beståndsvårdande röjn ing i bolagets skogsbruk,
sannolikt för all tid.

Lövet i ungskogen
De tidiga instruktionerna a11d,ts en l'iss a mbivalens när det gäller den lämpliga lövinblandningen efter röjn ing. 1\fan säge r i 1961 å rs instruktion a tt björhinblandning bör (fterstriivas jH1
allo 111ar/1n Dock jår hiirvid aldrig en björk kvarlämnas J!å. bt/<0stnad av Pll utvl'Ck!ingsbart ban°
träd. Vidare krävs vid nngskogsröjning att asp
och björk e ndast. får kvarlämn as i större
luckor. De skall d å ha en avse\'ärt lägre höjd
än barnrädsplantorna. Undantag utgö1 fuktiga str(tk där björk skall lämnas äve n d~ir den
är lika hög eller högre än gran föryngringen. l
plantri~jningar skall lövin blandning totalröjas
rnckani.skt e ller kemiskt. Rönn , en buskar och
sälgarter himwts 0 1·örda (viltvård) , o m de ej
före kommer så rikl igt, att de påverka r gagnvirkesprocluktio n e n.
lJ ncler resans gång bö1jade man dock alltmer uppskatta li.ivtriid som inbland ning i d en
framtida barrskogen. Man h ad e också lärt sig
ta hj;ilp av lö,·e t som frostdämpande "amrnetr;id" dels i Lerrängens lågpanie r. dels också me r allmänt - på fuktiga marker där gra n en
tri vs bra un d e r och tillsammans med björk. l
iustxuktionen Cör ungskogsröjning från å r
1982 sägs a tt klen underväxr av barr inlf' s/ia{{
gynnas på bekostnad av , )il utvecklad lövföryngring. I sådana fa ll skall man bygga p å löve t.
Inställningen var alltså ganska a nnorlun da än
20 år tidigare. Det skall dock p å pekas a tt röjningsobjekteu till sin uppkomsthistoria och
d ärmed till sin kara ktär 1111der 1.idcn hade förändrats rätt mycket i skötselmässigt positiv
rikLning.

..
Trols våra pedagogiskt utformade, illustrerade röjningsinstrukt.ioner var d etta med lövin bla ndn ing ej alltid det bttaste för fältpersonalen atl ta till sitt hjän:a . En orsak var sannolikt
skogsbrukets lövbekämpni ng med kemiska
medel, som ju syft.ad e lill e n totalsanering d är
åtgä rden sattes in. Somli ga h ade svårt alt se
a nnorlunda på uppgiften i d el manuella arbeteL. O rd e rn a tt. "allt löv skall bort" var alltför
btt att ge och all föija . Resultatet kunde bli
n og så uppseend eväckande och nedslående.
På några timmar kunde ambitiösa men felinslruerarle ri'~jare fö rvand la ämnet till en
vacker lövrik barrblandskog till ett glest och
luckigt Lall bestå ncl. Vi slet genom åren hårt
med uppgiften att överlag f·a såväl a rbe tsledare som röjare att inse att ~iven löv tolererades i våra u ngskogar. Säkert är att särskilt
unde r 1950- och 60-lalen e n hel del l~jörk i
ouödan röjdes bort till fö rfång för produktion
och naturv~1rd. På det stora hela blev dock
resultaten acceptabla.

Röjnings tekniken
Fra m till på 50-talet var röjningsa rbetet i ungskogen man uellt och ntf ördes med röjkniva r
( Lex. H ammerdals-lie n eller Krafts röj krok) .

Meu u nder årtiondets senare del korn arbete
med motorröj ningssågar till ökad användning.
De n första konstruktio n e n, Brush Master,
var amerikansk, tung och klumpig. Svenska tillverka re av mer smidiga sågar, som Tandsbyns
Mekaniska Verkstad, beläge n söd e r om Östersu nd, tog d ä rför snabbt över marknaden.
Snart h ade d e fles ta svenska motorsågstillverkare, som J onsered, Husqvarna och Partner
även motorröjningssågar på sina program .
Sågarna kom fr.o .m . 60-talet au b li d e bestående och al lenarådand e röjn ingsredskape n
seklet ut.
Frå n och med SO-talets mitt gjordes d ock
ganska o mfattand e försök m ed a tt ytterligare
mekanise ra åtgärden. Skogsbruket sökte inte
mins t utvägar för all komma tillrätta med d el
rikliga lövuppslaget i föryngringarna, en konsekvens av besprutnin gsförhudet å r 1982. Ett
sa marbetsprojekt startad e å r J 986 med d eltagande av Domänverket, MoDo, SCA, Sydved
och Södra skogsägarna och finan sierat med
medel från Skogsbrukets forskningsfond.
Eftersom de då van liga sko gsmaskin e rna (engreppsskö rdarna) med få undantag hade väl
låg frigån gsl1~jcl för att kunna arbeta inne i
p lantskog fick de anpassas ti ll högre frigåe nde . Dessuto m byggdes mot slu tet av 80-

Kreativiteten tog sig många utllyck niir dP! gälfr/1, flll sfwj,r1 jr1111tide11s mmf1i11Pr[ör 1111'/umisaad ungsfwgsrö;-ning.
l//uslmtiunn av Nd1 Fu,slttd i HNfogörelse nr 2 1974från Forslmingsstijie/sen Skogsarbeten.
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talet en pro totypmaskin, "Hulda", av Huld tim
i Malå a1·sedd e nbart för ri.~jning . Alla maskiner hade kranbu rna röjaggregm.
.Jämförand e studier och praktiska försök,
som bolaget utförde n1ed Lre till rö jnings maskin e r o m byggda skörd are: FIVIG 4:'i0 (Lille bro r),
Va lrnet 901 oc h Skogsjau 487 (Spindeln), var
Lövskog,
9%

Blandskog,
46%

Granskog,

2%
Tallskog,
43%

AC + BO län

Antal objekt: 21 st
Antal provytor a 100 m 2 : 535 st
Inventerad areal: 75 1 ha
Lövskog,
5%
Blandskog,
45%

Granskog,
17%

Tallskog,
33%

Y + Z län

Antal objekt: 39 st
Antal provytor a 1oo m2 : 972 st
Inventerad areal: 1 266 ha

Tall

Gran

Löv

Figur J 9:J. Re.111/lal Jrr1n mår J 982 gnw111/urrl s1i,k/mmsi111w11/l'ri11g av nyröjda ungskog(I): Or' o/ilw Jå1gade
fiillel/ iir /110/J/J1/io11!'lia 1110/ (/lfft!P11sfördd11i11g /HI 1111g-

skogstypn och i'l70III dr'ssa
rfp/11i11g /H1 lr11r/slog.
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mycke L lcl\ancle \'ad a\'ser såYäl produktion
som kostnader oc h biologis kl resullat.. UTYecklingf'n avstannade d ock under 90-taleL Deua
k,111 ses som beklagl igl, ty sena re uppföijningar ,·isade au. skogsbruke t i11Le längre a\'satte tillräckliga res u rser för r~jningsåtgärder.

En bild av fram tidsskogen
Röjningsinstru klion e r är en sa k, men h ur såg
d å ,·erklighcte n u t:, Diskussio11e11s ,·ågor gick
h öga u nde r I \)70- och 80-talen om hur skogsbruket egeml ige n lyckades med t1ppgil'ten att
åter skogkhicla de upptag11a h yggesytorna.
Skogsvårdsorgan isat.ionen lät sina ko nsulenter
geno mföra uppm ätningar p å u tl o uad e förvn gringsohjekt och ryc kte s ig konstatera au
frarng.°111g,1rna inte ,ar så l)'sand e. i\llan fan n
au d e l brast i alla lllorne nt i skogsocl li ngsa rhetf't.. Detta kunde förkla ras m ed för få uls<llla
p lan tor. b ristand e markbehandl ing, undermål iga plantor och bristande tillsyn .
Vid ~jä hförmgring lämnacks fö r Ja fröträd. 2 t·I Detta bekymrad e iutc 111iust del ideella nantr\'ärnct som !;inge anklagat oss for all
skapa lrösLiös,t monokulture r a, tal l och gran,
me n nu ocks{t fick an led n ing ifrågasätta he la
skogsbruksprincipen. Kritiken framfördes i de
flesta lillg;ingliga media.
Bilden st;imcle rä tt d fög t 111ecl ,·å r egen . Vi
beslö t li ll slul a u försö ka ge en o hj f'ktiv b ild a1·
ti llståndet i dra 1wröjda ungskogar, ,·ara,· Yi
h ade sto ra a realer. Det rörd e sig ,·id d en lic!En
o m beslå nd som a n lagts på !50- och bö1:ja11 av
60-talel, alllså en pe ri od d å ca h älften a\' areale n kulti\'eracles och resle n sjähfö ryngrades.
År 1982 lottade ,·i ut 50 ol~jekL ur d ra register,
spridda ö,·e r hela inneha,·e t. I 1'a1je besLån d
b1cles 25 pro1-ytor ttt d är skogen ingåend e beskrevs.
T de fall där tall , g ran respektive björ k förekorn med m inst 70 procent a,· stamant,de l
h;infördes prowlorna ,id bearbe u1 inge n i kategorierna !ull.sko,~; gmnslwgoch björkskog. Ö\'l'iga
prm·y tor hiinförcles lill kategorin hlrmdslwg P(t
så sätl fic k man e n llppfann ing orn fördelniu gen p:'i o li ka ung~kogstyfJn.
Resultatet ås kådl iggörs i fignr 19 :1. J\il aterialet är uppdclal p[t e n nordl ig gni p p ung-

skogar, ctär m,-1 rkerna ;ir magra och d är därför
t.a llcn ofta domiuera r samt e n sydligare där
skogen i l1ögre grad , äxe r p:1 friskare marker
d;ir granen komm e r mer till sin r/itl. På h;ilftcn av arealen beswd ungskogen s:l\·~il i norr
som i söder av trädslagcu i mer eller mindre
jämn blandning. Tallungskog ,·äxrc på en
tredjedel a,· markerna i söder o ch på 43 procen Li norr, e n naturlig skillnad. Re n gran ungskog förckon1 m est i Me llannorrland . Men
s{1v~il i söder som i norr uppträdde granen
mest i en mer j ä mn blandnin g m e d tall och
lövrr~id. Ren lövungskog fanns bara i begr~insad omfattning - ,ilkct var ualll rl igt- men lövträd fanns d esto 1.11cr som inslag i a lla uugskogsryper.
Återsto d frågan om stamtät.het.en i dessa
ungskogar. Denna uppmättes rnt.inmässigt efter
slmförd ri~jning och förcks in i v:m bes1.ånclsregis1.er. I tabell 19:l ,isas resultatet for å ren
1984-87. Det rör sig om nwdeltal för ca I :;00
bestånd. I m iuen av boui1.e1.s in1.ervallet hade
röjarna som framgå r åstadkommit ungskogar
med an, isal stamantal. På d e svagaste markerna
var {or ba11det tätare iiu rekom menderat., på
de bördigaste glesare. Orsaken ka n sökas i röjningsobj ekt.ens b raktär forc röjningen.
Det mest sannolika är a tt de t trol igen i
nd111ga fall inte fanns llcr tdid atr hirnna på de
b;ittrc boniteterna. F. n annan är sd righctc11
för röjarna att anpassa sill stam,·al tillt·äckligt
noggran t alltefter markernas , a ri e rancle bördighctsförh å llancle11. iVlan drar sig cbrför
"mol mitt.en" .
Tabell 19: I. Uppmätt s tamantal i np·öjda ungskog,u- i
relation till eftersträvat förband enligt fiiltins truktionen
(= 100). Bestånden, sammanlagt 62 660 he ktar, är grupperade över å~att H I 00-bonitct.
S tåncl0r1>index . I-I 100 /
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Den b ild som p å d etta sätt tecknades a,· framtid sskogen - som elen anlades på 1950- och 601.alen - fonnedlacle en rätt posi ti l'L budskap.

Trädslagssamma11sätu1ingen och dess variation liknade ganska mycket elen som en natu rlig boreal skog bör innehålla. Med stor san noli khet {1stadkom det övriga sto rskogsbru ket
ungskogar a1· 1111gefar liknande slag. Ty lal ti11strnk1joncn1a Y,lr ganska li ka. Vi föru tsåg
dock, p å basis av s1.11dicr av 80-tal cts yngre
plan tskogar, att tal linsla gct skulle öka i ungskogen framöver. Den skul le också fortsä tta att
inne h ålla ganska mycket lövträd. Övcrgfö1ge n
frtlll h yggesb ränning ri ll mask in e ll markb ered nin g samt ö kande andel plantering
sö1jdc för deu a. De arealer som bcskogades
med contortarall res11ltc rade givet\·is i bestanclsbilder ;w i viss 1u:111 ny karaktiir.

Klättringen uppför
röjningsberget
l bö1jan a\" 70-talet började vi uppleva ro_1ningsbehovct p[t e u nyu sätt. Inti ll dess hack
det varit de prcnyt<:> visa b edömnin gar som
företogs vid skogstaxcrin garna p å vilka e n stor
del av den ö1crsiktliga skogsvårdsplancriu gen
baserades. 1::nligt den scnasle Laxeringcn
(1966-70) k11nde behovet av ungskogsröjning
för de niirrnas1.e fem ,1ren beräknas till 4 150
hektar p e r å L Dena var i nid med d e area le r
som röjdes.
Mcll nu b lev drt nya oc h detaljerad e bestfö1dsregister fa1-cligt (resultatet av projektet
Skoglig analys. (jfr kapitel G) . H ä r fra m trädde
b ilden a,· eu ,,äscn tligt stöne behov. EnligL
den första genomgången år 1972 borde i stiillet
7 LJ60 hektar per år rö jas, d .1·.s. 80 procc11t
m er. Och för den ko1rnnande femårsperioden
registt·erades bcl101·ct till I 0 800 hektar per år,
en ö kn i11g 1ned 160 proce11 t!
1VIe n d etta ,·ar bara en begynnande insikt
om ett långvar igt föret.ag som y j skulle komma
att kalla "kl äuringcn uppför röjn ingsbcrgeL".
Vägen skull e beledsagas a,· mycke n ,·åncla och
ifrågasäuan d cn. Tidigare hade röjn ingsarbetet - ,,id sidan av det som utfördes med ,·issa
statsbidrag - utnyt~ ats for att utjiimna syssclsiiun ingen i skogen . N;ir a,·,·erkn ingarua a,·
ko 1~j 11nkturskiil ,ar lå ga utfördes mer röjning,
n ;ir konjunkrnren s,-.'ingde minskade i st;illet
aktiYiteten . Detta va r i alla fa ll teorie11. Ve rklig-

hete n hade också and ra inslag, vilket vi brukade påpeka. När det var lågkonjunktur fanns
det bara begränsade a nslag till röjning att tillgå, när det var b ra tider fanns det pengar men
brist p å arbet5kraft för åtgärden . Vi kan knappast ha varit e nsamma om denna situat.ion . Ty å r
1979 be räknade Institutionen för skogstaxering, i en utred ni ng beställd av Skogsstyrelse n,
att i hela lande t fanns eu efte rsläpan d e röjningsbehov på storleksord n ingen I ,3 miU o ne r
h ektar! 24''
Det ena hade därför lett till det an dra, bolagets röjningsverksarnhet drogs med efte rsläpningar. Detta bör:jade bli alltmer uppenbart.
Och samtidig t vä llde ungskoga rna, anlagda på
50- tale t, in i röjningsmogen ålder! Dessa
fanns dokumernerade i vår skogsYårdsrutin
som just höll p å att färdigställas. Ty här var alla
våra 15 000 hyggesytor och plan tskoga r i för~n gringsfasen beskrivna och koor·clinatsaua .
Ar ] 975 kunde därför fö r fö rsta gfogen en
verklighetstrogen sim ulering av aktuellt och
framtida röjningsbehov tas fram. Resultatet
var chockerande . Den visade en eftersläpning
på ca 43 000 hektar ungskogsröj ning! Och om
d e nna skulle kunna kla ras av omed elbart, vilket g ivetvis var o tänkba rt, skulle röjningsbehove t ä ndå mycket snart pendla mellan l 4 000
och 20 000 hektar p e r år! Vi var nu uppe i ett
röjn in gsbehov som var fy ra till fen1 gånger
större än tidigare program. Vid sidan om
e ftersläpningen!
De tt.a va r svindlande och oroande siffro r.
De t som diuills utförL~ i fo rm av ungskogsröjn in g var småsa ker jämfört med det som nu
stundade. Under elen komm a nde tioårsperio-

elen skull e ca 200 000 h ektar skog passera
genom röjningsstaclie t oc h därifrån lo tsas in i
produktionsfase n. Det var viktigt att ge d essa
skogar en bra sammansättning in för näs ta
skede då de skull e svara för en ordentlig virkesproduktion. Detta \·ar alla ense o m. Men
många ryggade ändå inför uppgiften som
innehar e n orden tlig kostnadsökn ing. Och
chirtill väntade d e n intrikata uppgifte n att
mobi lisera tillräckl igt med arbe tskraft. Trots
att nu varj e röjningsmoget bestån d kunde
prickas in p å kartan ifrågasattes därför fortfarande be hovet på alla nivåe r inom vår o rganisa tio n. Å~ikte rna bröt sig o rdentligt. Visserligen ökade röjn in gen i ornfr1ttning under 70talets senare del, men inte i en tak t så alt eftersläpningen minskade (jfr (igur 19:2). År 1980
hade d et då kä nda behovet av rrngskogsröjning ökat till SO 000 hektar. Därtill korn manuell
lövröjning. Vi sköt r~jningsberget framför oss!
De t gällde därför att få alla i organisationen
att inse al lvaret i situatione n. Fortsatte efterslä pningen a tt öka skulle vi tvingas släppa igenom oröjda ungskoga r med de problem som
detta sknlle medföra fö r skogens fram ticla
värde. Men det gällde au vara pedagogisk. Vi
mås te i förs ta hand få fö rvaltn ingarnas pe rsonal med p å noterna. Eventuella tvivlare skulle
st~illas öga m ol öga med ve rkligh e te n .
Lösningen blev att engagera alla skogsvårclsansvariga på (örvalm ingarna i e n jättelik
röj ningsinvcntcri ng från Iuften. Var och e n
skulle p e rsonligen vara med om att bedöma
röjningsbe hove t från helikop ter för att på så
sätt sortera in bestånde n i behovskategorier.
U ppclrage t gälldt> a lla u ngskogshestånd d~ir
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Figur 19:2. Ungshog~riijning inom SCA åren
1950- 89.
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Niir knnisk lö11behä111/mi11g i11t1, l1i11g,rjirli utföras, lade SCA 11/1/J Pil ambitiöst /Jrogramför all åtgänla ··riijuiug.,beriet ". U11rler 80-taltl riijdes 32.5 000 hi!ktnr nng.1kogor m111111tllt.

röjning foreslagiLs i skogsv;°trdsrutinen saml
därtill alla ~ildre bestånd upp till 40 å rs ålder.
Den ålgä rd skulle föreslås som mest effektivt
ledde till etl acceptabelt tillst;°md, näm ligen
genom : kemisk lövsanering, manuell röjning,
ingen {1tgärd , eller gallri ng. Dessutom skulle
lä mpligt ,\real for åtgärden föreslås. Unde1
smnrnaren 1978 gjord e \"i inven teringar på
prov. Årel därpå genomförd es prc~je kte t..
H elikopterinventeringen rensade lnfte n.
Det å tgärdsbchov som fram trädde återspeglade
ganska precis det som förutsågs i \·å rt skogsvårclsregiste r. Detta var inte så ko nstigt, för
faltperson,tl e n h ade> själva varit ansvariga for
att ge registret dess innehåll. Men hur som
helst, hädanefter drog alla ål samma håll. Röjningsberget skitlle besegras! Genom poliliska
besl111. var de n kemiska lövsaneringen från år
1982 i praktiken inte liingre all räkna med.
Deua betydde att ma n uell tm gskogsröjning
under SO-talet blev elen till areale n största
ve rksamheten inom bolagets skogsvård. Som
exempel åtgick ;°u· )987 ca 42 000 d agsverken i
röjningsarb etet. Dessa moLSvarade 42 procent

av alla skogsvårdsarbeteu delta :1r. U nde r de
n io å re n 1981-89 be handlades mer ~in 30 000
hektar per år. Toppåret var 1982 cU ca 40 000
hektar ri*Jcs.
ALL mobilise ra tillräckligt med arbetskra ft
ti ll det kraftigt expanderande rc~n ingsarbetct
stötte givetvis på stora problem. Dem delade \'i
!lled hela st.orskogsbruket. Den ordinarie resllrsen var helt otill räcklig. Vi fick pröva nya lösningar, engagera kvinnor och skol u ngdomar.
Vår nytillträdde skogsclirektö1-, SYen EmherL~en,
som varit mannen bakom meka11ise rin garna
inom avverkn ings- och transponarbetet. upprnanade oss att prova med en trepre nörer.
Vid sidan av markberedning och and ra
maskin tjänster var detta en ny ide i skogs\årclsarbetet. Men denna skulle klara oss ur knipan.
Snart hade vi röjningskont rakt med både
stora och små fö retag som kunde . eller inspirerades a tt e rbjuda röjningstjänster. En kousekvens blev inte oväntat att produ ktionen per
insatt d agsverke ökade kraftigt. Flera av företagen hade vuxit upp som svampar urjorden
ute i skogsbygderna. De som öve rl e\"Cle bred-
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dacle m ed tide n sin ,·c rksamhet med skogsod ling och annat. I d ag vilar hun.tddekn av
SCA:s skogsvårdsverksarn h eLpå e nLre pre nörstjänster.
l sto rt sett hämtades cfLersl~ipningarna in
unde r SO-talet. Vi kunde andas u t. Men p!t
\'issa h åll kvarstod problemen ~innu n ågra [1r.
Sedan mildrades beh ovet rä LLa,·sevän. Orsake n
var a tt allt större ytor ;n· co ntortata ll n ådde r{~ningsstadiet i ställ e t för tall- oc h granskog.
Deua skedd e ,·isse rli ge n tidigare på gru nd av
contortans snab ba väx t, me n å tgä rclsbe ho\'eL
,·ar h erydligt m ind re . Ofta kunde m an avst[t
frå n all röja beLyclande d elar av bestånde n .
ConLortan klarar sig bättre i ko n kurre nsen
med Lex. lövträden .
Under periode n 1980-89 röj des samma nlagt ca 325 000 hektar ungskogar. På 40 å r
- fr.o .m . 50-talet - hade d~irrned ca 570 000
h ekLar u ngskog röjts. Deua motsva rande 31
proce n l av bolagets to tala skogsareal vid periodens slu t. T ill detta skall läggas elen röjning
som unde r resans gån g d e i SCA inlemmade
skogbolagen åstadkommiL Den röjda skoge n
bord e vid SO-tale ts slut huvudsa klige n återf-innas i åldersklasserna 20- 70 år. Bestfö1d av
denna åld er täckte då 29 procent av skogsareale n . Slutsatsen kan därför dras a tt fr.o .m .
Lraktliyggesbruke ts införande i princip all nya nlagd skog på bolage ts marker - som avsett
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var - tidigt bli, it danad genom e n skogsv:1rdande röjning. Ett bra betyg. Dessu tom
h ade minst 80 000 h ektar av d en n ågot äld re
skogen b e h an dlats med gall ringsn\jning.
Kl tiLLringen uppfö, röjningsberget gav
rnång,t värdefu lla erfa ren h e te r. Vi fan n a tt
helikoptern var e u mycket ,·~irdcfull t hjäl pmed e l för att lokalise ra och få en realistisk
bi ld av ,·öjn ingshehm·et å r frå n å r. Skogsdrdsrutinen anvisade ek aktuella platserna , hel ikopte rbesiktn ingen beh o,·e n i detalj . :Vlecl rätt
uppläggn ing ö kade p laneri n gskapaci te te n
ofantligt, liksom precisionen. Från luften fick
man god öve rsikt över ,·arje o bjekt och kund e
b l.a. "plane ra bort" d elar av ungskoge n som
inte behövde behandlas. Detta sparade in stora
be lopp. Man kunde också "sätta bort" röjn ingsobj e kten när man h ade enu·e p renöre n
med ombord. Avsyn ingen efter utfört arbe te
ble\· också snabb och effektiv.
De t visade sig viktigt att fö rsöka klara av röjn ingsbe hove n i takt med a tt d e uppträdd e. En
konjunkturanpassad verksamhet leder lätt till
eftersläpningar. I eftersatta röjn ingar ökar
a rbetsdryghe te n snabbt, liksom kostnad e rna .
För att undvika såd a n a proble m var vår skogsvårclsrutin en pålitlig garant för att p å minnelser kom i tid och a ll inge nting glömdes
bort.

KI\PITEL
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Algen - ett skogsbruksproblem
på gott och ont
av Per Persson

Förord
J ag triiffade Stig sista gången i slute t a,· se pte mbe r å r 2002 sLrax in na n h a n skull e åLe r, ä ncl a ti ll sitt hem i Spanien för att cliir fullfölja a rbetet med denna bo k. H an l'a r inne i
slutfasen med manusskri,·a ncle L men hade
ä nnu eLL kapiLel oshi,·et, nämligen det om
älgen, älgjakLen och älgskadormt som under
de senaste decennierna tidvis fram stått som
det allYarligaste skogsdrdsprnblemet. Nu Yille
Stig ha synpunkte r på "älgfrågan" för au sk ril'a
si ll älgkapitel.
J ag arbetade under många :ir med Stig som
chef med början å r 1976. Mina a rbe tsuppgifler
kom sn;:ir1 och 11nder pågående "älgexplosion" all omfaua inverneringar a,· ;dgskad or
och älgstamm ens storlek samt åtgä rde r för au
genom jakL m inska sk;:id e problernen. ArbeLsförclelningcn mellan oss \'a r den att j ag
mycket självständigL_jobbade med dessa frågo r

och de tta i niira kontakt med lokala och regionala j ägare och _jakto rganisationc>r s,tlll l fo rskare, o rgan isatione r och mynd igheter ä,-c n på
riksnivå . Stig sjäh· var mycket imresse racljägare
och före 1.räclcle skogsbruket b:1de i SkogsYå rdsSL:Telse n oclt i Läus;dgu;i, n uden i Väste rn orrlands 1;in. Vi hade å 1.e rko111111 ancle diskussio n e r om älgsituationen o ch vil ka .'t tgä rd e r
so m kräYcles ge n om beslut inLernL, i U ius;ilgnämnden och ino m jägarhc>tsar.
Efle r eLL längre resonemang den d~ir höstd agen 2002 skildes ,·i. H ösLen fö rl öp Le u Lan a u
d et utkast till älgkapi tel som Stig st~ill t i utsik t
dök upp for p åsee nde och konstruktiva kom111 e11t,lt'e r. Ornkringjulcti d kom så b11d 0111 a u
han bli\it inlagd på sj11kht1s efter a tt h ans
hälsa unde r hösLen grach·is bliYit s~imre. l mitten a,· janu,1ri ,h 2003 aYled Stig.
A,· Stigs h11s1.ru \ 'i,ia nn e har jag fätt ,·era att
han in i d el sist.a j obbade med si n bok men att

Övl'lgångPn till hygg;'sslwgslmtk innebar 11/I dm tidigme

ganska begränsade rilgstam111en Ji.rk til(~rlng till mal i
öve1jlöd. Genom nya avskjutnings1egle1; mer/ lwlvsky llP
och sJ1arrmdP av /w1; ökade
slwnmm srwbbt. N,to Hr,rtil
Pellei:1.m n/N.
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han int.e orkade skriva ~ilgkapit.ler.. Hans lLLtryckliga ö nskan var au d et skulle fullföljas
och ,·ia Vivian ne bad han m ig att göra deua.
Ka pitelrubriken har Stig själv formulera t och
jag har försökt att fylla kapitlet med i11neh[11l .i
haus a nda.

Inledning
I denna bok beskrivs d e genomgripande förändringa r som under d et: senaste dryga h alvseklet sket.L av skogsbruke ts inriktning och
skoga rnas tillstånd. Tillsammans med stora
för~indringar av jordbruk och cijurhålln ing i
skogsbygd e rna har detta skapat nya och
mycket gynnsamma föruts~ittningar för ,·issa
vilt.arter oc h i syn nerh e t för ä lgen. Genom
medve te n ändring och styrn ing av jaktens inriktning har vi under de n aktuella perioden
byggt. upp v~irldens i särklass Lät.aste älgstamma r. Detta har dock inte varit problemfritt
uta n t.illfällen med svåra älgskador har fra mtvingat radikala insatser för an b~ittre a npassa
älgsrammens numerär till d en aktuella be testillgången. Under flera tidsper ioder har ocks[1
älgskadorna klassats som vå rt största skogs-

vå rdsproblem . Det iir därför av intresse au
närmare granska d etra skeend e, hur det har
hanterat.s oc h vilka slutsat.ser för fra mtide n
som kan d ras.
Resten av cleu.a kapitel kommer att iignas
älgstammens u t.veckling samt balansen mellan
~ilg och skog. Del medför att ä lgen i huvu dsak
be traklas so m cu problem , vilket n a turl igtvis
är helt fel. Älgen är ett djur som på många säll
fascine rar genom både sin storlek och sin livsmi ijö. De n har blivit en symbol fö r skogslandet
Sverige och lockar turiste1·, både sve nskar och
utlänningar. De n är ocks,\ basen för etl av land ets s1örsta kul Lurevenernang, de n årliga älgjakten, uär a ndra aktiviteter går på lågfart i Norrlands skogsbygder unde r älgjaktens pre miär,·ecka .
.Jakt.en uppskattas av rn,h1ga d å d e n ger avkopp ling fr:111 det , ard agliga jobbe t och samti dig t. en speciell social ge menskap mellan
lllänn iskor som under res1en av året är bosa t.ta
på \"itt skilda orter och sysselsa tta inom olika
yrken. J a kt.e n i sig iir, som regel, och s~irskilt
fö r passkyttarn a, en långdragen vänta n med
inslag av n aturuppl evelse r samt tid for avslappning och eftertanke. De nna ka n plötsligt.

l'lanering av dagms iilgjaht. J akl[Niaren Stig !-/agna i centrum 1nNI liar/an i kniiL, i 990.
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avbrytas av starka sp ~inningsmome nt, sorn
uppträder under del ofta snabba händelseförlopp clå en eller flera älgar närmar sig. Det
gäller då a tt snabbt avgöra vilke n typ av djur
det ~ir, om cle ä r skj utbara och om d e t går att
skjuta ett eller flera välriktade skott för a tt så
snabbt och säkert som möjligt fälla älgen eller
äl ga rna. ECterarbe tet med urtagning, u ttra nsport och slakt kan vara båd e slitsamt och besv~irligt, men stärke r gemenskapen när samlade ansträngningar krävs for att lyckas.
Ett mycket ston, fö r att inte säga domin erande, intresse Cör många skogsanställcla har
vari t och är älgar oc h älgjakt. Något skämtsamt så brukar tickr~ikninge n utgå från älgj akten, d .v.s. e n händelse e ller planerad aktivite t anges all tid som fö re e lle r efter ~ilgjakle n.
En stor risk med d e lta ä r all rJör stor tolerans
for skador orsakade av äl g. Man hoppas och
tror atl proble men löser sig sj älva, me n d e t
visar sig alltid att så inte är fal let, utan skadorna har i 1·egel hunnit bli mycke t stora
inna n man på allvar tar sig a n uppgiften au
genom r ejält ökad avskjutning m inska betestryckct.
Alge ns många positiva sidor be hand las ej
y'llerligare i d e tta kapitel, men d e t är viktigt a tt
förs tå att skogsbrukets före träd a re p å in tet sä tt
strävar efter a tt u trota älgen. Vi som ~1r engagerade i skogsbruk är i stället många gån ger
all tför överseende med de p roblem som älge n
föro rsakar. Vad som krävs ä r e n bä ttre balans
me lla n älgs tam marnas storl e k och d e n lokala
tillgången på lämpligt vinterbete. Lyckas vi
med detta så kan vi fo rt.satt beh[dla ~ilgens alla
posi tiva \'ärclen samtidigt so m problemen i
form av skad or för skogsbrnket hamnar p:1 en
acce ptabel ni vå. Detta ~i r vårt m ål. Det är samtidigt en viktig fråga för Sve rige som en n ation
där skogsb ruk och skogsind ustri har stor e konomisk be tydelse, inte minst i skogshygdern a.

Före 1950 - älg en sällsynthet
inom SCA:s områden
Algen var uppe nbarlige n vanlig unde r f-clrntiden att döma av hällristningar och älggropar. U ncle r medeltide n blev ele n alltmer
tillbaka trängd av en växande b efolkning o ch

betande boskap. J akten var intensiv och bedrevs :ire t runt. Genom påbud av Gustav Vasa
o ch h a ns son Karl förbjöds jakten p å kronomarker nnde r perioden februari-j uli. _Jakte n
pJ högvilt., elit älgen räknas, blev dessutom forbeh :dlen ad elsmän.
Nästa stora föränclring ko m när Gustav TTT
å r 1789 släpper jakten fri för allmogen. Under
1800-t.ale t.s förra de l ~ir iilgen niira utrotni ng
och fär en fristad endast på n ågra större egend omar och bruksskogar i Bergslagen. Under
1800-talc ts senare del spride r sig sedan älgen
över större d elen av Sverige efter pe rioder
medjaktförbud och allmänt förb11d mot vinterjakt på skarsnö.
Ett särskilt problem är skad or på_jordbruksg rödor och år 1931 inrättas en älgskadefond
fö r utbe ta lning av e rs~ittniug för sådana skador p{t jordbruk i skogs bygd e r. Ko nkurrensen
frå n betande t:a mcijnr ä r svår, samtidigt som
skogsbruksrnetod e r oc h skoge ns sammansättning ge r li te ~ilgföda .2·tG Tnom områd e n med
Lätare älgstammar i Mcllansvcrige föreko m mer
sv[ira skogsskaclor.24 7
Cenom ökande j a ktlig regle ring och samYerka n ökar stammen successivt och avskjutningen når nya rekordnivåer i Sverige. f.nligt
Liljefors finns de n rikl igaste älgförekomste n i
'vfälarlandska pcn, vilha för niirvamnde tmdr utgöra de iilgrilwslP tmhtmw i världen. Ä lg!illg/ingrn och därmed iilguvsl;_jutnirigen har öliat oerhört wull'I" smrm' tid. 2·18 Ccuorn eu a"skjutning
J-).°I eu till t,,å älgar p e r l 000 he ktar skall sta m-

m e n sbiras n e r i syfte a tt minska d ess skad egörelse. l Norrland ligger avskjmningen unde r
ti lh,äxten , och ii lgstarnmen ökar kraftig t.
Tyngdpunkten för Sveriges iilgst.am förs kjuts
cLirigenom norru t.
Inom av SCA ht> rö rda län ökar avskj utn inge n flerfaldigt från fö 1940 och ligger 1950
på följande n ivåer: X 0,6 - Y 0,4 - Z 0,4 AC 0,1 och BD 0,02 älgar per 1 000 hekta r.
Jämfö rt med d agens nivåer är cle u a en mycket
låg avskjutning me n med tecken p{t en snabbt
ökande stam i södra och mellers ta No rrlan d.
Sammantaget ka n ko nstateras a tt stammen
fram till år 1950 va r låg och a tt en skj uten älg
fortfa rand e på 40-talet var n ågot som väckte
uppmärksamh et. Vi kan också konstatera att
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under elen t id som d age ns slu tawerk11 in gsoch ~ildre gallringsbestå nd 1{ixLe 11pp Lrn n s
kn appt n,°igon ä lg . De äldre tallar som , i a vverkar idag bör därför h a va rit fo rsko 11ade
fr[rn ä lgskador under sin u pp\'äxt: och d~irmed
rrfrn de proble m sådana skador för med sig
friimst ,id ,idareförädli ng i såg, e rkf'n.

1 950-talet - älgskador
ett hett ä m ne
I bö1ja11 a1 1950-talet hade älgstammen vnxi t sig
stark och rnr sp ,·idcl ÖYe r h ela !andel. men rn ed
koncen trationer i Bergslage n och södra Norrland. Liget beskre,·s ,ff Norini p å fö ija nd(~ sä tt :
\'ern k11nrk s.'Uunda ,kl börja n a,· deua sekel
a na .itt ,·i vid cless m i tt skulle i11 o lll la ndets
gränser lwsa ,·iirlde 11s 111a n kon kurrens
Starkaste ä lgstam, s0111 iirlige n a,·kastar d e t
e n o rma antalet a,· Ill er ii11 !(i 000 djm.2-19

C uder 50-taleL kommer oc kså ele n f·örsta stora
1ägen a\' ~ilgskador i södra och mellers ta Norrland. Genom :nerhållsarn ,l\'skju tn ing bar äl gsta1 nrnen ökat sna bbt p;°1 m å nga hå ll och den
und e r 40-Lalet inl<>dda resta ure ringe n m ä ldre
resthyggeu och trasskogar har skap,-tt ungskogar
i be teskä nslig å lder. Skaclon rn uppmärksam mas i form av t" ll sp e ciell e11btunde rsök11in g
till a lla skogsfaktorer ino m SCA:s Södra skogschcfsd isLri k l å r 1~)!52- 53 och också i före tagstaxeringen I 9!'l8- !'J4.250

SCA

Antal

Enligt en iilginn:n Le rin g i ma rs 1053 bedö111cles stamm e n vara ca fyra ;i!ga1 pe r I 000
hektar i ,V{ecklpad , lägs t i Borgsjii med ca 2,5
o ch högst i ku stsoc kuarna m e d nä ra fe m iilgar
pe r I 000 h e kta r. I J ämtland ,·ar filgstamrnen i
genomsni u lägre , ca 2,4 per l 000 h e ktar, me n
bedömdes i socknarna öster och söder om
Ö stersu nd , a ra n~ira fe m per I 000 he kta r. I
sam band rn e d fö 1·e tags Laxeri11g<>n (Tax II )
klassades fö rekomsten a\' ~dgskaclor i ra llungskog. De m est omfa ttand e skad orna fanns
inom Kustfö1Ya ltni11g<> n sam t Torpsharnmar,
Lj unga, BispCors och Åsarna förvaltn ingar.
A,skj 1Hn in ge11 höj d es dras tiskt oc h inom
flera specie llt s, å n drabbade områden erhölls
tillstå nd t.ill 1inte1j a kt, bL1. i Fros t.vike n och
omr,kkt nwllan Strömsu nd och Ra msele, som
a ll tsed an d ess i o m gån gar drabbats a\' s1,°tra
skogss kador.
I e tr SCA-pcrs pekti \" svns a,·skjutningsökn in gt"n mvcket tydligt (figur 20:1), rnen
ele n e fte rföljande nedgången clötjs genorn
grad\'is ökand<> a,·skj11 Lni ng inom nordliga re
o mråd en . l',\ k111, a11 fö r J äm tla nds län (figur
20:2) kan dock en tyd lig topp under sl u t.e l a,·
50-talcL a,fasas.
I övrigt kan no teras att ka ldö rbu d vid a llmänjakt fortfara nd e ri'1 dde und e r :10-1.a let och
att kal\'a,skjut:nin ge n 1id licensja kt ö kade
mycket långsam t samtid ig t som koa vs kj11 tninge11 ,·ar fö rhi'd lande1is h ög (figur 20:3) .
Detta bör h a b idragi t ti ll e n relatin li'1g rneclelå lcle r o ch reprnd11ktion i älgs tam m en .
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1900
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1920

1960-tale t - låg ä lgsta m , ökande
h yggesa reale r, nya jaktideer
D e l t.a ä r1.ioncle kan klassas som o \'anligt lu g n t
i ä lgskadehä nseend e . Aven m,'inga sY[1 rt skad ade triid fdn 50-t.alet.s skacle,·åg Yisar sig öve rJeya oc h g rönska p[1 sig, Yilket i11ne b;i1· att prod u ktionsfö rlnste rna b lir m åttliga . lkst,'\c ncle
halit.et.sdefekt.e r hos träden fast.er ma n inget.
större avseeude ,,id . Älgs t.a m men är fo rtsa tt.
låg e fter :'iO-talf'ts stora avskj utning sam ti digt
s01n h ygges<1realerna snabb t ö ka r och clä rrne cl
tillgången på ä lgfö d a u nder b:1cle sommar oc h
\'in ter.
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r\ hle n konstaterar 1.e:-.. för om rå den i Ö\Te
Da larna au til lgånge n p:1 ~ilb>foder iir 1ue r ~i n tiofal t större jiimfon med ti llst:1nde t del se11as te
sekelskif tet.. Förii11d ringe11 tillskrivs b:1de all
det tidigare inte nsi,·a skogshet.eL h a r 11pphö rt
och att slåttennarker lii rnn ats att ,·;'ixa igen
sam ti digt sorn b"gges- och ungskogsarealcrna
öka t kraCtigt under senare Lid . Dessutom konstatera r h an an vi vPI orksn o/1 lnrii11gp11 i slom
011m1dm nu är "11 cdslitm ·· av m .fiir tiil ä{gsta111 .
Det r11 dii1för t'f trol1/1;t o/1 iilg,tm1w1P11 kan bli
,1iisc11tligt 111_ycl<et sliine ii11 vad den iir idag. T hela
landet sköts d å ca 30 000 ;i!gar per år. 2"' 1
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1960
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Inom sto ra delar a\' mellersLa och norra
Norrland ä r älgstammen fo rtsa tt l{1g . En grye n de älgfo rskn ing252 bö1jar avkasta resu lta t,
sorn visar hur försiktig koavskju u1ing, och
högL j a kuryck på kalvar och ungcijur, sna bbt
ökar älgstammens reprodu ktion till tid igare
oanade höj der. Nya icleer angående j aktens inriktning bö1ja r spridas och e nigheten ~ir stor
bland j ägare och markägare a ll del finns utrymme fö r e n större älgsram iin den akLUella .
Försöksverksamhet llled h el l reglerad iilgjakt
startas :1r 1967 i Västman lands och Kronob e rgs lä n sam t senare även i Norrboue n. Nya
rekord no te ras för älgavskjutn ing p:1 riksn ivå,

m e n d e tta förklaras av ökad avskjutning inom
a ndra områd en iin SCA:s.

1970-talet - lugne t före stormen
Under mitt.en av detta decen ni11m införs d e n
samordn ade älgjakte n , so m innebär en övergå ng till Li cen~jakt på elen helt dom in e rande
d ele n av arealen . En ny j aktinriktning få r
genomslag (figur 20:4) .
Det gäller a tt spara kor, samt au skj uta
m ycke t kalv och n ngdjur för att d ä rigen om
höja stammens medelålder och reprod11kt:ion.253 Resul ta ten låter inte vänta p:1 s1g,

Antal älgar/ 1 000 ha
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Figur 2U:4. J\lgstrww1rns ulvedding, avskpll11ing 111. 111. inom Pli nän11orP 2 J 000 ft.pk/ar stor/ u1111åde stmx västn
0111 S1111dwal/. Vin ln:\/(1111 111n 1s sannolika utveckling (grön /um•a) lto1· /måluw/s 111Prl ler/11ing av In' lotalinventeri11gor
från hPlilw/1/er (sva rta p1111ktn') smnl kii11d avskjutning vrujP r1r (rödo .1/0/1/or). Sijjionw under diagr1w1111PI ltä11fZir
sig till rfp/,1 iil!{i11venle1i11gama, dels ovskj11tningn1 r1's/1rktiv1, ä1: \lid lmiilming av v i11 tn :\lm11111r11s utveckli11g !tar
50 /JIVCl'II I rt'/1rod11/itio11 cwviinls gmomgrlende.
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j ~igarna bö1jar uppleYa ett överflöd av iilg och
lättsam jakt, vilket gör all krav reses på ökad
ti lldeln ing. Det sistn;imnda vinner till en bö rj au liLen förståelse hos myn digheterna inkl usive 1;insälgnämnderna. Ma n hade där van t sig
vid a tt bedöma iilgsLarnrnen n t.ifrån avskju tn ingen, och en tilldeln ing på en halv till en
älg per l 000 hektar hade under många å r
variL norm i sLOra delar av Mellannorrland.
Stig har flera gånger be rättat om hur man i
länsälgnänrnden var yLLersl Lveksam Li ll att öka
tilldelningen i den takt som begärdes. De
ökningar som b eviljad es visade sig i efterhand
också vara alldeles för små för alt bromsa den
snab bt: växand e älgs ta m men.
Varn ingssigna ler saknas inte. Atgskad or
börjar återigen upptr~ida i sLOr o m faun ing,
bl.a. i f rostvike n där stora areale1· \"äxLl ig och
vacker tall ungskog är nerbetad. Resultatet blir
ell sLOpp för fortsatt plamering av tall i dessa
trakter. Ä\'en inom andra områden av .Jämtland och Viisternorrlancl syn s allL tydl igare
tecken p{\ att be testillgångarna Ö\'eruLnyt~as
och au skadorna därmed ökar.
.\tl ol sltne t av 70-taleL ge nomförs eu !lena!
flyginventeringar av ~ilgstammen i VäsLernorrland och resultaten är likartade. Öve rallt är
sLarnmen långL sLörre ä n man h ar trott och i
regel minst dubbelt så stor. De t är uppenban
an strävandena att öka älgstammen har lyckats
över förväntan .
Nu vid tar o m fattande insatser från j ägarna
fö r a n snab bt hejda en f'ortsatt ökning och för
all fä uer slarnmen Li ll rimlig n ivå. Var denna
sku lle ligga var högsL osäke rt.. Skadeinven t:eringa r inom orndden med o lika älgL~ilheL gav
dock led ning för att i Mel lannon-la nd preliminärt. ange den högsta riml iga ~ilgt~ithe ten ti ll tio
älgar per 1 000 hektar inom områden med gynnsamma betesförhållanden, cl.v.s. hög andel ungskog, bördiga marke r och måttligt snödjup.
I figur 20:4 visas med el.l p raktisk!. exempel
iilgs ta mmens forii nd ring under åren 1974- 85.
H är framgår alt stammen på fe m f1r sannolikt
fy r fald igades fr:111 ca 5 Lill 20 älgar pe r I 000
heklar i vinlerslam. Delta visar h ur enorm t
snabbt en älgstam kan ti llväxa när avs~ju tninge n ~ir mycket för 1;,g och clessuLOm in ri k1.ad på al.I spara ko r.

1980-tale t - skadorna accelererar
Vid ingången av 80-Lalet sLOd del klan a u läget
va r allvarligt. På m !111ga h åll var älgstammarna
redan m ycke1. for stora och betesskadorna
ökade snabbL. Vårvintern 1980 samlades
SCA:s samtliga fö rvalLare, skogsvårds- ochjaktansvariga till en exk ursion in om svå n älgskadad e skogsomr,\den strax \·äs ter om Sundsvall. Med stöda,, skadeinventeringar, älginventeringar och resul Lat från o lika delar av SCA:s
verksam h etsområde ku nde vi visa att samma
uLveckl ing var på gå ng ino m d e Oesta områden och aLL snabba motåtgärder krävdes.
Avskjutningen ökade sedan snabbt och särskil l inom områden där heltäckande flyginventeringar gav säkra re underlag för au beräkn a hur mycket älg som måste skj utas. Ett
exempel på deua finns i fig11r 20:4 och av
den na fra111g{11 all avskjutningen fd111 tu J 975
till 1981 steg fr{rn mindre än en till nära l 7
älgar per 1 000 hektar. En sådan utveckling
had e endast några år tid igare betraktats som
fullständig t osannolik men nu grep s ig
jiigarna verkeL a n. P:t några fä !11 ökade älga,·skjutningcn på SCA:s ma rker (se figur 20:1 )
frå n ca I 000 till drygt 11 000 älgar som högst:
fö· 1982, då m·skju1.ninge11 kuln1inerade. I hela
landet ökade a,,skjutni 11gen u nder samma Lid
från knapp t 50 000 till drygt 180 000 älgar p er
!1r. Ökningen inom SC:A:s onm'\den var alltså
heLydligt stö rre iin f'ör landet som h el h et.
Stora ökn inga r av avs~ju u1ingen noLerad es
inle bara inom de syd liga förval tni nga rn a
u tan även längre norru t. Från Norrbotten kan
nämnas Bergön och lUnön där avskj utningen
höjdes dramaLiskt. i bö1:jan av 80-Lalet.. Detsamma gälld e Pålträskområd e1 11tanfö r Alvsbyn c.far älgskadorna var m ycket omfaLLa nde
och eu större anta l ih jälsrnltna ä lgkalvar
hi u ades i t:al lnngskogarna efter hå rda vintrar.
P:1 nånga h{dl va,· allLså älgtäLheLen m yckel
hög. H ad e inte den hä rda jakten satts in så
hade antagl igen en sjjlHegle r ing av stammen
på grund m· födobrisL startat. Teckeu på cleua
fan ns redan . Under \·inrern 1981/ 82 hittades
som exempel många il-Dälsvu ltna älgar, främst
kalvar och uug<.'ijur. i de uugskogso111råden där
älgarna då varit koncentrerad e. Skadeläge t
\"ar m ycket allvarligt ino m stora delar av Ian-

del och p,1 Skogsveckan år 1982 \'ar temat Hu,
111ycliet iilg td/ slwge11.2,,4 H~ir redo\'isades fak La
om älge n. skaclesituaLionen i olika län, behm
a1· ~ttgärder samt kalkyler i syfte a tt belysa hur
en ekonomisk myäo·nin()"
.-,
n mellan iil<r
n och skoon
kan göras .2 :)~)
Tabell 20:1. Rekommenderad älgtiithet med hiins)~1 till
ris ken för svåra s kogsskador. (Från Perss on 1982 b)
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Måtta] för älgstammens storlek togs fram och
e n första ö,·t>rsikt 1·isas i tabell 20: I. l cfLcrhancl kan konst.a Le ras atl dessa siffror Yar alltför optimistiska beroende på att d<"n fulla
effe kt e n a,· cu snabb t viixande ä lgswrn iinnu
inte kt mnat avbsas. Yl.er d et.aljerade berä kninga r gjordes sedan länsYis med ledning a1
lwrä knat foclerutbud (1ingskogsa11clel. tall-

andel, bonitet ) sanll sn öperiodens längd .
Ylål<"t Ya r att geno m 1·äl a1Vägcl avskjuLning
h ålla älgst.arnrnen ino m ert för va1je älgY[trclsclist.rikt framräknat in tervall. Inom om råden
med ti digare h ård betning skulle stammen
oc kså sänkas ti ll inren·allets undre gräns för
att sedan återigen tillåtas öka när mer begä rliga beLes1·ä xtcr bö,jacle återb iirnta sig.
De rekommenderade älg1ä theter11a i tabell
20:1 gäller inte ljällomr:tden manför skogsg riiusen , där möj ligheterna att föda e n vinterstam a1· älg ä r mycket sm å . Särskilda problc111
uppstår därför i områden nära fjiillen dä r
~ilgarna Yinterticl söker sig till cle ungskogar
som kan erbjuda vinterbe te. Tidigare har
nämnts lån 6,,.·,triga problem inom Frost1·ike n i
.Jämtland. Andra kända o mr:tcleu är trakterna
kringJi kh ik i Arjeplog sa m t O rmsjöområdet
i 1ästra dcleu a\' Dorotea, Yilke t särskilt up p!ll~irksammades 1111dcr SO-talet. I anslut11ing
till en större bränna frå n 1933 samlades hiir
med tide n allt fler ,·interiilgaL Omkringliggancl<". yngre och mycket lvckade ta ll planteringar blel' under 80-talct helt fö rödda geno m

Stnm cnrn/n /o//1111g1lwgpird11rvadn,. J,;11 rM bfPl, sä il/Il åtgångna ((/I dl'/ brnu 110 1 ((I/ bö1ja 0111 ji-!i11 hårjrm. 1\ ndm
/JPs/ånd/irk stå kvrn: 111m 111rd lmr/ligt Jörsämmrl lillviixl och 1111'1I /1äd som i jm111tidn1 bom d11gl'r til/ 1110.1,rmPd .
.Vml(/01:rn11m1del. s/mx viisln n111 S1111dsv11/I, i 980.
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lilgrmhopningrn; msalwde av iilgva11dri11p;r11; lian gt u/J/1lw11till 111yliel .mr1m slwdor /x1 tallungsl!q ; i Norrlands
inland. .Ä. lgs/r1111111m mdst,, rlr1 minskas genom 6/iad avslijulning, sclväl ii,0111 fi,,la 11/JjJlag11i11gso1111å rlel som ge110111
ril!lad vi11lt1jnkl inom a11sr11nling101111årlel. Fotn Len nart Pe/ler.1s011.

älgbetning. Specialinve nt:e ringar och vin Ler_jakt sau es in vid flera tillfallen. Som e tt må tt
på registrerade älg Lä th ete r kan n~trnn as en
flyginvenLe ring dJ ca 500 älgar, varav huvuddelen kor med kal\', kun d e inräknas inom ett
område ptt end as t ca 3 000 hektar.
Unde r vå re n och sommaren 1984 <renom"'
förd es en omfa ttande ~ilgskaclein ventering a\'
SCA:s rnarker~56 All un gs kog med minst 3/ 10
tall och i liöjdint.e rYal le t en til l fe m me ter
skttlle inventeras. Sammanlagt omfaLLade inve nte rin ge n '.!60 000 hekta1·, varav först ett tätt
stic kprov bedömdes [rån helikopter. Därefte r
louacles frän detta ett mind re stickprov uL som
provyteinve nt erades på m a rke n för kontroll
och kalibrering av helikopterinvenLeringens
res ulLa L. Några slutsa tser var at.c:
skadorna är m ycke t tttbredda men andelen verkligt svira skador är måttlig ,
andelen färska skador är låg med viss,t
lokala undantag där älgens betesLryck
uppenbarli gen forLfa ra nde är all tfö r stort,

merp arte n a\' skadorna har inlräffat elt till
tre å r tillbaka i tide n (vintrarna 1980/ 81 1982/ 83) . Däreher har skad orna i regel
m inska r, vilket kan tolkas sorn all bet.estrycket och därmed älgsta mmen har
minska t,
SCA:s for tsatta :irliga förlust. på g nmd a\'
bestående lilh·äxtnedsiittn ing hos skadade
bestånd kla rt öve rstige r företagets samlade jakt.int.äkt.er från alla former avjak tupplåtclser. Den sam lade (örl11stcn bli r
d ock än st.örre när kostnader för omplantering av helt spolie rad e best:n1d sam t.
framtida kvali t.e tsnedsäun ing vi d a\'Verkn ing i skadade best:U1d 111ed1.as.
Våre n 1986 inträffade elen 26 a p r il explosionen i en kärn reakto r i 'IJ ernobyl. en h ändelse
som fi ck vi ttgåend e följ der för älgjakten inom
bl.a. stora d elar av SCA:s ma r kinne hav. Det
radio akti va sLoftet d rev in över Sverige oc h
tvättades ur av regn so m medförd e all flera

områden i Mella1111onland fick starkL förhöjda h alter av Cesium 137 i det översta ma rkskiktet. Vi,1 upptag i väx te r fördes sedan radioaktivt cesiu m ö,·er Lill betande cljur. Hösten
samma år h ad e olika myndigheters info rmatio n resulterat i att älgkött med mer ä n 300
becquerel (Rq ) per kilo betraktades sorn hiilso,·ådlig t. Avskjutningen blev mycket låg och <.:ndasr en mindre dela\' köLLeL Logs tillvara av d e p å
må nga h åll uppskriimda jägarna. Påfriijandt"
hös t hade gränsvä rd et höjts till 1500 Bq per
kilo oc h siLuationen hade avdramatiserats.
De n alltför 1:1gc1 avskj utningen höste n 1986
hade d ock res ulterat i en ökning av älgstammen s0111 du sed a n kr{ivdes fl e ra å r av ökad aYskj11tnin g for att komma till rä ua med .

1990-talet - skadorna ökar igen
I början av 90-talct föreföll ;i)gstarnrnen va ra
någo rlunda under kontroll. Genom d e n i m itte n ,w 80-talet startade "Älgobservatio11si11ve11Le riugen" (f\lgobs) sk ulle dessutom fo riindringar kunna följas lokalt och ökad avs~jut:nin g kunna s~ittas in i tid om stammen ökade .
Parallel lt med cle u a utvecklades även bä ttre
metoder för a tt föija be tesutveckl ingen .
I Västernorrlaml iulcdcles å r l 992 e n å rl ig
liinstiickrtnde älgbetes inven tering i Skogsvå rdsstyrclsens regi och i samarbete m ed
markägarna . Metoden utformades i samråd
med jägarnas föreuädare och t:a nken va r att
via e tt glest stickprovsnä L i t;illu ngskog kunna
friUa fö ränd ringar i betestryck på begärliga
lönräclsarter samt i skaclebildcn på ta ll. Det
visade sig s11arL ,tll skad e bild e n inte va r under
kontroll och au älgsta mme n borde minskas
ytte rl igare i flera områden. I några fal l, Lex.
n1ella11 Fa xälven och Angcrmanälvcn 1996/ 97
samt i viistra Med elpad 1998/ 99, konstaterades mer omfattande skado r. Fl yginventeringar
visade också att d e n lokala iilgstamme u i dessa
o mråden var minst dubbelt så sto r som den
bord e vara e nli gt tidigar<.: överenskomna
grä nsvärden.
Parallellt pågick även diskussioner om hur
stor audel färska starnskad o r på tall som
kund e tillå tas for att älgsta mme n skulle anses
vara i balans med berestillg{rngen . Efler må nga
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överväganden och eko nom iska bedömnin ga r
sattes siffran fö r acceptabla iilgskador till
h ögst två procent färska stamskador p å huvudstammar av tall. Med detLa riktvärde klarad e
endast: d e norra liinsclclar11a skadegränsen
och inom övriga dela r av länet borde iilgstarnmen minskas.
Älgbe tesinventering enligt Västernorrlandsrnodellen visade sig vara ett effektivt sätt
an följa betestryckets foriindring. Striivan blev
d;irfor a ll sprid a de tLa arbe tssätt även till
an dra län vilke t så små nin gom realiserades i
den s.k. ÄBIN-inven te riugen, som togs fram av
Skogssty relse n i samarbete m ed Sveriges lantbruksuniversiteL D e fö,-sta större testin vente,-ingarna med den nya m etoden gn10mfördes fö·
1999 och visade p å rekordhöga skade nivåe r.
Liget var likartat i d e flesta län även om
lokala variationer naturligtvis före kom. I efterhand har m a n också via 1Ziksskogstaxcringen
kunn a t konstatera e n markant ö kn ing av ~ilgskadorna på ta ll 11ngskog und e r 90-tal ets
senare hälft (fig11r 20:5) .'.!5 7 Del var å teri gen
d ags a tt på bred front ö ka avskju tnin gen i syfle
alt minska älgskadorna.

2000-talet - ny insikt
Våren 2001 genomfördes ABIN-invent:eringar
inom sa u1tliga SCA-lä n. Skadeuivåerna låg
gen omgående över och i vissa fall mycket över
t\·åproce11tsgränse11. Läget bedömdes som all1·arligt oclt stora anslr~iugni n gar sattes in för
att öka a,·skj ut:ni ngen .
Genom omfattande fl yginve n te ringar, vinte rn 2000/ 200 I inom söd ra .Jäm liand, Med elpad 1101T om I junga11 och frå n J ämLlandsg ränscn till kusteu 1101T om Indals~dven sann
vi nte rn 2002 / 2003 söde r o m Ljungan, kunde
konstateras a u älgstammen på många håll var
be tyd ligt större äu de med jägarua övere nskomn a rikt:v;'lrclena, ofta dubbelt så stor. Samtidigt rninskar hetestillgå ngen ge no m krympande hyggesarealcr under de senaste 15
åren, vilket sammantaget Cörklarar d e höga till
m ycke t höga skadenivåerna som ÄBIN-i nvenLeringarna visar. Det var åter hög tid att sn abbt
och p å d e flesta h åll starkt öka aYskj utninge n
rör att minska älgs ta mmen till rimlig nivå .

Älgskadeklasser i tallungskog
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Figur 20:5. t\lg,//f/delilass1'r i tallungslwg. Andelen av areal tall1111gslwg (llliml 7/ I U lallj, wdrlhöjd
0,5-7 111, 111NI olika andel svårt älgslwdndP ft1.wudstom111m: I J1,{a lanrif'I.
Giida,u[r, treå1:rn1wll'lial.
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Skogstillståndets förä ndring
T illgånge n på lämplig ~ilgföcla har fö rändrats
drarnaLiskt u n de r d et senaste seklet. Den första
sto ra föriindringen kom när skogsbe t.el upphö rde och föryngring av be tesbcgärliga lövträd å terigen kunde ske. Parallell ! med detta
övergavs slåue nna rkcr och m a rgin ella jorclb ruksmarker som lä m nades att växa igen och
i regel fö rst med lövsly som var begärligt ~ilgbet.e. De t. är idag svårt atl föreställa sig h u r omfauancle skogsbet.et. va r unde r 1900-talets tidigare d el, men det försvå rade eller omi~jliggjorcle skogsföryngring genom sådd och plantering t.ex. inom st.ora delar av Kramforsbolagets marke r.\>08
Den största forä nd ri ngc11 av beles1.illgångarm1 kom dock när skogsbruket i större skala
började till~irnpa kalavverkni ng följt av bränn ing och s:1dd eller plante ring. De nna utveckling tog fa rt efter andra världskriget. och hyggesarealerna ö kade sedan in på 70-talel och kulmine rade p:1 80-lalet med den kampanj som
då drevs för at:t restaurera s.k. 5:3-skogar. Därefter har hyggesarealerna gradvis minskat vilket
gör a u be testillgången successivt sjunker med
tiden . Andra fö rändringar i samma riktn ing är
h yggesclikningens omfattning som kulminerade unde r 80-1.aleL för att helt upphöra i börj an av 90-talet.. Sam ti digt har h ygge na fåll elt
h e lt. annat utseende ge nom naturh;insyn vid
avverkn ing i form aY liimnacle ka n tzoner mot

1985

1990

1995

2000

2005

vattendrag och våtare ma rker, hänsynsylor
samt ensta ka eller grupper av lämnade trä.cl .
Detta för att gyn n a den b io logiska m ångfalden och ge livsrum för olika dj urarter. Under
de se naste 20 åren har trenden också varit att
plantera all tmer gran p å tallens bekostnad.
Detta h ar va rit ell led i en fort.gående ståndonsanpassning, men under senare år finns e n
te ndens all gran av rädsla för älgskador väijs
före tall även på marker där tallen vore ett
bäLLre alternativ. Sammantaget innebär alla
dessa förändringar a tt ti llgången på ;i!gbete,
unde r senare {ir, har bö1jat minska och att
d en na trend kommer att forts;i tta under de
n~irmast.e dece nni e rna .

Alg och skog i balans
Målet. för en god älgförvaltning är att genom
lämpligt avpassad a\·s~jutning åstadkomma
och successivt förändra en älgstam så a tt d e n
är i balans med tillgången p å himpligt älgbete.
Tillgången på älgbete har dock förändra ts
starkt över tiden, vil ke t har varit. e n förutsättning för de extremt stora iilgstammar som vi
under de senaste 30-40 å ren byggt upp och
alltför länge behållit i stora delar av Sve rige .
Under elen s.k. älgexplosionen i börja n av SOtalet fanns inom många områden också
tecken p å att stammen hade n å tt den övre
gränsen för vad ma rkerna kund e föda . De n
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s. k. biologiska biirförmågan , d.v.s. det antal
~i lga r som markerna förmfö all försörja tcmgeraclcs. Ge no m ö\'(:rbelning utnvttjadt."s d et ti.11gängliga fodre t så h{1rt au fodcrprod uktionen
e ller foclerkva li lf' ten (''uäringsvärclct") inte
ku nde upprii lLi1 ållas. Tcckt."n på miu sk,111de
tillgå ng och h a lit t."t på foder ~ir sjunkan d e
slaktvikLe r och fagre reprocluktion. 2 'irl Intressant i sammanhanget är också clcu s.k. Älvsbo rgssjukan, som l"riirnsL visa t sig d rabba
"{tlde rdomssvaga'' kor och som ~i ven kan ha ett
samband med låg fodf'rhalitet på grnnd av
överbetning_'.!bO
Hån ~ilgbete led e r till m inskad be testillgång dels som e n dire kt föUd a1· ö1·erbeu1i ng,
d els indirekt genom o lika anpassning,1r i
skogsbruket som gö r a t.t. de n fram ti da tillgången på bete minska r. Exem pel på delta ä r
att skogsiiga re välje r a tt föryngra m ed g ran i
stället för med Lall e lle r lövträd, där dessa tr~idslag anna rs skull e vara hiologiskl möj liga alternativ. Samspelet 1ne llan älgen oc h dess be tes1·iix ter ha r varit och är löre rn{d för forskn ing,2fi1 me n några anpassn ingar av skogsskötseln, som inom ramen för ett ekonomiskt
och virkesp roduktionsi n riktat skogsbruk, gör all.
vi samtidigt skulle kunna h a sto ra älgstammar
med liren betespåverkan och små skador har
inte framko mm it.

,\lä.1· älgstammen bör jar närma sig clf'n biologiska biirfö rrnågan up pstå r eno rma skogsskador och 80-talt."ts älgf'xplosiou leclcle inom
många o mråden till al l stora arealer med tallungskog blel' al h·arligt skadade med stora
e kon omiska förluster som föU d .21•2 Dessa förlustf' r drabbar i fö rsta ha nd in te n ii r betesskaclorna uppst{n· utan uppkommer fra mför alltniir cfr skad ade skogarna så små ningom ska
a1Ycrkas oc h ut.fallet i b:1de 1i rkf'svolym och
kval ite t blir bf'tydligr sämre j11 det annars
skul l,_, ha bli1·i t.
Effe kte rna a1· tidigare betesskaclor i fo rm av
stamskad or iir underskattade. Triickn ä r visse rligen g1·öna och har god ti llväxt men 1·irkesh ali tcten i rotstocken är spolierad \'i lket ger
stora ekonom is ka förlustf'r och pro blem lö r
triifö räcll i ngsi n cl ustri 11. Sa ndgren har , isat
d e 11a på e tt övertygand e siitt efter e ngångsbeu1ing i ett yngre rallbestånd (fig111 20:6).
Vid upprepad be tning bli r skadorna än nu
sv{1rare och tilkixt förlustf'r n ppstår i bestå nd
diir den npprepade betuinge n ska par lucko r.
Ert viktigt konstate ra nde ~ir också att a ll ~ildre
skog, d .1.s. dagens slutawerkni ngar och äl dre
ga llr ingar, vu xit up p utan iilgskado r. Såhl"l·erken
ka n därför fon·änta sig en d rama tiskt siinkt
tim me rkxalitet nä r dagens yn gre tallbes tånd
blir ga ll ringsmogna.

Il

I

t

l:ffek/er "v älgbetning go"ms med lidm i11m i s/a111111en 111m lu11 stor jH11wr!!f111 j11't den sågade 11am11s hva!iM. 263
a. 1}iidä v id 20 r1rs å/de,: 81u i<g11agslwdo, 10-50 Jnnrmt av sla111tnrns 0111//1Pt.1 var s!!fldad.
Slwdm1 är/ihglagrl jrir a tt s_)'nas lydligarr.
/i. 7)-ädrl v id 40 !trs å/dn
c. '/i-iir/,,f gmomsägat. lkdö111d lwalit,,f var \Il/OS. /1111111/t lmalitel dr 2000 11(11" vrok.
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En klok älgförl'altning rn;'1ste d e11nieras uLifriu e n ekonomisk bärfö rm:1ga, cl.v.s. lrnr stora
ackumul e rad e skador m a n kan acceptera med
111gångspu11 kL frå n föreragsekonomiska och
sa 111 h ällsekonorn iska \'~i rde ringa r. Med stöd av
s:1clana beriikni11gar går d et seda n a u ange
liur slora a ktuella skador ,·i kan till:1 La uLan att
hamna hög t Öl'cr gränsen for 1·acl sorr1 ,ir ekonom iskt rim ligL

Jämförelsebestånd i
Asele

mtUC

V:
\

Värdering av skador
De största Sl','\ righetcrna vid bedömni ng och
värdering a1· älgsbdor ä r att skad orna i ett enskilt bestånd kan uppko mma unde r 1:111g tid,
all d e kan fön·;irras ge nom upprepad betn ing,
e ller rnoLsat:t, bka [örv:u1a nsl'ärt bra om h elningen upph ör samt. sist me n in re minst, atl
avgö ra \'ad solll orsakat äldre skad o r. SamLicligt ä r det den s,1mlade skaclc bilclen när 1·äl
besLå nclet vuxit \Il- "ii lgfarlig höjd " sorn är al'göra nde fo r ,·ilka ekonomiska konsekvenser
skadorna får.
Genom åren har ett Ocrtal metod e r for att
beskriva och bedöma belning och skador a nvänts. De n fö rsta mer a llm än t a1w;inda var
'' \1 etocl Algbetning" som togs fram av Skogsstyrelsen år 1983.2tii-, H ä r bcclörncles sam tl iga
skador i besLå nclet på ett rä tLkomp licerat s~tll,
men d et rnr ändå svårt att ut.ifrån cleu.a gö ra
en \'ärclering efte rsom skado rna kunde förv~intas fongå i de yngre bestånden . En aJh·arlig kriti k mot rneloden va r också all ele n mätte
"gamla skador" och a u d e älga r som orsakat
dessa för lä nge sedan var döcla.
N~ista steg i mvec klingeu \'ar därför att försöka bedöma bet.est.illgå ng och akrnellt bcteslryck. En metod för detta la11 serades av
ivlcllansl'enska skogsskyclclskorn mi tten261i och
d en vann re la lil'L sto r sp rid nin g. De r. visad e sig
d ock så småningom a11 metoden var svår au
tillämpa eflersom cleu i hög g rad byggde p å
bed ömningar och clessu tom var resultaten
sl'åra att lolka.
E tt stort utveck lingssteg togs m ed ä lgbe tesi111"en t.e ring enligt. Västc rn orrl a ndsmocleJlc11 som lansc r,1cles av Skogs\'år dssLyrelsen i länet år 1992. f o kus låg här på att
skatta a ndelen h un1cls1.a mma r a\· tall mecl färska

Älgbetat
bestånd

\
\

\

\
OK \
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Fig11r 20:6. Kvalitdrntfa!I ,jtn slmrll'invrnlrring /1å rot
i ko111bi11atio11 111ed /nvvsligning. 1\ löjl(~·t.Jiru11tida o/ sut)iill hos mtstoclwr sjunhn/iå n 6] pmtmt till 18 cfir'r
11 nor{nffs/Jelui11
ff.'2.b l
ö
,...,
,::i

stamskador samt att bedöma belesp åvcrkau
på cle lövträdsaner som älgen föredrar. De nna
typ av in ve ntering kunde ge nomföras pf1 ett
objektil't s~itl och ga,· varje å r en aktuell b ild av
skadelägeL samt m· hur hån begärliga lövtriidsarLer nyttjades av ~ilgen. Ivfed utgå ngspunkt fdm de fä rska stamskadorna på tall ,·ar
det ocksit 111öj ligt a 11 skatta acku mulerade
skaclenil'åc r niir ta ll ungskoge n passern t ä lgbeLeshöjd och diiri gc nom göra e n ekonomisk
värdering al' skadornas konsekvense r.
En rikt\ ~irde för högsta acceptabla skadenilå hl e\· s{1 sm,'tningo m två procen t färska
sLamskaclo r på hu11.tdstan u11ar a1· LalL De tta
mål kan förefalla lågt, me n tall ungskogen befinn er sig i ~ilgbeteshöjd ca 7-1 !\ :,r beroe nde
på bonitet rn .m . Sammantagcl innebär d å tl'å
procent f::irska :1rliga skador att ca 15-25 proce nt a\' liuvuclst.ammarna har beståend e skador n är tall bes tå nd cn 1·äxer ur bct.csh ö jd.
E11 a nnat m,1' med kop pling till biologisk
m:mgfalcl ä r träclbilcln i11 g a1· k)lträdsancr som
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rönn, sälg och asp . Några konkreta mål fö r
deu:a har inte satts men Lillsvidare antas att trädbildning kan ske om skaclem:ilet för tall uppn ås.
Med bl.a. erfarenheLer frå n Västernorrlandsmodellen utvecklad e sedan Skogsst:yrelsen i samarbete med SLU den s.k. ÄRIN-metoden .267
Denna är nu allmiint accepterad, me n lide r av
all res ul taten ä r svåra att tolka i områden d ä r
tallandelen i ungskogen är låg eller obefin tlig.

Inven tering och p rognos
Den störs La brisLen när det gäller art sköta älgstamme n är tillgången på tillförl itl iga uppgifte r om älgstammens numerär, sammans~ittning, reproduktion, geografiska fördelning,
evenLUe.11 vandring m .m . U tvecklingen har
gått frå n gissning och b edömning till mer
objektiva metoder för regelrä u invente ring.
Exem pel på gissn ing och bedömning är t. ex.

Älgar betar nächrosor intill Jami9°n1 /-/ag111'1:1- sommarställe.
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de skallninga r som gjo rdes p å 50-talet grun dade dels på enkä ter till samtliga bevakn in ga r,
d els med utgångspunkt från känd a\"s~ju tning
inom olika o rnråd e n.250
Ett genom brott för säkrare metoder kom
när flyg plan och senare helikopte r togs i bruk
för invente rin g fr[m lufte n . Nu blev d et möjligt att med stor säkerhet räkna älgar och dessu tom bes täm m a b;l<.Je könsfördelninge n
bland vuxna cijur och andelen kalv i st<l!'nrne n .
En svagh et med f1ygi1wenteringar, förutom
hög kosLn ad, ä r an de kräver goda snö- och
väderförhållanden för att ge säkra res ult.a t. ~68
Av tidsskäl genomfördes dock inventeringar
~iven vid sämre observat.ionsförb ållanclen, vi lke t gjorde a tt man må nga gånger gravt unde rskattade älgsLarnmens sLorl ek. De l finns flera
exempel p~t prognoser grund ade p å såd a na
inve nte rin ga r och som visa r att älgstammen
enligt. prognosen borde vara slut. Ett exempel

p å en sådan inventering finns i figur 20:4 där Jakten - adm in istrativ styrning
198~1 års invenLering med säkerhe1 var rniss- Den svenska ä lgstamme11 lt,11 byggts upp
visande låg och ledde til l alltför låg avskjut- genom starka restriklione r och styrning av
n ing och därmed en åLerigen snabbt ökande _jakten. Utan sådana res tri k1ion <" r skulle itlgen
ha blivit u u otad redan för 150 ,'tr sedan. Älgälgstam.
stammen
var länge fåtalig och u1sa11 [ör h :1rl
Under senare är har dock inventeringsmetodiken förbäurats tack vare lägesbestäm- jakttryck, b.'1de legalt och illcgalL. Tack vare
ni ng med GPS, som medger noggrann och flerå riga jaktförbucl, 1.ex. 1921- 25 i Jämtland
snabb kontroll invente ring med skattning även (figur 20:'.2), och kort jakttid ökade dock stamav observerbarh et, cl.v.s. av hur mycket inven- men så småningom.
Begränsning avjak11iden var hiuge det e nda
teringsresultateL bör räk nas upp fö r att mots;iltet
at.t styra. "Allmän jakt" var helt domisvara det sanna värdet.
I rniLten SO-talet infördes den s.k . Älgobs- nerande och fick fr:u, 1938 pågå i högs t sex
inventeringen269 som går ul p å att allajiigare dagar. I praktiken begränsades den dock ytterunder den första jaktveckan noterar och rap- ligare ti ll två till tre d agar inom septemberporterar alla sedda iilgar med fördelning på länen i norr och till fyra dag<1r ino m län med
kön och ålder. Tanken med d elta är att kunna oktoberjakt, d.v.s. från Hä lsingland oclt södermäta förändringa r över tiden när det gäller ut. Un d er d essa fyra dagar skulle all iilgjakt.
älgstammens numerär och sammansäLtn ing. genomföras och med lijiilp a, allsköns '\ilgEn förutsäuning för atl m etoden skall fungera hu ndar", ofta ka llade 361-d agarsskii llarc,
är att sa mlliga _jaktlag rapporterar på samma eftersom de stod bundna och sbllde 361
sätt år cfte,- år samt att jakten också bedrivs p,'\ dagar om [iret, men sällan presterade något av
ett li kartal säll. Det har visat. sig au. metoden v~irde under de få dagarjakten p~igick. Möjligfungerar tämligen väl om analyser görs där heten alt tillämpa licensjakt, cl.v.s. att under
iilgstarnmens utveckling skrivs fram med ut- lä ngre tid , 20 dagar, fälla ctl p:1 förhand angå ngspunkt frå n kän d avskj u tning och d ;ir givet högsta antal älgar infördes redan 1938,
men vann begriinsad spridn ing.
variationen över tiden foijer Älgobs.
Älgkah· ,·ar ända in på 60-ialet he lt fridlyst
Samtid igt har del visat sig att rnetoclen är
utsatt för årsvariationer som sannolikt fr~imst vid allmiinjakt. men kunde fI1 r~il las 1icl lice n sär beroende av väde rleken under d e förs ta jakt och vid s~irskild jakt. som moLi,erad es av
_jaktdagarna, när den genomförs. Det kan ock- svåra skador p å _jorclhruksgröclor e ller skog.
så vara s:1 all förändringar i skogstillståndet, Exempel på s{tdana tillsl.°llld fanns u11cler :'JOLex. uppv;ixancle ungskogar, gradvis minskar taleL då man försökte a11 minska de lokalt
observerbarheten och därmed döljer en lå ng- myckcl svåra betcsskaclorna i bl.a. Frost1·ikeu
siktig ökning av ä lgstammen. När Älgobsmet.o- och östrajärntland.
En omhigguing a, _j a ktens inrikt11ing inledden infördes förntsattes dock att denna med
några års intervall skulle kalibreras mot åter- des ä r 1967 d{1 s.k. regle radjakt infördes inom
kommande flyginvemeri ngar. En möj lighet till försöks läne n Väst.rnanlancl och Kron ob erg
kon troll finns ocks:1 genom s.k. sp illningsinven- samt ftr 197 1 ä1-en i Norrbotten. I nriktningen
var nu att a ll j akt skulle ske p:1 licem, men forttering, som dock ä r relativt arbetskrävande.
\!led kännedom om ä lgstammens storlek farande under ko n Lid, 20 d agar. En annan
och sammansättning samt känd avskj uLning stor förändring ,·ar e11 clt·as tisk1 ökad kalvkan goda prognoser för stam mens tillv;ixt avskju tning och förs iktig ko,11skjut.ning cfar
göras med rimliga antaganden om reproduk- siirskilt d e kalvförande korna skulle viirnas.
Meningen var att sprida den regli>radcjakten
tionens storlek. Denna h a r dock visat sig variera mellan olika områden men kan nn bedö- till övriga län, men i ställe! infördes i hela landet
mas räLt väl med ledning av mer detaijerade elen s. k. samordnade jakten med start ;°11 1976.
reprocl uktionsst.mlier och resultat frtrn nog- Huvudinrikt.ningen var iiven h är liccusjakl,
som ökade från drygt 60 till rner än !)5 progranna inventeringar.
263

cen t av de n totala älgjaktsarealen . Den allmänna _jakten ersattes av s.k. generell jakt,
so m gal' mi~j lighcr a tt u nder e n kort j akuid
fälla högst e n vu xen älg p lus e n kalv. De tta tilll~impades inorn o mråd e n som var för små fo r
lice nsjakt och d iir marbgaren inte ville elle r
vägrad es ingå i ett större ang1ä nsa11de lice nsom råd e. Den gene rella j a kteu e rsattes semu e
av s.k. R-licenajak1 och avskj utn ingen begr~insadcs ti ll ett va lfri tt cij ur.
.Jakttiden for licensjakt utökades su ccessivt
und e r älgexp losionen i bö1j an av 80-talet,
men i övrigt va r inriktningen ofo r~in drad. l
sam ba n d med d en sam ordnade j a kten s införa nde bestäm des också att alla ~i lgjaktsområdeu skull e regis treras av länsstyrelse n och
a tt va rje lii11 skulle in delas i s.k. älgvå rdsdi strik L Dessa ble,· sed a n verksarnbetso m1·åden for l;'insjak1vårdsfören ingarnas nybi Ida d e lo kalo ,·gan isationer, _j a kl vårdsk retsa rr1a. Inorn va,j e såd a n krets sku lle samråd ske
1ned olika i11tresse11Ler, och i första liand
m arb igar na. Ytterliga re samverkan m e llan
j aktlag startades geno m b ilda nd e av s.k. kretse ller salllliceuse r där e u flerLal _jaktlag gick
samman och d elad e p{1 en geme nsam licens.
Ino m ra men fö r d enna kun d e man sedan förd ela avskj1 1Lni nge n på de in gåe n de _jaktlagen
och även reglera c\"entuella överskjutningar
ntan au det fick n åg ra r~ittsliga efte rsp el.
Njsta steg i utvecklingen ko m i bö,jan av
90-talet n ä r mö jlighe t att bilda s.k. älgskötse lområd e n (f\.SO ) öpp nades. Kravet för a tt fä
bilda c lt 1-\ so var a u d et uthålligt skulle
medge en fn lig avskj11Ln ing av m ins1 2!) älgar.
Sam tidigt togs kravet p,°t liceustillde ln ing frru1
länssty relse n bort, och ÄSO har stor frihet att
b estä m ma sin ege n ~ilgvå rcl och avskju tning
e n ligt eu plau sou1 dock skall lä mn as till länsstyrelsen för goclkiin na n de. Samtid ig t fö rlängdes jakuid e n för både älgskötsclomr{1d en och
s.k. A-licc11sornr:1clen till a u o m fa tta minst 70
daga r.
A-licens var syno nym t med tid iga re licenso mr:1de11 och infö rdes sam tidigt med be nä muiugeu D-licens för småområde n där tidigare
ge nere ll jakt bed revs. Alla 1yp er av älgjakrso mrådcn skulle registreras, 1nen ino m B-licens0111,åden begränsades avskj utni ngen ti ll ell
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valfritt djur un der kort jakui cl, högs1 fem
d agar, med start sam tid igt som A-liceus- och
~ilgskötse lom råde n.
Svenska }igareförbu ndet har spela t e n
m ycket a ktiv och positiv ro ll i utveckliugeu av
d e n svenska älgjakten . Genom info rma tionsoch 11Lh ildn ings materia r270 har man p ropagerat fö1· e n utveckling av älgjakten och avskjutn ingsrnocleller som ger e n stor och produ kti v
älgs ta m. De tta har lett till en betydligt säkrare
och me r e ffe ktiv jakt. Sam tid igt h ar man inte
riktigt fö rm å tt att föija upp älgstammens lllYeckli ng och alt anpassa jakte us inriktning till
en situation där älgstammen måste m inskas.

Samverkansforme r
S{1 ]~inge ~ilgen ,·a1· en bristva ra fan ns e n stark
intressegeme nska p mella n stö rre skogs~iga re
oc h _jägarnas organisationer om a tt _jakten
ski1lle begränsas fö r au ö ka älgti llgången . Likas[t fan ns stor fö rståelse frå n _jägarnas sida fo r
m å le t att m inska ?tlgstam rnen n ä r skogsskadorna ökade under båd e 50-talet och älgexplosionen vi d skiftet 1970/ 80-tal.
BesluL~ord ningen ,·ar dock e n an n an . T illdclu ingsbeslute n fa ttades av länsstyrelsen på
fö rslag Crån j~igarnas länsorgan isation. l samband med infö rande1 av samord nad älgjak1 inrättades Lius~ilgn~imnder som delgivande
o rgan ti ll lä nsstyrelsen i älgfö rvaltni n gsfrågor.
l\'ärnnden bes tod av sju led a möter varav endast e11 re presen ternde skogs bruksiutresse L.
ECte r kritik mot detta u tökad es nämn d e n med
yt:r.e r ligare 1:vå rnarkägarrep resemante r till
sa111111a n lag1 n io led amöte r och byue samtid igt n a m n till lä nsviltnä rn nd m ed ansvar
iive11 fö r ,111mlt vilt än älg.
Parallellt m ed detta drevs på ri ksniv!1 ett
sam verkansp roj ekt mel la n jägarnas och markiiga rnas orga11 isatio11er i syfte att flyu a beslute n
n ä rmare d e lokal t berö rda i o lika fr!1go r. Detta
skedd e u rspru ngl igen genom markäga rrepresentan tcr i jiigarorganisalioneus kretsstyre lser
och senare genom me r fo rmaliserade lo kala
sam r{1d med lika rep,-esen tation för markägaroch j ägarintresset. De fon n ella beslu te n låg
dock fortfa rande kvar hos länsstyrelse n som
samver kade med länsjaktvårdsföreni11ge11

En nöjd Stig Hag11er 111NI si11 s/urtj11r "111,,/11111 sjöarna .. vir/ ,\'orm l_,axsjii11, hiisln1 1997.

inom ram e n fö r .Jägareforbundets allmänna
uppdrag. Med tid e n har ocks~1 olika traditione r och kultu re lla skillnader uppståu mellan
läne n i h u r älgrr:1gorna h anteras_ De ua är inte
minst rnärkbarL inom de nord liga länen n ä r
d e t gälle rjägarorgan isa ti o nens inställning till
iilgskötselom råd e n.
Inom några län har bildandet av älgskötselo mråd e n u nders tött, meda n det motarbeta ts
inom andra, H ~ir har satsni nge n i ställe t inriktats p~t s.k. sLO rlicenser. Dessa har i må nga fall
och i al ltför hög grad inriktat, på "älgvå rd'',
d, v,s. p,°i regler och restriktioner som ä r 111formade for att öka älgstammen och som i
praktiken orniijliggjon e n minsk nin g ,I\·
denna inom o m råden d är detta borde ha skeu..
Eu genomgående d rag fö r om råden chir
iilgaclrn in ist.ra tio nen fu n gerat m indre bra iir
e u lågt engagemang frå n ma rbigarsidan, \·ilket också delvis beror på att kri tiska Jlla rkägare, medvetet e l.ler o medvete t, st~ingts ute
från viktiga beslut. Samtid igt. fi nns det exempel på både älgskötsclornråden och sto rl icense r diir s,1111,:u-het.et funge ra t bra och mark-

~igarna haft stort i nllytan cle. Avgöra nd e för
resultate t ä r all tså ime e nbart samverkansformen u tan äYen au rn a rkägarsid a n h aft
starka och drivan de represeulaute r. En föru tsättning för goda b esl11t i älgforY,dtnin gsfrågo r h a r od.s.'.1 varit a tt rn an haft bra bes! u tsunderlag i for m a\' betes- oc h skad einve n t.eri ngar samt e n Yäl 11nd e rbyggcl kuns kap om
älgsta mmens storlek och sa mmansä ttning.

Summering och slutsatser
U ndcr C ll cln·gt h al\·sekel har mycket stora fö rändringar skett i skogarn as tillstånd, so m starkt
p åve rkats a\" ändrade skogsbruksmetod er.
De tta har i sin u 1r, genom ma rkant ökad bet.estil lgång, gett Ut1\mme för e n stor älgstam so111
ex pande rar extra starkt genom ä n d rad _jaktin riktn iug. Det har också vid up prepade tillfä llen visa t sig svårt att i tid säua in å tg~irde r
fö r att bcgriinsa älgstamme n n iir den hotar a u
växa sig för stor oc h tillgån gen på l~irnpligt
bete börjar tryta ocb skadorn a på tallungskog
ökar.
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F.n sltw;ats är att vi under d e senaste decennierna försökt att balansera älgstarnme11
på e n alldeles for hög nivå. Det bar inte funnits
n ågra säkerhetsmarginaler utan n~ir älgstammen bö1j a t öka har detta fält gå alltför långt
innan korrigerande åtg~irder salts in. Bidragande orsaker ti.11 det.ta har vai-it dålig nppfö\jning av båd e skadcläge och älgstammeus
numerär. Ett speciel lr problem i sammanhanget är älgens vandringar och vi rn.°tste här
skapa b~ittre rnöjligheter a tt snabbt sätta in åtgä rder i form av vinte rjakt i om råden där
älgarna koncentreras och h otar att åstadkomma allvarliga skador.
·'Algvård", base rad foirnsl på avskjutningsrestriktioner som lede r till ökad älgstam, har
ofta bedrivits med lite n e ller ingen hänsyn till
den aktuella hetessituationen och markernas
fo rntsättnin gar alt hysa en större älgstam. Algstammen kan ha en explosionsan.ad tillväxt
om avskj utn ingen ligger m ycke t för lågt och
dessutom är inriktad p{t att spara produktiva
c.ljur i stammen . N~ir älgstammen skalJ m inskas
måste därför andra avskj utningsrekorn rnendationer gälla.
En fungera nde iilgförvalrning kriiver b ra
beslmsunderlag och beslu t som fanas s,'.\ lokal t
sorn möj ligt.
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En fortlöpande uppföijning av betestillgå ng
och betesskaclor ,ir nödvändig. Tydliga m,'.\l för
acceptabel skadenivå måste finnas. Detta har
tillsvidare uttryckts som högst två procent fi rska
starnskad or på huvudstammar av tall , vilket
torde innebära en n{igorlunda rimlig avvägning
mellan ~ilgtillgå ng vid jakt och betesskador i
tallungskoge n . Tiden får u tvisa om d etta mål
kanske bör ändras elle r differen ti e ras för o lika
ornråden beroe nde p å lokala fö rhålla n den .
.ÄJgstammens rimliga storl ek måste preciseras och anges loka lt med realistiska nivåer för
o li ka områden. U tifrån den erfarenhet som
samlats under de senasre 20-30 å ren kan högsta
rim liga nivå för ,·i n terstam rnen sättas til l sex
lijur p e r l 000 hekra1- för mer gynnsamma områden i mellersta Norrland och kustlandet
längre norrut. Den na siffra måste gradvis sänkas
med minskande betesutbnd och birvare vinterfö rh å llanden med snö t~ickt mark u nder
längre tid oc h större snöc\ju p. Närmare [jällkanten och inom områden m ed sämr e bet.esti llg{mg bör stammen vara högst eu till två
cijur per 1 000 hekta r. De n genomsnittl iga avs~jlltninge n ko mmer c1:1 områclesvis att variera fr{m en halv till tre ~ilgar per I 000 hektar
och sammau taget fö r SCA uppg till ca
4 000-6 000 älgar per år.
0

Ett sL~in cligt högtjakttryc k ä r nörlvändigt och
med stor observans på om skackn iv,°t eller älgslam ökar på ett icke önskvärt. sätt. Detta kräver l{mg jakuicl samt beredskap för att: sätta iu
extra vinte ravskj nt n ing inom om råde n med älgansamlingar och p ågående akut sbdegörelse.

Sist men inte m inst handlar god fra mtid a
älgförval t.ning om ändrad atti tyd hos alla i skogsb ruket anst{illda . Vi mås te sluta a n underskatta skado rnas ckonomisk,t fö ijder även om
dessa inte i första hand drabbar oss sj iil va u tan
framför allL v:1ra barn oc h barnbarn.
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KAPITEL

21

Kritiken mot skogsbruket
Umler tidssked et föriincli·adf's sryrkepositio~ \'ar sä ke rt flera. Den snabba m ekan ise ringen
n e rna i sam hä llet.. I skogsbruke t trodde man a,· skogsarbetet m t>dtö rde påfrestningar fö r
alltför lä nge a tt ma ll rnecl äganderätten till dem som s~illclcs utan sin tid igare försörjning.
skogsmark , och d ärmed clispositio nsrätten, M:mga tvinga d es läm na skogsbygclerna, inre
också fritt ku nde han dskas med skogeu som sällan med bitterhet. Al ternative t b le\' ofta a tt
man \ illc inom ra111e 11 f-ör gällande ]agsti ft- sälla sig till befolkningen i lande ts tätorter cliir
11ing. Det fan ns tendenser till a tt negligera de t ,id d e nna tid var gott om arbete.
Fo lk i allmänhet ökad e sin lcniadsstandarcl.
syn punkter på verksamheten fr:t n d e m man
Man fic k mei- fritid . Bilismen gjorde skogsansåg inte hade med skogsbruket att göra.
Detta utmanade m ed tiden en folkopinio n la ndskape t mer tillgänglig t. Me n de som sökte
som tyckte a tt man gick för hå rclhiint fram i sig III i n aturen från samh.'ille na h ade inte
sin striivan att bedriva e tt ration e llt och lön- samma kontakt m ed skogsbruket som lan rsamt skogsbruk. To nen i den i1J terna skogs- b ruksbefolkningf'n . Man sakn ade djupare förskötseldeba tten p å 1940- och 50-talcu , ar ståelse' för de reali te ter som m an var un deribland rätt så raljant oclt , å rdslös. Den besii- kas tad i skogsnäringen. Den verkliglwt man
lacles inte s.'illan mer av uppfall11inga r än m· möue mots,aradt' ka nske in te det man h ade
vetand e i djupare bemärke lse. Det förekom ,·änta t finna. Stor betydelse hade också säkert
tillspetsade u ualand e n till förmån fö r d e t ena den starka ,·änstervi ndcn i politiken under
e ller det andra. Detta g ick väl an i ele n intern;:i delar av 1960- och 70-talen . Skogsbruket, iute
diskussionen, men misstolkades ibland p .°1 ett minst d et storskaliga, korn i rad ikala kre tsa r
för n~iringen nega tivt s~itt i elen vidare kre tsen. att uppfauas som kapi talintressen, vilka handEtt bra exem p e l ,'i.r den al ltifrill 40-talet och lade i det korta perspekti ,·e t och över h uvudet
å rtionden frarn:,t vill spridda rn iss u ppfat t- på \'anl iga medborga re .
Svenska Naturskyddsföreningen blev under
n ingf'n om skogsbrukets nt>gativa inst~illlling
70-talet alltme r akti, i skogsdebatten. I sin å rstil l lövträd , framför all t till björken.
Bortsett från d e t.ta hade det fram till fi0-rale ts bok 1973 var skogsbruke ts förh.°dlande till natursl ut vari t ganska lugnt kring skogsbruket. Fjiirran vården forern.°d för ett flertal ani klar ,·ara,· flera
var tiden före oc h kring förra sekelskiftet då kriti ska. Dagssituatio11en san1 manfa u ades bra
,·ågorna gick höga 0 111 bolagens skogsköp, om a,· koustn~iren och lörlattaren Gun11a 1· Brnseurskogsav\'(:rkningarna i norr, orn d el s. k. witz i hans k.1pi tel om minne nas skog:
baggböle ri e t. Inte heller tilldrog sig d et gradSkogsbrukets fo lk har fåll sköta sin och a ll t
vis förs~imrade skogstillstån dc t under b lädli ar gån täm lige11 friktionsfritt fra m till för
ningsepoken större u ppm;irksamhet utanför
n:1gra ,'\ r sedan. Da hö1jad c plötsl igt p ro tesf-ack kre tsarna. Under e n lång tid föreko m
ter mot l'erksam h c tcn höras, först [dm
nästan inga o p inionssto nnar. Men konse kve nnat 11r- och milji_il':1rd,1 re lllt'll snart ocks{t
ser av kursändringe n mot t'tr mer intensivt
fr.°111 rkn stora all rn iinhete n. Skogsfolkct
trakthyggesbruk kom snart i fo kus. Orsakerna
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,·ar vä l ganska oförbereu pJ angreppen
och svarade till att bö1j,1 med 111.an större
diplomaLisk tin< ss. Au t.a]a oi11 irritation
inff>r kritiken ,·o re e 11 1.1nderstaterne n1 . ..
Vid o ta liga debauer och i fack tidskriftspole mik har striden böljat kring d e t högrationa liserade skogsbruke t. L'>ot.aniste r och
en del skogsfolk har varnat för de lå ngsiktiga negatiYa effekterna p{t bonitete n,
sorn kan bl i följd e n av u tdikning, gödsling,
g n11H.lvaucnsänkning os,·. \,Jan har pekat p{i
,·e rkn i, ,garna av jordsamm .-tn p rt>ssning och
rot~kador efter d e tunga s kogsmaskinerna ..
Min i larmet sd r d e n s tackars .Medelsvensson od, ,·c t varken ut elle r in - men
har en d yster kli usla av au vad som h iinde r
med natnre n omkring honom sker över
hans huvud och a u han inte h,tr stora
m~jlig heter au ingripa .. _271
0

Fr:m o c h med 60-tal e ts se nare d el h ade
mecliabevakniugen ökat Skogsbrukel togs till
en bör:ian p{1 s~ingen . \.fan var ovan vid au stå
i rampljuse t., man had e en svag informationsbe redskap och kom chirför opi nionsmässigt
läu i 11nderhige. J ag h a r i andra kapitel berört
hur omvärlde n reage rade inför skogsgödslinge n och contortaod lingen. l\aw rvå rdsfågorna behandlas i eu särskilt kapi te l. Jag
skall h ä r inskränka min skildring ti ll i huvudsak fy ra ytterligare områden där skogsb ruket
fi c k proble m i si ll förh ållande till onwärlde n:
deu "alternativa röre lsen / grö na v[1gen", kalhyggena oc h skogens förmenta rörsvinnande
och kon t.ro lle n av lövYegetat.ion med kemiska
medel. Dessutom skall j ag konfa uat. b e röra
d e n s.k. förs urningsdebaue n .

"Den boTÖna våg·en"
L

U nde r slulel a v 60-talct inträffade den s.k.
st ude11 t.revolutionen, en ,·änsterrörelse som
spred sig från Frankrike och US/\ över reste n
av västvärlde n. Kornmunisterna hade fått:
m:rnga a nhängare bland u ngdomen i Väste uro pa . Vie tnamkrige t p ågick so m värst: Här
kä nde många sympa tier for kornrnun ist.sidans
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h eroiska kamp m ot CSA. Kriti ken viixte mot.
d e t etablerade sam hället. V~idcle n skulle omformas, man ifrågasalle d e t m es ta, m an sökrc>
nya alt.e rnat.iv. För oss som u ppfostrade t.o nå ringar ,id denna tid Yar tillvaron ibland inte
så l~i tt.
1970-talel var därför de revolutionära vänsterrörelse rnas tid. Från min a m f111ga besök p å
Skogsh ögskolan i U meå ha rjag lun ch besöken
på universitetets stora utspisningsanläggning
Universum i starkt minne. I den vidsträckta
veslihulen p,°t bottenvåningen h ade ol ika
"alte rn ativa rörelser" (det. var säke rt minst etL
ti otal) informat.io nsstå nd sida vid sida. Propagandaböcker och karnp skrifte r av o lika slag
var uppl agd a på diska rna. Bakom d essa s.°1g
man bohemiskL klädda, skäggiga ynglingar och
slriphå riga tjejer m ed palest.inasj alar. H ~tr och
där hängde porträtt m· olika ko mm unisth elgon som Mao. Yl.arx, Fidel Cast.ro, Che
Cue Yara och H o Chi iVli n sa rn t d ive rse
islamska, turban klädda muf'tis. De t v,u- int.e så
ovanligt att gru p perna ,,ar i lu ven på varandra
så st,1nclen fick sina platser med la n ke h ä rpå.
I ruat.s,de n e n trappa upp ,·ar högtalare
uppsatt.a. Äta ndel ackompa nj e rades c1:1 och d å
,tv högröstade och eldaude uppman ingar att
besöka d et. ena elle r andrn poliliska m ötet.
Elle r också fi ck man lyss na till inslag med klan
sam hällskri tisk innebörd. Det var faktiskt en
märklig oc:11 lit.e l. skrä mmand e upplevelse.
Van va r vi på viig? Man tyckLe sig fö rflyttad t.ill
n ågon ko mnrn nis lcliktalur. De stud enter som i
dag besö ker samm a m atsal ger ett mer civil iserat in tryc k. O ch m a n störs sällan av högtalarinforma tion. Så kan tide rna förändras'
Ave n b land Skogshögskolans cle,·cr fa nns
de t sa m h ällskritike r med e n likna nde instä llning. Del fick Yi exempe lvis e rfara i slt1tet av
G0-t.ale t ,·id elen skogsskötselexkursion som vi
va1j e å r ordnade for skogisst.t1cle nt.erna unde r
deras somm a rresa. Efter dagens skogsbesök
bjöd Strömsunds fö rvaltning h ela kursen m ed
p rofessorer och övriga lära re p å de n sedvanliga middage n. Vi visste a tt man med förväntan brukade se fram emot d et.ta tillfälle .
Därför sau.e ·'Bli:Joha11" - skogsforvaltaren
och _jägmiist.are n Be ngt .Joha nsson - en ära i
all se t.il l att ingen ting s/1ullpf'r1llas. Del b rukad e
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b li en trevlig fes t med skogisvisor och diverse
upp tr~ida nde n. Inte minst nrrskartar va r Blå.Jo ha ns unde rh åll n in g med fiols p e l och histo1·ier. Men n.'.1gra av stude n te rna ville in te låta
sig frestas a\· storka pitalets lockelser. I ställe t
ordnade man e n alte rnativ fest på to rge t ut.anför. Där sa tt de i sina vidbrättade läderh a ttar
(d essa ingick i uniform e ringe n ) kring en
ö ppen eld i d e n ijusa m en kyliga somma ruatten, spelande gi tarr och grillande ko rv. De r
såg trevligt ut, me n lite t mela nkol iskt. .vfen
man måste erkän na a u de t. var e u fridfu ll t sä.tt
a u protest.era mot. d e n rådande sarnhiillsordningen .
En förg rening a\ ungclon1srörelsen sökte
andra alterna öv ö ll förnyelsen. Den från bö,jan
am e ri kans ka Hi ppie- o ch Flowe r-p owerrörelse n , so m också spred sig över världen,
prediL1de tolerans i niistan alla avseenden .
Al la sk ulle kunna leva i fredlig same xistens.
D e n sympatiska etiken fläckad es ibland
geno m inslag av drogmissbntk o ch d e t somliga kalla r lösslä ppth et.
Vad h ar d å d e tta alt göra med skogsbru ke t?
Jo, äve n vi fick vår sliing av sleven. Ty e n d el av
dem som sökte alternativa levnad sfonner
begav sig på 70-talet ut på landsbygden. De var
väl oftast idealister SO lll ville leva l'!wlogislil,
föra ett liv i harmoni med skogsnalll ren. Som
e n Cöijd av de stora utJ:lyttn ingarna f d ll skogslänen fanns en h el d el fastighet.e r att köpa till
hyfsa r pris. O ch hade man o nt om pengar
kunde man ju bara slå sig n ed p:1 en ödegård
i skoge n och sedan se vad som hände.
Det skall nu be tonas att må n ga av d essa nyinfl yttade ko m at.t anpassa sig bra till sin nya
livsm iljö. De och sederme ra deras ättl ingar
kom att utgöra e ll \'iirdcfullt tillskott öll d e n
tynande befolkningen . Me n för a ndra blev d el
romamiserade livet på lande t in te a lls vad
man vänLa.L. Man hamnade in te i en ostörd
rosscauansk miljö , utan m itt i ett. pågående
skogsbruk. H är avve rkades, transporterades,
lllarkbereddes, r~j cles, lövbekämpades, gödslades o. s.v. O ch den egn a livsföringen klarade
inte a lla d e påfrestningar som uppstod. Om
inte redan, så fick man en avog inställ ning till
sin omgivning. O ch cle u a in te m ins t om den
rep,-esen terade "etablissemanget", i de tta fall

sto rskogsbruke t. l'rot.eströrelscn från stad en
exporte rades till glesbygden.
Min beskrivning av skeende t. ä r måhän da
e n sm u la lä ttvindig och tål nog a tt komple tteras. Me n säke rt är att en be tydande del av d e
me r uppseendeväckallde protester mot skogsbruket som skedde p{1 70-talet, och som tacksamt uppmärksammad es i massmedia (somrarna är _ju a nnars n yh e lsto rkan s tid), hade
just "a lterna ti\'isterna/ gröna våga rna" so m
upphovsrnitn och -kvi nnor. Det var fram fo r all t
kemisk lövbekämpning och gödsli11g, me n
även stora hyggen, som ansågs förkastlig t. Protesterna genomfördes säke rt oftast av persone r som var öve rtygade 0 111 au deras a ktioner
var berättigade. Den mili tanta a tti tyden va r
emellertid någo t n ytt och obehagligt. De t
föreko m e n del otäcka o ch hänsynslösa sabotage i d essa san1m an hang vars upph ovsmän
fö rbl ev a non yma.
På 1970-talct rnr protestaktione rn a någo t
nytt som vi - och nästa n all tid myn digheterna
- inte riktigt visste h ur ma n skulle hantera. Vi
tyckt e förstås alt d e t mesta var obefogat. Me n
ele n stora publiciteten var ett. be kymmer. D e n
gick nästan alltjd skogsbruke t em ot. Aktion erna
fi ck d ärfö r till viss d el avsedd verkan. De b idrog
till inskrän kn ingar i vf1r verksamhet:. I dag
genomför m ili ta nta gre na r av miljörörelsen
våldsamma aktio ner rnot skogsbru k på olika
h ~dl i världen, inte minst i USA och Kanada.
Vid jä mförelse med d essa framstår våra d uster
p å 70-tale t trots all t som be tydligt tarnare .

"Skogen tar slut" och
"Kalhyggesdebatten "
Att misstän ka kapitalintresse nas kort.s ik tiga
profitbegiir sorn g ru ndorsak till d e n snabba
mekan iserin ge n a\· skogsbruket under 60-talet
låg nära till hands fö,- m.'.\nga. O ch bevisen
fanns bakom huskn uten . Här st.od stora
maskinmonster oc h tuggad e i sig skogen i ödigare a ld rig skådad takt. Resul tatet av vi rkesfångsten b lev t.r~id lösa h yggen, någo t ganska
n ytt i lanclskapsbilden. H ur sku lle skogen
räcka? Det be hö\'des inte m ycket fa ntas i för a tt
ko ppla ihop ind iciekedjan: Stora dyra maskin e r
- kalhyggen - skogen ta r slut- inget jobb.
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En dmslisk syn /x1
slwg~lm1hrt. Okii nd
illuslmlrfr

Saken bkv inte bättre a\· att hyggesyrorna
onekligen bredd e ut sig som mest under
elen na tid . I N o rrland slmavverkacles den tidigare starkt u tlllnnade skogen i snabb takt. för
a tt ersäuas med uy och bii ttre. Hyggen bredde
hä r och där ut sig över stora samman hän ga nde yto r. Som en föijcl av lågkonjunktu ren
sked de d essutom orde ntliga överuttag p{t
statsskogarna och h os \'issa företag, framfö r
allt hingre söd e ru t (jfr kapitel 5) . En lwlh1•gw,.srMH1tl blossade upp å r 1970. Inte minst påd rivand e var den serie uppsee ncleY~ickande
re portage och a rtikla r som _joun1alisten Ås;i
Mobe rg publicerade i Aftonbladet.. Stoffet
rogs fr,1rnför allt från Viirmlanrl.
Det talades oc h skrevs m ycket p:1 70-tale t
om kn apphet.e n på virke och d en annalkande
virkessvachm1. Före teelsen \·ar d e n inom skogskretsar välkända bristen på ungskog på g rund
,tv t.ill konakomm a nclen under blädni11gsepoken. Det var konsekvenserna ,w denna
obalans som Yi och må nga andra gjorde allt
rör ,ttl eliminera ge nom våra hushållningsåtgärder. .\tl e n "svackaresonernan get" spreds i
vida kretsar och misstolkad es. Under å niondet.s
senare del minskade dessutom virkesuttagen
markant inom privatskogsbruke t.. De t utbröt
e n livlig cleban om orsakerna till detta. I

denna, som ri ll stor del förd es i massmedia
m ellan företräd a re för privatskogsbruket och
den virkesförbrukande industrin, f"rarnfo rdes
uppfattni ngar \·ilka d e n b reda allmä nheten
mycket v{il (men felaktigt) knnd e uppfaua som
att de n svenska skogen höll på a lt ta slut.'.!n
1970-talet blev därför ett turbulen t årtionde.
De n Skogspolitiska utredningens betä nkande,
med sina radikala förslag om en snabb real isering a,· den mogna skogen i landet, (sf' ka p itel
23) gick på re miss å r 1973. Jdeermi skapade
oro i skogsleclen och fö n-irrin g bland politikerna. U trNlningcns förslag sopades diskret.
under 111auan. l en ny ut.red ni ng gjordes ht'lonwänclning. Nu skulle man ta fas ta p å h ushåll ningsaspckte n. l nte stt märkligt, ty Ri ksskogstaxeringen kunde geno m sin s!uhbinvenll'ring
visa att avverkn iugarna i riket u nder decenn ie ts första å r översteg nerrotil lviixten . Detta
var u:1got nytt och oroande. De svåra snöbrottsvintrarna 1967 ocli 1968 samt stormfälluingarna 1969 i Syd- och Mella nsverige blev upptakten till en vidstr)ickt , svår och i tiden u tdragen
hä1jning av sex- och ttLta tandadc barkborrarna.
Detta tärde ytterligare på skogskapitalct..
Det oriktiga men 11pphetsande scenari o t att
skogstillgången svi ktad e å te rkom so m e n föU etong i massrnedia under en räcka av ~1r. Vi viirjde

oss s{1 gou vi kunde. Inom Skogsindustrierna
b ildades ''Skogsbrukets lnformationsgrupp"
{11 1971 . \![ånga sena h~illar och helger ti llbringades på kontoret med att skriva ti dnin gsart iklar. Vi försökte sakligt förklara hur skogsbruk bedrevs, men gick också till motangrepp.
'v1e n hypotesen om skogens snara försvinnande uppre pades så ofta au elen till slu t blev
till sanning. I<xällsprcsscn och TV rnr kanske
mest aktiva med au sprida missuppfattningen .
Lokaltidningarna var mer återhållsamma,
men inte alltid.
Det här stod - i förkortad version - t.ex. an
bsa i Västernorrlands r\llehandas ledare den
19 oktober 1973 med rubri ken "Kalhugga
eller inte kalhugga,":
... Ha kom de officiell;-i kulisserna råder ett
s,nnspe l m ellan industri- och ekonorniintresse11 :1ena sidan och de politiska m.akthaYarna ;1 den andra som ära,· helt motsatt
art än det spel so111 så g,irna 11pp[örcs ,·id
,·a ltillfällena. då de11 pol itiska maktens förliiggning skall bestämmas av folk e t.
Tig en 11,r på baksidan a,· H öga kusten,
d .v.s. det in re [mgerrn,rnländska landskapet. ... Överallt d e hemskaste kalln ,ggningar, öppna sår i e n skogens kulwr bvgcl
som aldrig kommer au bi.kas. Här förstör
cle e konomiska intressena landskapet. .
Så liär liar miinn iskor förfarit under
många tusen år och skapat öknar i rvlcdc lhavshäekencts länder. Det är skövlingar a,·
det liiir slaget som gjort Libanons cedrar
till en kuri osi tet. I No rdamerika har stora
landområde11 sö11derfriit1s geno m at t
skogarna huggits ned.
l en rapport från Skogshögskolan har ,·i
,·eta, at.t drt Linds virkcsbalans sviktar.
Det vill säga: Virkesbchm e t på lång sikt
upplägs inte av 1·irkestillg:rnge11 under
san nna period ... ;,79,

händerna p{1 arbe tsgiva re och poli tiker med
skumma aYsiktcr.
Ett brev från mig till Carl _Jähkel (1972-01-28)
skildrar hur vi uppfattade spänningsläget:
Sorn bekant ligger ,·i [ör niin-ar,uide undt-'1·
beskj n tning från mil_jörnrda rhåll med argument som au vi exploaterar skogen. tar upp
kvadratmil stora h ygge n , att de ,l\Yerkadc
områdena förstörs genom uttorknin g, erosion och Cud ,·ct vad. samt att skogen tar
slut. På .sikL iir d e t natmligwis ingen stö r re
fara med att ,·i inte sL,11 kunna fä förståelse
för driftsformerna som j u iir skogsbiologisk l
och ekonomiskt ,·iktiga iiven for samhället,
men just n u - och sä kert för eu ganska
lång tid fnunö,·er - är fältet frit t för skjutjiirnsjournal istik ,ned pol itisk udd. Vi skall
,·ara på det klara med all det ligger i rnångas
intressen all skrämma upp a llmänhete n oc li
d,-irigenom vinna margi nalröste r. I en sådan
situation ä r det int e allt id argumentens sakligh e t som liar de11 sti'i rsla lw1 ydelsc .
Gefundenes Fressen i s;immauk1Hget
iir nat urlig11·is när man med bilde r i tidningarna kan d o k11nwn1era hur SC:r\ och
andra ro\'giriga skogs~igare inte d ra r sig för
att ta upp stor,1 kalliyggcn ,d ldeles inp;'.'i

lwsknt1tarna i samhäl len. lwar o.s.v. Talet
om att skogen tagit slut lia,· ju i dessa fall
alldeles klart. fog för sig. Att b)'borna blir
upprörda :ir inte att undra ÖV(·T .

Senare i bre,·et tryckc r jag på behovet av fasta
normer och regler rör förvaltningar11a hur
miljöv{u·dsfrågorna skall handhas så att s:1dana
h/ir misstag und,·iks samt klart ha utsagt vem
som svarar för vad.
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Ledaren skrevs ett. par å r efter det a tt vi inom
bolagsskogsbrukets startat omfattan d e kampanjer för att fö rklara hur verklighe ten såg ut.
Vi upplevde vanmakten när ingen ville tro oss.
I stället togs mfmga a,· vå ra tillrättal~igganden
som tecke n på att vi var korrurn perade e lle r i

Det iir Yä l då framför al lt samplancringsfråga n. t.ex. v,,r h yggen skall ras upp. hur
sto ra de får göras, frötriid eller inte o.s.1·.
s01 11 in1e lwaktas tillräckligt ,·ad giiller
kra,·cn på häns;·nstagande till n1iijö1·,1nl.

Som konsekvens m· debatten tillsa ttes en kalhrngesu tredni11g {1r I 972 a,· elen socialdemokratiske jordbruksministern Tngcrn uncl RengL~son. Man sk11lle studera omfattni ngen och
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verkni nganw a,· kalhyggen sam t föreslå :1lgärder. Dessutom skulle ma n beh andla sådana
frågor som s1sscls~itt11i11g, naturvå rd och frih1ftsliv med anknyLn ing till kalhnggning. UL1·eclningsuppdrage1 redovisades år 1974 (DsJo
]l)71t :2) _27 1
ULredningens sl11Lsatser var till fö rdel för
d e t rådande skogsbrukeL. Man fann eh er e n
llygbildsi11venLering att h yggen som var
mindre ~in le 111 hektar täckte 45 procent av
d e n totala lwggescirealen . H yggen större än
ui o hektar täckte 38 procent. Men nog fanns
d e l Yidsu ~ickta arealer stora h ygge n. Om man
11nd,111tog alla su1å h yggen (mindre ä n fyra
h ek ta1·) bestod e n fjärded el av elen :1terståe nde arealen av h yggen som var större ~in
l 00 ~w krar. Dessa 1;,g till sto r del p å krono111,,rker i :--Jnrr- och Västerbotte n . Man ko nstaterad e Yidare a u forekomsl av h ygge n hade en
gynnsa m inve rka n pc1 fauna och flora efterso m d e bidrog till ert variatio nsrika re skogslandskap. Vid sida n av ett ökat hänsynstag,111cle Yid hygges11pptagning i n~irheten a,

bebyggelse ansåg ma n a tt fril11ftsli vet:s och
landskapsvård e ns in tressen i b e tydande omfattnin g kunde tillgodoses genom åtg~ird er
inom ra men för elen n ormala verksa mheten i
skogsbruket.
Riksd agsbeslute:- t år 1974 gick till vår ti llfredss t;'i llelse i linje med d e t utredni n gen konstaterande, nämligen a tt tra kth yggesbru ke l
var den för öven·äga nde del av !andel e nda avve1·kn in gsfo rm som kund e tillämpas. Me n
man in fö rde skyld ighet för alla skogsiigare
(även for· Dornä1l\'e rket och S1·enska kyrkan,
som ä nnu ej sorte rad e under skogsv:irdslage n )
atl Lill skogsvårdsst:yrclsen anmäla h yggen större
än e n halv hekta r.
"Ö1eravYerk11iugeu" unde r lö nsarnheLskrisen i form av slu thu ggning ,ar int.e heller
särskilt extre m , toralr sett. Baserat på Riksskogs taxe ringens uppgifler kan man räkna
fram sluthuggningstakten vid den na tid. Den
kan besk rivas so rn arealen hyggesy1.or i p rocent a1· ele n produktiva arealen skogsmark.
Vid en norm al o ml o ppstid p{i 100 å r slutawer-

,\ 'är s/om r11m!tr 111Prl sö11rlnbliidad ffslslwg lw!tmvrdwd,,s på 1960- or!t 70-talen blev rl'Suilalrl 1111/diga lwlhyggl'l1.
bidrog till 11/1/i_/i1l/11i11grn all slwgm höll på all ta s/111. I s;rilva uerhel var dr! lvär/0111. En e11or111 .1/wp,s/m1d11/itir111 i11ilin1ults som ärf.1111l.\lill11i11gm för dogms orh framtidens /11jgo avvnJ111i11grni11än:

!),,111,

,...

kas årlige n en procent a\' skogsytan. Gnder
n{1gra {1r kring dccen11icskiftct 1960/ 70 ökade
arealo mfattn ingen hyggesytor - al la skogsägare sam mantagna - från ca en procent till
ca 1,3 för att sedan sju n ka ti ll under en. Totalt
för landet, och inklusive pri\'atskogsbruket,
rnr slutavverkningarnas omfattning långt ifr,"in
oroan de . Men detta h indra r inte art sluth uggnings1ak1en för Domänverket och vissa skogsbolag under några i r låg avsevän h ögre och
p[1 en niv[1 som ej var uthålligt m ~jlig.

Honnoslyrdebatten
Konse k1·enserna av a m erikana rn as brutala
krigföring i Vietn am p,,'1 1960- och 70-takn
korn även att påverka skogsbruket i Sverige.
För att avlöva djllngelo mrådena dä r VietKong-gerillan gömde sig bö1j ade rn au i stor
skala a ll\·ända eu kemiskt mede l kallat Agent
Omnge. Det im1eh öll fenoxisyran 2,4,5-T. I
Sverige, liksom i a n dra de lar av världen, a n\'~indes också denna ke m ikal ie fö r bekämpn ing av oönskad lövslyvege tation rn.rn. Ufr
kapite l 19). Den tillhörde den låga faroklassen
2 och b e traktades som skäl igen ofarlig a tt hante ra . Ingen skyddsutrustn ing krävd es.
Men från det h igshä1jade Vie tnam rap porteraclcs skador på mä n niskor och djur. År 1969
visade Vietnanllidningar b ilder p å missbildade
barn som skull e h a blivit födda a\' kvinnor
vilka ätit ris som skö rda1s p å fält som fi end en
besp ruta t med p reparatet. Man anklagade
amerikanarna för kemisk krigföring. Vad som
var sanning eller propaganda i rapporterna
h ar enligt m in me n ing aldrig b li vi t klarlagt.
De l visad e sig snan a11 de1 framför al lt var en
giftig förorening, dioxin (2,3,7,8-TCDD), som
,·ar det kon trm·ersiella i amerikanarnas Age n L
O range. Deras p rodukL va r massproducerad
för krigföring och angavs in11d1:1lla en hel del
d ioxin . I de 2,4,5-T-preparat som användes för
fredligt bruk var halten mycket låg och nedbringades med tiden till så go tt som nol l.
Lövkon troll med kemiska medel var en väl
inarbetad metod som lö p te u ta n p roblem
sedan _>j0-ta le ts b ör:jan. Fickning av enskilda
stammar eller bespnn ning frå n luften var ell
effektivt sätt att b li av med konkurrensen fr,'\ n

besvärande löv i de u ppväxande barrträdskulturerna Ufr kapitel 4) . l ngen hade hört talas
o m några skadefall trots att många p e rsoner
hade de ltagi t i arbetet, och detta under lång
tid. I så fall hade det säkert slagits larm . Därem ot var resu ltatet, estetiskt sett, inte alltid
det bästa . .Jag erinrar m ig vägrenarna som
Vägve rket på l 950- och 60-talen regelbund et
besp rutade för au h ~tlla u ndan lövuppslag . .Jag
fdgade rnig h ur !~inge man skulle tå h ålla på
med en så förfulande ve rksan1het. T skogen
rörde d e l sig dessbättre om en siillan fo rekom1naude å tgärd ,·id st~irnplingen då lövrräd
fickades, p å hygge t. eller i plantskogen. Av den
totala förbrukningen a,· kemiska bekäm pni ngsmedel s1·arade skogsbruket bara fö r ett
par procen t (tabell 21 :1) .Jordbruket var den
he lt domine rande anviindaren . T ill och med
hushållen använde e n he1ydlig1 större mä n gd
herbicider.
Tabell 2 1: l. Användningen av ke miska b e kämpnings-

med el år I 979 enligt " Bekäm pning av lövsly" 1980 , s. 52.

J lerb icider
An,'ånclare

Ton

.Jordbruk
Sko~,bruk
Frukt o ch

3 939
77

l11sc k1 i ci dcr

%

"l ö n

'f,,

9'l
2

l~'.2
14

68
7

Lrädg·årdsodling

28

I

3~

16

llushåll

195

,1

)8

9

,, 239

100

196

100

Totalt

l'vle n sommare n l 9G9 bö1jade kritiska artiklar
om lövbesprutningen dyka upp i svenska tid-

ningar. Aret cl~irp:1 blev mediah ernk ni ngen än
större. Löpsedlar visade fo ton på fl ygbespru1.ning. Ibland flög fl ermo toriga maskiner i formation och spred Agent Orange ÖYer Vietnam. Ibland Yisade bild e rna sm å envingade
s,·enska plan i trädtoppsh qj cl som lövsp rutade.
Men all t blandades ihop. Budskapet var a tt
planen spred död och förinte lse såväl ö,·e r
Vietnam som ö,·er de n sye11ska skogen, sam t
Ö\'cr d e m~inn iskor och djur som ,·istad es där.
Skogsbruke1 togs på sängen. Aijeplogs kommun i Norrbo11.e n , ille fö r bjuda Domänverkets besprutnin gar. De flesta av bolagen
hade konf1 ikte1· med allmänhe ten, vi på gru n d
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av \'indan!rif t i e ll par fall. Vi di skuterade
o lika vägar a ll undvi ka "sommarens sorgliga
clebaLt"'. Skogss tyre lsen, Do111 ä1werket och
Skogshögskolan anmälde gcllle nsamt en tidning till All mänhetens prcssombudsman för
e n artike l som ma n a11s:1g stred mot god public istisk sed. De n snabbt uppflammande lwn110s(rrdr>/){(l/i'11 skulle:" komma aLL plåga skogsbrukf't
under mer iin ell :1n ionde.
'I\' delta ,·ar bara bö1j an . Den d,harande
G if"tn~imn de n Lillsatte hösten 1970 en e xpertn1 redning au granska am·iindn ingen aY fe noxisyror i skogsb ruket. De n avEinmade sin rapport,
''Cif'tniirnndens \'ithok", i början av fö· 1971. 21:,
Ett tillfälligt förbud mot Iö,·bespnnning infördes u nde r å r 1971 . D en starn\'is utförda
fic kningen be rördes ej. De nna \'erksamh et
fortgick u tan n;im 1ll'ärda stör nin ga r t.0.111. år
1979.
1';'.1' hösten 1971 kallade Ciftn ~in111de n till
överliiggningc1r med skogshrnkcr. Detta ledde
till att fr.o. n1. nåsta år lövbespru t.n ing ,her b le ,
tillå te n , men bara frå n marken . Som konsekvellS a1·stod Yi und er n ågra år h e lt frå n 1·e r ksamheten. Vi resonerade s{1 att om prepara te n
va1· farliga a tt komma i kontakt med, så borde
ju risken fö r våra arbetar\" ,·ara långt större ,·id
ma rksprid ning ~in om flygplan spred d e m frå n
lufte n .
Uppstå nde lse n i massmedia 0 1n Agent
Orange och dess förmenta a 1wändning i
SYcrige skapade panik. Situatione n b le,· otäck.
De t var julafton för d omeda gsp rofcLe r. Fo lk
ti ll ma ns bö1jade fråga sig om man varit i ko11La kt med gifte t och 0111 man i så fall kunde ha
blivit drabbad. Snart framtriidcle pe rsoner i
massme dia som relatera d e sin a hiilsoproblern
ti ll kontakt m e d Horrnoslyr, löYslyprcparatet
med detta obehaglig t klingande handelsnamn.'.!7ti De trodde siike n a tt s{1 ,·ar fa llet. Tidninge n Vi gic k t.ill storms mot så\'iil 1·et.e nska psmän so m )J,tt urvård s\'erket för att man
in te fördömd e oc h stoppa d e lövbesprntningen . \fan ansåg d e m ko rrupta och införde
beg reppet " l lormoslyrrnatfian ., , ett uLLryc k
so111 sena re skulle bli fliti gt am ~int.
Ino m riks politi ke n säg ma11 sig nöd sakad
all ingripa och e n parlamentarisk utredning
tillsattes , åren 1972.
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Masshyster·i 11p pstod kring den s.k. o rie nternrsju kan. Deltaga re i stora orienteringstål"l ingar
h a de dnr bbats aY likartade och b esvärli ga sjukdom ssympto m . N 11 srod förklarin ge n kla i-.
:M an h ade sprungi t över hormosl yrbespru tad
m a1·k. Ryktet spreds snabbt och blc, - som
rykten ofta blir - snan sann in g. Sedermera
fic k orie nte rarsj ukan en helt annan lörklaring.
Det rörde sig 0 111 g1tlsot. Sjukdome n sp reds
mellan p e rso ner som barbenta sp ran g ge nom
snt1rig l'egetaLio n och fic k blö da nd e s:u· på
be n en. De infekterade ,·arandra. l\'11mera ha1·
alla orienterare skvd d för b en en . \ilen de t f-inns
siikert minn e sgoda perso n e r som än i dag 1et
<1ll sjnkan korn frå n hormoslyret.
Det ä r n og inte fö r m ycke t au pt1stå a u vi
ble· tagm1 på sä nge n inom skogsbn1ket. fralll
ti ll sl 11te t a\' 60-tale t hade vi haft o be tydl ig kontakt med d e t m <1ssmedi ala sarnhiil let. Att
umgås med _journaliste r 1·,1r inre ,·år vardag.
Detta gjorde at t godtroget skogsfolk liitt ble1·
till oncr niir skj m järnsjo unaliste1· - , il ket ,·issa
kall ad es - g jorde d em ti ll ~itlö je. O ch somliga
begick m isstag niir de Jlled d e bästa a\'sik ter
försökte all lugna opinionen. Fn skogsd ircktör
drack eu snapsglas med h o rmoshr inför T Vkameran for att , ·isa hu r ofa rligt medlet \'ar.
Han le, er än i dag, 88 år ga rnrnal. 277 .\ku s.'\dana tilltag gjorde inte sa ke n b~ittre. D e visade
bara hur h ~i rt storkapitaleL ku nde stYra sina
hej dnkar.
Upptakten fö r den nybildade Skogsbrukets
inforrnationsgrupp ble1· oc kså lite t dråplig.
De n had e inte m in st till kornrni t för att informera om skiilen för lö\'bek~impningen och det
sii tt på ,·ilket 1·crksa1n be ten h edre1·s. Cnl-Gnstaf
Su ndberg, skogsdirektör i Stora Kopparbe rgs
Be rgslags AR, skre\' i augus ti 1971 sorn nybliven ord förande i gru ppen ett cirku lärbrev
till företagen . H a n uppma nade alla au gö ra
sitt biista fö r att e nergiskt sprid a kun skap o m
hur skogsbr uk bed re\'s. B1-c1·e t a,slutadcs hurtfriskt: Sätt igång! ,4{/u 111edd lir tilfålna.1 Bre1·et
ha mnade 11au1rligt\"is hos vå ra \'e dersakare
som ge nast: kopplade lös den na m e ni ng från
reste n a1· sammanhanget. Se hår 1 löd anklagelse n . som o medelbart kablades ut i massmedia .
skogsbruket 1·iig rar sl111a a m·iinda d e bc1rli ga
gifterna. i\fan siiger a tt alla mcclc] iir tillå tna!

....

J11forn1aLio11sgruppe n inordnades suabb L i
Horrnoslyrrnaffian och b lc\' ordentligt utbuad.
1Vlcn i gru nden \'ar sir11a tionen m yckl"t. a ll\a r lig . Skogsbruke Ls a nsee nde h ad e kommit
o rdentli g Lpå glid. Egemloinli gt nog - ryckte Yi
- riklade sig kritiken 11;istau uteslutande mot
skogs bruket. De n flerfaldigt mycket stö rre fö rbrukarc11 j orcl bruket ,·ar det n~istan inge n som
b e fatta d e sig med. O c h jordbruke t behandlad e j 11 åkra rna p;3 1il ka odlad es d e t vi sedan
skull e äLa. l skogen - trodde lllclll c1;iremot a llmiin t - ku ncle d e t Yara farligt au ä ta besprutade h ä r. H ela sirnat.ionen verkade groLesk. Vi
Lrodde därför all storme n skulle bedarra om
m an bara kom till tals. U nde r årens lopp prodncerades e n i-a.d in for ma tionss krifter. ~7S
P å hösten 1974 kom den parlamentarisk;:i
utredningens betä nkancle .~7' 1 Slutsatsern a Ya r
i hun1dsak positiYa fö r s kogs bruke t. Man lii tLa d e på resLrikLio n e rna. Flygbesprullliugar var
å te r tillåt na från å r 1975, me n med informaLionspl ikL på p la Lscr cbr allrn:inheten fri u
kunde färdas. Naturv~trcls\·erket rapporterade
efter omfattande utrednin gar a u rfr, eventuella

risker som är JiidmijJJJadt' 111f'rl r1.nvii11d12111g av dP
l!lor!'mdt' .Ji'noxisymrnu 111 åsll:' i dag a11sl:'s so111
111ychel s11u1 fi.ir sdviil miin11islwr som miljön.2Kll

Expenerua ansåg au hcrhicidanrändnin gc n så,·iil i jordbruk so m i skogsbnik oc h uLförd på
rätt sätt - inte innehar några nä1111wä1·da h~i lsori ske r. 2~1
\ile n I ro ts d e t ta drog opin ionsstorm en
igång pt1 nytt. Ko11flikrcn rnr int l" 1:-ingre fa kt are late rad . D e n forsköLs a ll tme r Lill a l t liaudla
om människors oro. De nna oro fanns bland
skogsbrukets egna ans t~i llda, hos onsbclolkningen och a llmiinhet.e n i övrigL. ITotfulla,
iblan d spPktak11lä ra protester fö rekom. Ma n
uppr~ittade tiiltfage r på h ygge n som skull e b esprutas.
T-T;'indelseutn~c kli ngcn b å rdhe,·a kad es ;w
11 1asswedia. 111 0111 bolage t g jordes ö,·ersyner
,ff vå ra prog ram, \'i h <1de t~ita kontakter med
det Ö\Tiga skogsbrnke t. De t var , ·iktigt a tt vi
a lla rn r ö ,·erens om kursen. D etta visade sig
någon gå ng sdn, d;\ en inställni ng som låg i
li1~e med den aJlmiinna opin ione n kun de ha
sina beLvclan d e PR-poäng.

Ciid:ifi11g och /7_rgbt's/m1tning
11101 lövsly var inslag i skogsbrnkPI so111 viirilll' hiitsl! rfl'h11/I oclt /Jirfmg !il/ ujif1r1ll-

ni11gen att shop,sb1uliel gjord,,
våld /H1 11ature11.
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Fr:111 skogligt håll ho ppad es man forr.farande
at.t ku n n a bcm~isLra situationen med sa klig infor1naLio n. Ar 1976 p ublicerade t.ex. Dom~in verkct, Skogsin dustriernas SaniarbetsULskott
och Sveriges Skogsägareföreningars Riksfö rbu nd ett gemensa m t dokument i tio punkter
som fö r klarad e under vilka fö rhtdla nclen
fe n oxisyrorna skulle am·ändas. 282 Problemet
var d oc k cletsarnma som tidigare. Tngen ville
lyssna. Massmedia var inte särskilt intresserade
av au fö rmedla lugnande budskap. Man bidrog he ll re till att skapa opin io nssto rmar oc h
d rog uyu a av d e ras nyhetsvärde.
I februari 1977 anordnad e Kungliga Ve tenskapsakademiens miljökornmiue en internationell konfere ns om feno xisyrorna dår
vårl dsledancle auktoriteter deltog. Prepa ra ten
belystes från kemiska, toxikologiska , genetis ka,
ekologiska och e konom iska utg:111gsp un kLer.
Aterigen framkom inget som ta lade lll OL eu
fonsau använd n ing i _jo rd- och skogsbruk.
Konferensen avslutades den 9 februa ri. Man
skulle h a vän tat sig att detta var illgna nde nyheter, v~itd a all fö rm edlas till allmii n he te n.
'vle n i ställe t besk r·ev samma dag h~illstidu ingen Expressen i siu ledare e n grupp
personer från no rra Värm land som hos sta tsmi nistern krävt omedelbart stopp för giftspr idningen i skogen:
De t var k,~nnor som fö tt m issbildade barn:
skogsa rbetare som scu sina kamrater dö i
cancer; bönd er som få n ho rmoslyrskura r i
a nsiktet, som ningats grii\'a ner döda lamm
och kalvar, som huggit ned sina förtorkade
trädg;"1rclar;jägarc som hittat död a iilgar
och hela. kn ippt'n ,n· d öda fåglar; p la ntsän crskor med eksem på händerna och
en outsäglig rädsla i kroppe11_'.c'8'.,

Strax dä refter fö r bjöd Procl u ktkon tro l1n ä rnncle n använd n ing av prepa rat som innehöll fe n oxisyran 2,4,:'i-T, elen enda d är spår av
dioxin kunde finnas som fö roren in g. Såväl
jordbruksutskouet som jord bruksm in ist.ern
m edgav au. beslutet inte var fa ttat på saklig
grund. Tid skriften Skogen skrev i e n ledare
d e n 19 trn0 : Vilken jJolitiker vill ri.shera del goda
han vill åsladlwmm.a genom

278

au stå upfJ till försvar

för lwr11ws(y1? f n po!itish hamhiri.28'1 I stället fö r

hormoslyr gick skogsbruket. öve r till att använda en mindre kontro,·ersiell fenoxisyra,
MCPA. Den had e d ock betydligt sämre effe kt.
Ti ll slu t ins:1g man p å po litiskt håll att e tt
gene rellt grepp måste tas. Från och med å r
1980 gällde e n lag om förbud under viss tid mol
,priclning rw b!'kä111/mings111edel över skogsmrrrk.
En statlig utredn ing tillsattes hösten 1979 med
nppgil't att utred a frågor om anvä nd ningen av
kemiska medel i jord- och skogsbruket m.m.
Direktiven avsåg in te minst att u treda möj lighe terna att begränsa ke mikal ieanvändni ngen .
J ag til lkallades som en av de två skogligt sakku nn iga. Den a nd re 1·ar aHlelningschcfen vid
Skogsstyrclsen, Eric Falk.
ULred n in gen blev en märklig u pplevelse,
men o ckså Järnrik. Vi skogssakk11nniga fick
ganska sn art klan för oss alt del som vi betraktad e som fa kta låg ,·id sidan av det som i det
h~ir falle t var fakta för politiker. DetLa förklarades fran kl och något bryskt fö r oss redan
vid d e t andra sammanträdet av en socialde1110kratisk led amot.
O ch arbetet b lev äventyrligt. Ord föranden
hade täta kon ta kter med jord bruksdepa rtementet och fick löpand e nya d irek tiv därifrån.
Ty sna rt stod det kl art att u tred ningens avsedda inrik tn ing - au begränsa kernikalieanvändningeu - varit förb asLad. De n passade
inte förjo rdbrnkets d el. Man ville d~irför få till
stånd en ändring av tidsra men för det fonsaua a rbetet. Jag ciLe ra r ur en int.e rn rapport
jag skrev i ma j 1981:
Man vill a ll ts,'l skj111.a på betä n kandet över
j ordbruksdele11 till efter ,·ale t 198'.2. Uppenba rt. är att de politisk<1 p,11tierna nu bö1jar
uppleva 111redn ingcns arbe te. siirskilt 1110 1.
bakgru11den a, 1111 gällande direktiv, sorn
bekymme rsamt. Ger ma n sig till att törl~juda
,1m·ändn ingcn i skogsbruket al' kern iska bekämpningsmede l måst.e ä\'en deua ko1n111a
all drab ba jordbruket. H iir st,'\r mycke t
stora samhällsvärden på spel liksom hela
,·är livs med clsförsörjning.

Att rädda j ordbruket frå n alltför besvärand e
restriktioner blev där för en Yiktig uppgifL fö r

...

den centerstyrda, j ordbruksYän liga regeringen
Fälldin - och ~iveu för den nya regering som
skulle till tr;icla efte r valet. Så här fanns en
gemensam nä mn a re panier emel lan . Probleme t fick en politiskl genial lösning. l st~illet för
ett e nda b e tän kande skulle man skriva två i
vilka jord och skog be h andlades Yar för sig. Att
instifta e n restriktiv lag som bara drabbad e
skogs bruke t bedömdes va r::i en politiskt p ositiv å tgärd, inte minst lä mplig före valet 1982.
De t ,ar j11 här den al lmiinna opinionen va r
negativ. Sedan kund e man skjuta betänkandet
för jordb ruksdelen till efrer va let. Då ber~iknades d en medi::ila bevakninge n va ra låg . Om
man skrev tv{1 betänka nde n hoppades man att
in te behöva använ d a sarn rn a bevekelsegrn nder eller argument för beslu ten.
S{1 b lev också fallet. På hösten 198 1 presenterndes en propositio n ( 198 1/82:4-4): "Lag om
spridning av be kämp nin gsmedel över skogsmark".28:'i Där fö reslogs att frå n årsskifte t
1982/ 8'.) en ny lag skulle ins tiftas varigenom
sp ridnin g över skogsmark av bekämpningsmedel, avsedda för bekäm pning av lövsly, i
princip förl~jöds . Länssty,-e lsen fick d ock medge un d antag från förbudet om skogsmarken
hade liten betyd e lse för friluftslive t, naturvtuden och d e n lokala befolkn in gens trivsel,
och om å te rv~ix ten av skog inte rimligen
kunde tryggas ge nom röjn ing med mekan iska
m etod e r. Vid are skulle stor h änsyn tas t.ill
kommunernas uppfattn ing om skogsmarkens
betydelse fö r friluftslivet., natun·ården och
den lokala befolknin gens trivsel.
Det ble\' allernansrä LLeu och rn~inn isko rs oro
som för skogsbrukets d el motiverade lagskrivn ingen, iute preparatens fys iska h älsorisker.
Senare blev clet_jo rclbrnket.s Lu r. H är mo tiverades en mer positiv inst~illning till kemikaliea rn änclnin g med att spridningen skedde på
iuh ~ignacle områden ti ll , il ken allmä nheten
inte hade ti ll träde . Inte heller spekulerades
över hälsorisker förbun dn a med a u ,'ita födoä m nen producerade p å besprutade åkerfält.
Eric Falk ochjag hade svårt atr acceptera d e t
poli1iska speleL. T ill jordbruksclelcns betänka nde som blev färdigL å r 1983 (SOU 198'.): 11)
bifogade vi ett särskilt yttrande. Här kritiserade vi utredn ingen, som Hnde1· utnyttjande av

i stort sett sam ma faktaund erlag kom m it til l så
o lika uppfa ttni n g om behm·et a,· restr ikLi o uer
,·id användningen av ke miska medel forjo rclrespektive skogsbruket. H är e tt axp loc k ur
vårt yura nde :
-

-

-

-

Allrniinhctcns oro. Den na h;1d e be tonats
i l,1ngt högre grad ,ad giille r skogsbrukets
användn ing än i _jo rdbruke ts. D e l ta säkert
för aLL skogsbru ket hade kritiserats 111e r.
Det borde_j u rim li gen i11 1e ,·ara 11,"tgou
skillnad i g rad e n a,· oro om man "ar på
e n s kogsbilväg eller p{i en landS\-åg i e u
_jo rdbru ksområde och hesprut11i11g med
samma prepara t påg[ir i nä rhl't t·n. ,\r
1979 anYände skogsb rn kc1 77 to11 bekämpningsrneclel ö,·er c,t 50 000 hektar
hyggen medanjurclbruket sprl'cl ½ ()!)<)
ton öve r 3 miljoner hck1 ar ."1ken11a rk .
Kommunernas rol l. I dt' t skogliga bctiinkandet föres logs ko1111nunerna rn ett
aYgörande inflytand e pft rnr man skull e
få a n\'ända ke miska mede l. Förjo rdb rukets del skulle sarnma ko1111nuner inte
ha n,1go t liknande a11s,·ar. De tta trots all
många fler m ännisko r s kulle komrn,1 ,11t
befin na sig i närheten a,· hcspn1wde
å krar.
Skycl dszone rna . För skogsb rnkc ts de l
föreslogs siike rhetszoncr p:i upp till e n
k ilome ter vid besprutning. För _j o rdbruke1 försl ogs ö,·er h un1d 1age t in g,1
s kvddszone r Lrnts att beti·d li gt fl e 1·
m ä nniskor vistades h iir.
Hushåll, ,,illaträclgårda r, goHbanor. Det
fö reföll oss inkonsehen t att rncdcl med
samma faro klass fritt sku lle få am:i rnlas i
hush åll , ,·ilhnrädgårda r och p,1 gollh,mor
niir de i skogsbrnkt'I h;1d e fcircslagits
be lagda med rigorösa siikerh c1shes1,imm e lser.
Alle mans rätten . Trots ,111 all emansräue n
är tillämplig både i skog oc h ijo rdbruksomr,1den krii,-clcs en lig t förs laget ,·,1cl
a,·scr skogsbruke t 0111faua11dc info r rnatio nsskyldigh et med an111ä l11 i11 ga1· a,·
o lika slag. anno nsering samt uppsiittniJtg
av s kyltar. men a\'jorclb n1 kct ingc nLing.28G
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Av vår genomgån g drog Yi de n, som vi tyckte,
självklara slutsatsen
att rna11 i logikens namn 111{1sle ompröva
lagstif"wi 11ge 11 rörande skogsbruket, an,·änclning a,· kemiska medel s{t att elen
någorlunda stii11 ll11e r med 1·acl som föreslagits för övrigt. .. . Oct ä r en rimligt kr,l\'
;;tt skilda näringar behandlas lika i regcls,u11 111,11il 1a ll g. Sk(' r inte detta har vi svårt
all förstå nöch-ä ndighcten av a tt geno111fö r,1
en mycket omfatta nde 11t recln in g för att
k01 n ma fram till resultat som måhända är
mori,·e racle av o pin ionsmässiga skäl, men
sorn lämnar diirhiiu de l fak ta underlag, som
u tred 11 i11ge11, en ligt vår mening, har au
bygga sina ställningstaganden på.

O ,t\·seu v:,.d vi ty ckte hade nog politikerna
h an dskats med situationen p:1 räu säu. För
dem. va r det vikti gt att till va1je pris lugna
opin io n en, men också h indra a tt 1rntiona lekonomiskt stora skad everkningar skulle uppstå för jo rdbrnke t. Deras fa ktabedömning
skedd e utifrån e n a n nan \·erklighet än <len vi
skogssakku nniga hade satrs att: re presentera.
Inom skogsbruket hade vi också insett att
slaget \',H förlo rat:. Vi hade nu hah ett fö rbud
för Ye rksam heten sedan fle ra å r. Det \·isade sig
a u kom mu nerna - som 111an frå n politiskt håll
had e förutsett - var mycke t motvilliga au
m ed ge de slags dis penser som d et fanns möjligh eL t.ill i teorin . s:1 i real iteten gällde förb ud et iivcu h är. Det. enda som {1terstod \·ar att
söka genomföra lö\·slykontrollcn m an uellt.
Det.ta bet)rclcle stora p roblem och kostnader
för oss alla. Vi var in om bolageL i full fiird med
a tt klara av \·årr ''röjningsberg". Där hade inledningsvis eu \·iss am·ä nd n ing av kemiska preparat varit fö ru tsedd och komm it väl till p ass.
l st~illeL infördes 1111 en ny {1 tg~ird all planeras
in \'id fc m:1rsbesikLni ngen av våra nyanlagda
kulLurer: ''Lövsanering - man uell".
Ma n kan i efterha nd konstatera alt. skogsbrukets lå n ga kamp fö r att rå behålla den kem iska lö\kolllrollen knappast varit \ärd alla
be kym me r och glå pord . Det är ovcdersägligL
a tt fenoxisyrorna had e varit. Lill mycket stor
nytta i a rbeLet på att åter skogkläda hundra-
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tusenLals h ektar "gröna lögner" d om inerade
av stubbskottsb11keuer och värdelöst lö\·krau.
Bespr utni n gen a\' byggen från luften var dessu tom b illig och snabbt utförd. Då k ritiken
mot verksamheten började vid 60-talets slut
befann sig skogsbrukeL i e n utpräglad lågkonjunktur och därmed in tensiv kostnadsjakL. De t
fanns fortfaran d e kva r avsevärda arealer trasskogar au resta urera och ti llgången på manue ll arbeLSkrafL mi nskade stadigt. Det kän d es
d ärför angelägeL all fö rsvara eu - som rnan
a nsåg - rationellt och oumbärl ig t inslag i
s kogss köt.seln . Detta s~irskilt som fenoxisyrorna var ofarliga au använda enligt en så
gott som helt enig expertis.
Och vi sakna<le erfare n het for att kunna
fö ru t.se det s~itt på \ilken opinionssto rmen
skulle utvecklas. l nom skogsb ruket 11ppfattades det negativa känsloläget bland allmänheten som e n obefogad masshysteri vilken piskats upp av en liten klick målmedvetna och
skickliga propagandist.er. Man talade o m en
mod ern häxprocess, men h o p pades at.L "rättvisan" sk ull e segra me d tiden. Detta bo rde
dessutom ske eftersom jord b ruket - elen stora
fö rbrnkaren - niistan helt undgick kritik. Det
\"isade sig emellertid att enbart den breda allmänheLens o ro kan väga tungt för politiska
b eslu t som går ut på att lugna och avleda en
bes\'ä ra nde opin ion , även om grun den for
oron är obefogad oc h kanske irratione ll.
Skogsbruket ble\· ett av de tidiga offren i en
s,'.\clan poliLiskr svå rh anterad situatiou.
Und e r 70-taleL började lövinslaget s:1 smån ingom a tt föränd ras på norrländska h yggen
och i u ngskogarna. Nu mera uppstod all t fler
h yggen efte r a\Verkning i ti-itare skog med mer
begränsad u n d e n ·åxt. Detta ledde till a tt
mängden h iudrancle lövveget.ation inte blev så
stor som tidigare. Den bes tod nu ti ll stor del
av björk som såtts in på hygget. År 1974 bedömde vi behovet a\ kemisk lövsaner ing ti ll ca
Lio procent av årsytan röj ning. I rolvåriga
plantskogar som \' i sam ma år inve11terade,
\'arav en del redan lövsanerats en g{mg på
hyggcsstadiet, hade bes\'ärande eller m ycket
besvärande löd.örekoms t å ter infunnit sig på
en t.redjedcl antreale11 . Men kemisk lövkon troll
bed ömdes n u end ast nödvändig på tre pro-

cent. För ö, rigt: bo rde rn an vid en kornman de
röjning blanda in en p åtaglig andel a,· fra mför
allt bj örk. H opp fa nns därför a tt vi med riden
skulle kunna begränsa ke m ikaliea nvändningen en he l del. Dessutom var vi i färd med
au plantera st.o ra a realer med contortatall.
Del skulle visa sig att con torLan genom sin
snabba ungclomsuLveckling kla rade lövproblemen beLydl igt. bättre än vanlig tall och g ran .
Dj upare insikt.er skulle också snart växa sig
starka om hur h ä nsynen till fau n a och llora
borde införlivas i verksamheten. H är h ad e lövtriiden sin plats ur nya aspe kter (jfr kapitel 22).

Försurningsskadorna
J ag skall i det föl jande beröra ett ämne som iir
så ornf"attande all d et förtjänar sin ege n
historieskrirning.Jag ,·iilje r clärl"ör att hiir göra
det relati,t korrJattat. Detta illle minst också
för alt de skogsrelaterade förs urn ingsf"rågorna
främst skulle komm a a tt visa sig kn mna till
la n dets sydligare delar och inre s:1 mycke t
berörde oss i norr. Inte d esto mindre kom
ä,·en vi all b li in\'olveracle i fö Uclverkningarm1.
"Offret skogsbruke t" kom niimligeu också a tt
få sitta p å de ankl agades bänk.
l bö1jan a,· 70-talet kom larm rapporte r frå n

l?ökgr1.1rliirlad gra.nslwg i
norra Trcho.1lovoltil'11, oktober
1981.
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viistra Norge om a tt: fisken i insjöar och strömmande vatten hade bö1jaL försvinna. Undersö kninga r visade att dessa vatten hade bliYit så
till ele n grad försurad e att fisken inte kunde
k lara sin livs111 iijö . Ma n antog att äve n skogen
på sikt kunde komma a u skadas. Kä llan till
problemen lokaliserad es till de b ri ttiska öarna
med d e ras omfattande kolförb ränn ing. Härvid bildades stora mängder svaveldioxid som
shipptes u t geno m skorstenarna.
Ge nom luftmassornas lagbunclna rörelse
mot öster och nordost fördes gaserna in över
Norge. Vid regnväder hamnade s,avlet p å
marke n i form av svavf'lsyra. I Norge sta rtades
år 197'.! storprojektet "Sur uedb0rs virkning
p{1 skog og fisk". De t dröjde inte länge förrän
man äve n hos oss fann a tt problemen med fö rsu rning var av liknande ornfauning i la ndets
v~istra och södra d ela r.
Vad källan för föroreningarna a ng{1r blcY
det snart uppenban au. vi här i Sverige i hög
grad påverkades av luftfö rore nin gar frå n industriområde na i Mellaue uropa. H ä r var SC.:r\
under 1960- och 70-talen d el~igare i skogsindustrifö retaget Papienve rke v\/aldhofAsc haffe nburg AG, P\1VA, en av Väs u ysklands
största e nskilda virkeskonsurnenter. PvVA blev
sedermera en d el av SCA. Från och med slutet
av 60-talct hade jag d ärfö r frekventa och nära
kon takt.er med d et v~isttys ka skogsbruket.
:vlina m{mga besök sa mmanföll i tiden med
d e n kraftiga ex pa nsionen av det tyska industrisamhället. En påfallande företeelse på 70-talet
va r de enorma sko rstenar som ma n reste här
och cl~ir. M[mga Yar 300 me te r höga. l\ifan ville
p å d e tt.a sätt göra sig av med röken frå n sina
kraft verk som brände stenkol eller bru nkol
för all därigenom mild ra obehagen och kr itike n från de n;irboende. Om ma n i ställe t
släppte npp röken till högre höjder sk ull e elen
snabbt spiiclas ut - trodde ma n - och under
alla omständigheter forflyua sig längre bort.
Som norrlänni ng , van vid frisk och klar luft,
frågad e j ag ofta mig själv o ch mina ryska kollegor, om denna o m fa ttande kolförbränning
verkligen kund e vara harmlös for skogen. Det
saknades inte heller varnande tecken. :vlan
började observera skador p å silvergranen
(A bies alba) oc h frågade sig om dessa inte
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b o rde ha sin grund i luftföro renin gar. Uppfattningarna va r d elade. Unde r tiden , isade
all t större rn~ingder sihergran tecke n på a tt
m å d åligt.
En dag på våren 1981 ringde m ig min PWAkollega och gode vän , skogsdirektö ren.F1rgen
Schmcling. Han had e just. varit p å e n resa till
Tjeckoslovakien fö r all teckna kontrakt om
leveranser av massaved. En tjeckisk jägmästare
hade d å i hemlighet tagit honom m ed till
skogarna i Erzgebirge. ett be rgsornråcle p å
gränsen till d åvarande Ö sttyskland. Trots ett
allmänt. fö rb nd mot att sprida kä nnedom om
saken ville han , isa e n västerländsk kollega
d e n katastrof som dra bbat granskogen i detta
område. jl'1rgen beskrev fö r mig o mrådet som
ett skogens Ragnarök. Milsvida vidder av ursprun gligen h ögklassig granskog stod död på
ro t. Det. var ingen tvekan o m au skogen dött
a,· rökgaserna frå n d e må nga b rnnkolseldad e
kraftve rk som låg på b:1da sido r om gränse n.
Vart och ett av dessa förbrände miljo n tals t.on
\'arje år. Brunkolen höll upp till tolv p roce nt.
svavel och röke n gick ut orenad. Resultatet
blev hundratusentals ton svaveld ioxid so m
spreds ti ll lufth,tYet (ett kilo u ppbriint svavel
alstrar två kilo svaveldiox id som i ko ntakt med
fuktig Iuft. övergår i svavelsyra) . J\ realmiissigt
Yar skogss kadorna n iistan o fattba rt o rnfaua n cle, d e r. rörde sig om över hundra tuseu
hektar och d e stri.ickte sig ii,·en in i Pole n.
På hösten samma å r var Y:1r ledningsgrupp
på b esök h os PWA. Vi g jorde d å en "turistresa"
in i d et kornrn u nistiska T jeckoslovakien tillsammans rned Sch rneling oc h slank oanmälda
upp ti ll sam ma ornd1de som han ti diga re besökt.. Aven på oss var intrycke t hemskt oc h
overkligt. Mil efte r mil av spöklik, stendöd
skog, mest gran . Ilär och d ä r p ågick e t.t. par.etiskt tillvaratagande av trädeu. Til l , ad? Df'
gick oftast. i små bi tar när d e Gi llcles, hel t
ge nomrul.lna .
Skeendet i Tj eckoslornkien hade fram t:ill
dess va ri t förborga t: för d e flesta. Skogsskador
hade visserligen bötjat bli synliga redan i början
av 70-tale t, men de r. ,·erkligt stora u tbro ttet lät
Yänta p;'1sig ti ll å r 1978. För d e tjeckiska skogsa nsva riga var det ~jånst.efel all t.ala 0111 sake n.
Men snart si p prad e inforrnation ,·äste rnt , sär-
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skil r sedan liknande skador böt:jade upprräda
i Fichtelgebirge i Bayern som gränsar ri ll Erzgebirge. Den tyska debalten sp~iddes p (1 och
fi ck större proportio ner. En im-cntering år
1982 tydde på a tt å tta proce nt av skogsytan
had e e rnissionsrelate rade skador. Unde r de
fiiUande åren försämrades skadeläge t snabbt.
Redan å r J984 fa nns skador på hälfLen av invente rade provytor, dock till öve n·~igan cle
d elen lä tta.
Med tysk raskh e t och g rundlig h e t korn
snart e lt n;'i t av avancerade mätsta tione r på
plats runt0m i landet. Det ,·isade sig att de
höga skorste n a rnas rök inte a lls späddes ut i
lufthavet som man t~inkt sig. I st;ille t låg ofta
linse r av för träden skad liga rökgaser o ch Jlöt
o mkri ng, ofb p å så d ä r 600 me te1·s h öjd . Når
de kollide rade med skogbe kl ädda bergssltittningar stressades tr;iclcn svårt. Luftens h alt a,·
svavel kunde under kortare e pisod er va ra upp
till tio gånge r hög re ( I 000-2 000 m ik rogram
S02 pe r rn'.1 ]11 ft) än de g rä nsvä rde n ö,·e r vilka
man visste au baIT skadas a kut.
l nfor faran av ett liknande öclesscenario
som i Tjeckoslova kie n utbröt clet näs t.a n pan ik
i d e t tyska skogsbrn ke L Be kymren blev inte
mindre u~ir före tr~i dare för den tyska kraftindustrin h~ivdade att ma n mås te accepte ra e n
Yiss skogsdöd orn natione n sk ull e kunna fo rtsätta e rbjuda med borgarna fortsa tt rna teriellt
11ppsvin g. Desshä1.Lre fram tvingades i stället
snart åtgärder fö r att rena industriutsbppen
run tom i Viisteuropa. O mfattande "saueringsavve rkninga r" av skad ad e träd före kom dock
nncler hela 80-tale t, men de vä rsta fa rhågorn a
blev a ld rig ve rkligh e l. Skogsskadorna fanns
dock kvar. ty stressen sp;-iddes på ,I\' gaser frz111
den tilltagande biltrafiken.
.Ä.ve n hos oss ble1· 80-ta le t luftföroreningarnas, skogsskaclornas, rnarkfo rsnrn ingens och
de d öda 1·a ttnens å rtionde. Det 1·a r uppvakna n dets, o ro ns och provtagn ingarnas å rtionde. M:mga forsöksprojekt såg dage ns Uus.
De t visade sig a tt skogsskador ka n förorsakas
m· flera type r av luftföroreningar och att Lex.
trafike ns avgase r spelar en stor roll. Här
lwrnrna had e man inte p å all a h åll fattat 0111fa ttn iugctt och i 1rnebörden av d et mellane uropeiska scenarie r. Men i1r 1983 rapportc-

raclcs om oförklarliga skador p å g ranskog i
Blekinge . Skogsstyrelse n fann a nl edning
gcn01nföra en en bit om skogsskador i Sydoch Mellansverige. Vå ra po li tike r hade tolkat
resul ta te t av e n fol ko mröstni ng 1980 så an
kärnkral'te n skulle av1·ecklas. \fan h ade just
bö1j a 1 hrndf-ra på au i stä lle t bygga e tt antal
stora kolkraftve rk.
Detta oroade oss inom skogsindustrin . De
svenska bru ken hade al ltse da n olj<" kri se n
( 1973-74) uträttat stordåd J11ed a tt mins ka
oUeförbrukn inge n och chirmed svavelutsbppcn . l ett anföran d e 1·id ett j onrnalistseminariu m som Skogsindustrierna a nord nade p å
hösten 1983 bidrog jag säkert med e n spik i
kista n för kolkraftvf'rksprc~e kten . J ag redovisade då såväl i o rd som i bild mina intryck
från skaclesi tuaöonen i !vlella n e uropas skogar.
Ingen a\' d e nä n ·arande hade uppenbarligen
,·are sig sett elle r hön talas orn cmissiousskaclor av den osannolika omfattning som
fanns alt b eskåda söd er om oss. "Skogsd öden"
blev dä refter ett återkom ma nde stoff i massmedi a och sku lle så förbli under många å1.
Me n allt ka n sl.'1 Lillbaka. Miitningar och
obse rva tioner 1·isade sym p tom på markJörsur11 ing och tr~idstress i S?d- och Mellans\'erige.
Fisklösa, ·'döda sjöa r" förekom längs Västkusten oc h i fj ällen. U ppstå ndelse n spred sig .
Snart såg man emissio nsskador ö,erallr. De i
Norrl an d sedan unninncs tider kända "lusgranarna·'. gamla, glcsbarriga och h alwlöda, var
snart talande exc111pel på l11f1fö ro re ninga rn as
,·e rk. Riksskogs taxf' ri ngen . som lad e iu en obse n ·ation ö1 e r han·förl usten p:1 prmtriiden.
ku nde ,·isa ,ttl före teelsen till tog mo t norr i
la 11clet. De tta ,·ar in te så överraskand e för e rfa ret skogsfo lk men tolkadf's a1· somli ga som
a ir , å r ege n skog·sindustri oc ks[1 1·ar c11 bov i
sammanhanget.
De tta kunde siike rt va ra riktig t i fabrikernas
allra nä rm ast<" omgi1n in g . D~i r utanför måste
d o ck fö1·eko 111sten ,'I\' lusgr,rnar ges andra, mer
naturliga fö rklaringar. ~1len for e n bolagsanstiillcl ,ar d et - i de 11 upprördhet som rådde
- inte så lä tt au bli trodd när h a n sökte reda 111.
o rsakssammanhangen, och h ävda a u , i i norr
clessbäu re fö r Lillfäll eL in te hade anledning
rnra så oroliga för n!1gon skogsdöd . Vid en de283

bau i Sunds,·all där jag d eltog bar m a n plö tsligen in e n h el 1:mg trädwpp m ed e n lusgrans
alla synlig,1 auribu t.. Den kasLad es fra mför
podiet av ett par upprörda personer som b evis
fö r att skogsdöden, trots de lugnande beskeden
minsann h ärjade runt omkring oss!
Trots o mfa tta nd e studi e r kunde a ldrig ,·isas
att del sura n edfallet hade e n n ega1i1· inverka11
p å trädens tilh·äx t a nnat ~in i extre mfalle n .
De t.ta gäller än i dag. Orsa ke n tillskrivs a ll1.uänt au luftfö roreningarna också inneli:tllcr
kviin:·fö ren ingar som skoge n dra r nytta av.
H os oss var d~,irför e n påtagl ig fö 1·surnin g av
mark oc h vatte n den mest u ppenbara effekLe n
al' luftföroreninga rn a. H ;.ir, liksom på andra
h åll, h änlades del au ka nske skogs bru ke t
si1lvL b id rog Lill detta. P:1ståendet var i sig korrekt eftersom allt ,·äxande verkar försurande
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på underlaget. Detta ligger s:1 att säga i sakens
na tur, men de nn a n atur h a r ocks,'\ sina inbyggd a mekan isme r för all motverka derma
lå n gsamma påverkan.
Däremot ku nde skogsgöclsli ngen onekligen
ge eu extra bidrag til l markförsurning. De nn a
kom p e nserade ,,i genom a u ö1·e rgå ti ll kalkha ltiga gödselm ed el. Frå n miijöl'årdsh åll kri tiserades 1·i också fö r att am·:inda a!I tför li t.<' lövträd i skogen. Sådana a nsågs mer lämpliga iin
barrträd i d en rådan de situa ti onen . :Vlot detta
kunde invändas:
att d et ta r decen nier att påtagli gt ändra
trädslagssarnrnansäuninge n i skogen
att inslaget a,· barrträd skall normal t
dominera i e n sund boreal skog
a tt inte heller d e n mellaneuropeiska
lö\'s koge n h ade undg,hr all skad as.

"'

K APITEL
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Natur- och miljövård med nya förtecken
Lnder 40-talct ,ar iigmiistaren och docenten
Eckll'd Wibe ck (jfr kapitel 2) trots sin höga
[tider, fortfarande en ;w dem som mes1 ihärdigt pl~idcrad c för de skogliga naturvå rclsfrågorna. , ,v ibeck , ar en m å ngårig ledamot a\'
S,·cuska N<1turskyddsföreninge ns s1 yre lse och
e n erfaren och frams,Tll. person p å uaturvårclsområdet. Den form m· naturskydd som
han pläde rade för var att ål 11uvr1m1uft, orh ko111111m1de sliiktll'II lw1111r(I strim' rlln 111ind11' jJa/"lier rw
i 111öj/ig(lste 111d n or6rd 111sjm111glig natur. :Vled
den tid ens syn på 11atun·:1n.l skulle man e uligt
h o no m h a blicken inriktad på det oYanliga. p{1
sii/lJy nta //(ltllr{ii1n11i/l, i11trt's.rn11ta 71pg1,tatio11slyjm; på all sjHll"a /räd eller hela beslånd so111 sl<iljer
sig_/i"n11 vad som rljrs/ är vanlig!.
Viktigt var o c kså alt spara urgamla rräd
eller best,°iud so1 u aldrig rörts a,· yxan , au
riidda kiillor frå n 11tdikning och att spara snå r
i skogen.187 :Ylen in te mins t sku lle clf' estetiska
k ra,·en beaktas i skogss kötseJn , all rwtwn1s
sl1ön/1et i mrijligastf' 111r111 tillvaratages och skyddas
111ot pintö1Yl.w Som orn itolog ,·,u h a n mån om
att det alltid skulle sp;-iras träd lämpade so m
boplatser för hidbyggare oc h d e s1ora rm·fåglarna.21<8
\!Vi becks sy11 på nau1nården utgick g iYetYis
rr:111 det d,'\tida skogsbruket som i Norrland
präglades a,· blädningsartacle plock- och luckbuggllinga r oc h e u sönde n rasaL skogstillsLåncl. Ar 1952 tillkom en n y naturskyddslag
med Lillämpningsa,wisningar (SFS 1952:668
rcspektiw: 1952: 821). D enna be rörde dock ej
skogsbruke L i nämrnärd grad . .'\laturskydclsbeho,·et sku ll e til lvaratas gf'nom avsjttande a\·
naLionalparker, att frid lvsa naLurrninnen e ller
inr~iua naturparker av v~iscntlig betydelse för

befolkningf'ns 11mgänge nu ·d naturen . A r
1965 stiftades en nv uaturvårdslag. H är ~ignad e s särskilt den socia la sida n a,· na t.urdrden
sbrpt upprn~irksamhet
ÖYergiingcn till trakthyggesbruk skulle
med tiden ge 11ya infallsvinklar på begreppe t
na tun å rd. Skogslandskape L, struktur kom grad, ·is att fö räncli·as. Det skul le dock dröja längf'
iu11a11 d e bcl1.0\· so111 det 11\·a skogsbruke t 1ne dfördc för natu r- och miljödrdcn ku nde defin ieras mer i deta lj. Wihec k fra mhäller :ir 1956
i Jiandlecln in g i skogshushå llni ng:
De t nut ida nawrs kl'ddct ,·ill ö,c1· ht1H1d
1agc 1 as1adkomma e n allmä n la ndskapsl'a rd
111ed iniiebörd a11 111a11 ,·id 11att1n1u1;l ljandet
i a lla dess former bör 1111d\'ika o nödig na tu rfö rstörelse och i m öjlig,1stc 111/i n bel'ara särdragen och skönl1c t!;1•iirclcna i lanclskapcr. ~89

I 1948 års skogs,·årclslag stod ej e 1t e nda ord
om mtt un-.°1rcl. Det ,·ar först .'1r 1975 som e n
jnclring kom till st:md. D etta inte mins t som
en följd av d e n s.k. kalhyggesutrednin gcn (jfr
kapi1el 21 ) . Nu stadgades naturvå rdshänsvn
och anrnä lni ngsplikL ,id hyggesupptag ning.
Det var frarnfö r ,di t omsorgen om lanclskaps,·ård och lril11frsli,· som motiverade till~igge11.
\'id sidan a,· att som f' xe rnpe l spara boträ d ,·id
mYcrkningen sr~illcles ing,1 specifika m1111 r,·ärdskrav ]XI s kogsbru kct.

1~50-rale ts skogsskö ta re i l\'orrlancl va r mest
upptagna med att expandera restaureringen
a,· clf' ramponerade skogar som det fauns s,1
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gott o m . Några dju pare d iskussion e r i skogliga
naLu rvårclsfrågor - som vi i d ag se r dem - förekom knapp asr. På initiati,· m· generaldi rektören
Erik v\'. H c~er o ma rbetades d ock kap iLleL o m
na turvård i Do mä nverkets reglcmen tssarn ling
och nya bestämmelser infördes år 1955 . För
au anbe/alta dem a ll siillas i handling skrev hau
d å elt hreY till alla jiigrnäsu re och kronojiigare
och Li ll ele n Le kniska pe rso n alen , dä r h a n
n äs tan upp repar \•Vihecks formuleringar n är
h an skriver:
De11 mu ur, som skall beva ras, bör skyddas
för ingrep p, och del la ndska p, som vi har
tagit i hcsillning, skall 1·;°1rdas ... Dt't iir en
1·iktig u ppgift fö1· skogsrnännen att beYara
e n väsentlig del a1· ,·ad so rn därav återstår
till nyua för natrn~ och skogsforskn ingen
oc h till glåcije for ,år egen och kommande
genera tio 11e r. 290

En steg framåt istadkom Vä rld sskogskon gr esse n ä r 1960 i Sea ttl e, USA, d ä r temat ,·ar
"'Mul ti p le-use of fores ts a n d associated la n ds".
H ö jer s;iger efter hemkomste n i ett föred rag
vid SkogsYecka n 1961:
J31and clc ämnen som ,·i i [öl'\'äg u ppm anades behand la Yar ocksJ c.le1 1a nrnliiplc-usc,
dess tillä mpni ng oc h möjl igheter i Europa
11 1anf'ör Sovjet. \ 'i s,·araclc a1 1 l'å ra erfarenheter ,·a r mycke t bcgräns,ide . . 2'.II

Enligt Höje r 1·äknade amerikanarna upp fem
a 1wändni11gsom rå d en fö r skogsma rkerna :
Skogsbruk, vattenhushål lning, betni ng a,· tamcUm, rek reation och vi ltvå rd . De l är tyd ligt att
m an även i USA ansåg det naturligt all skogsa nvänd n ingen skull e cirkla kring m änniskan
och hen nes be hov, både d e \'ardagliga och för
rekreation . H öjer säger dock avslulancle: F.11
J1roblPm, som för Sverige är b1ri11 nande aktuellt ... är
bevruw1det av tillräckliga delar av r/11 11 11nj1rungliga natw; SOJ/1 ii111111fin111 inom landet.
Amerika nskan Rachel Carso ns bok ··s ilent
Spring" var e n ,åckarklocka som ringde i bör_ja n av 60-talc t. 29 2 Carson g ick till starkt a ng repp mot d e t amerika n ska jord brukets
o!i;iunn ade kem ikalieanYänd n ing. De1 gällde

framför all l insekt sgif'Le r, men också ogräsmedel. H o n målar u pp fö rskräckande sce nar ie r Ö\'er möj liga konse h enser. Vid sidan a,·
den u ppståndelse so m boken väckte, öbde
den säkert intresset för studier av män n iskans
n atnrpåverkan i , idslräc kt men ing.
Svenska Naturskyddsföre n in gen med sina
tinsföreningar Yar tillsam mans med Friluf't.sfrämjand et och Svenska Turistfö ren inge n de
dåva rande ideella naturvårclsin riktade o rganisatio n ern a i vårt land . .\!atu rskydclsföre n ingen
förd e e u rätt roi)'II L liv. De tongiYande \'ar eu
a ntal liirda våle t.ablerad e män, långt ifrån
några a\·a ntgarclister. Favori u c1m1L var la n dskapsdrcl, ofLast i betydelsen vård av iildre
o cll ingslanclskap. Att skydda objekt i \'äxt- och
dj urvä rl den ingick också i föreningens m ålsiitt11i11g. :\lägon närn1l\'ärd kritik av skogsbruke1 före kom in te Yid denna tid. Man a nsåg an
det ä n nu fanns goda ti llg ångar p å rela ti\'l
orö rd natu r. I stället ,·ar det den til ltagande
mä ngden fril11frsfolk vars be h ov man mänade
om, men ,·ars o ku n nighet och ne dskriipni11g
so m också bekyrn rade.~93
ÄYen inom skogsbruket ,·a r det ruänn iskans
behO\· av rek reation som va nligen fo kuserades
n är naturrelaterade frågor kom 11pp un der 60talet. 1nom SCA clisku Ler<1de vi h ur ji'iln/isrörelsens beho,· skulle tillgodoses. Planer upprä ttad es for förs;'iij ning a, mark fö r fritidsbyar.
Strövsti gar ställdes i ord ning. Välbehigna småsjöar bcsaues med ädelfisk d ä r all mä n he te n
kunde köpa fis kekon. De t rörde sig både om
s.k. p rn-an d-take fiske, diir m au kon ti nu e rli gt:
shipper ut. fisk, likso m o m sjöar chir bestå n det
a\' ''skräpfisk" gen o m rote non behandling byttes
ur mot laxanacle fiskar.
Men tankarna på mer direkt n a turv{1r d
fanns dä r. Vi a rbetade u nder är 1966 p å au
fo rmulera bolagets policy ,·ad avse r skogsvå rden. Vi hade flei-a d iskt 1ssioner med ledni ngen d är åsikterna b röts. Till slu t enad es Yi
o rn fö Ua n de fo rm u le ringar (jfr kapitel 5) :
Del ska ll el'Lers1rä1·as - i första h and på a1·
allmän heten fre h e n ter,1de pla tse r i skogen
- al.I. de t illfiille11 Utll)ttj,ts diir 1ill rim liga
kos! 11.ider landskapets skön het kan förhö jas el le ,· där en t.il ltalandc bild m· e11
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skulle und,·ikas, att bergknalla r och surdrog
p;t h yggena skulle fra mh ävas o.s.v. H yggeJ1 a
sk1tlle heller inte dras ned till husknutarna.
Det fram hölls starkt att de miljövå rdande åtgärderna inte fic k men ligt in, e rka på företagets ekonomi. Enda unclamage n var om rniijö:-!åg ra h ad e he lst ve lat gå längre, men vi ins:1g åtgärde rna insattes nära bebyggelse eller kom
att man med hänsyn till del d åvarande ytterst må nga mä nnisko r Lill d el. Sam t ett ytterligare
kärva ekonomiska liiget in te kunde skapa ut- u ndan tag: Detsamma gälln- miijökiinsliga 011ur1,d en,
ryrnme för {1tgärder som medförde ex tra kosL- t.ex. sch/ana med ram viixtl'r eller sådana där sällnader. Nawrvårcl,j a, om d en var Lill fördel för synta fåglar har sin11 boj1latser. De tta är enda
allrnänhe1en. Men den fick inte kosta för gången i h ela instruktionen , som man är inne
m yckeL, s~irskilt o m inriktningen hade eu på d et som vi 15 :1r senare kom att b e tra kta
annat mål.
so m den egentliga na ll.trYården.
Del var al ltså vid denna tid framfö r allt den
Me n vi före tog i alla fal l e n n aturvårdsmiiuniskorclaterad e skogs miijön som vi ,·ä r- å tg~ird som jag tro r vi ,·ar rä u e nsarnrna om ,·id
nade o m. De ua skulle prägla de olika fö re- d e n na rid. Vi hade i slutet aY 60-talet e n hel
tagens rni ijö- och naturv,°t nlsinstruktion er och d el f'unde ri11 ga1· kring skvddsvä rda företeelser,
d ito deklarationer under )'tte rligare räLL som kunde fara illa av frä mst li yggesulljggmånga :u·. År 1971 skrevs den förs ta instru ktio- ningen. l d e t datoriserade registret "Skoglig
nen för v,1r pe rsonal: .. .fiir au gr SCA :s skogs- analys" som rnr unde ,- uppbyggnad skulle
anställda anvisningar or:h råd hur man i skog,- sna rt alla bestå nd finnas beskri,·na och e n brukPI shall tillgodos1' miljövårdens hmv.'2'.H Dä r tydigt lägesbestämda med koordi nate r (jfr
före ko m regler som att h yggen in te skulle läg- kapitel 6) . I registret fan ns därför goda möjgas kan t i kant, att: raka ka n te r o m möj ligt lighete r att t.ex. infoga förekomst av skyddssnrnncn ocll ingscpok ka n bibehållas.
De ti llfäl le n skall Lil k1r,-nas ct:ir m ed e nk la
medel goda förutsättn ingar kan skapas för
det ,i lclas tri\'scl, särskilt om nackdelarna i
ÖffigL ej blir på Lag liga.

Tidig hös/morgon. Åtnviinni11gen, Lir/1'11, s1'jJ/l'111/m I 980.
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v~i.rd;i e lle r h~insynskrä\'amle fö re teelser som
man visste fa nns inom respek tive b estånds
gränser. De l kunde t.ex. gälla fornm inne n ,
fångstgropar för· ;'i lg, spclplaLser för tjäder, bon
av örn <" Ile r fiskgjuse och s~il !synt ;i v~ixtcr. '.!95
Vid å Lgä rclspl;inering<"n skulle datorprogramme t upplysa om behovet. av aktuella hänsyn.
Vi hade fort fa ra nde e n ganska t~it fälw rganisatio n där det fanns myckeL lokalkunskap. Vi
uppdrog åt förvaltnin garna att inve n tera v<1d
m an Lind e till av de företeelser \'i hade listat
och bad dem ra pponera belägenheten.
Som resu lta t kom e n hel d e l vä rdefu ll inform atio n aLL tillfö ras det nya best,'\ nclsregistret.
Dataprograrnmer utforruades lör att slå larm

om n.°1goL skydds\·iirt trots allt m issad es ,·id Lex.
awerkningsplarwringcn. Vi ins:1g give tvis a tt ele n
h~ir typen a\' upplysni n gar inte fick spridas h ur
som hclsL. De n skulle t.ex. ,·ara "gefu nde n es
Fresse n •· för äggsamlare . I jäm fö re lse me d
dagens lån g t drivna kra\· p,\ na turskyddsinforrnaLion och h/i n synst.aganclen var väl inte det
v{1r o rga nisation p reste rat särskil t imponera nd e. m e n lö r ticlsskeckt var det rä tt unikL.
Det skulle drö ja m:mga år in na n "biologisk
m,1.ngfalcl / b iodi1·ersit.el·· blc\' ett begrepp.
Uppfa tLn ingen att l'å r sträYa n mo t etl allt.mer
li\'skrafti g t skogstillst,1ml ~i, en ,·ar god nawrvå rd , delade 1·i med de llesta. I en info rm ationsskri ft. som \·i gav u t år 19n stod all läsa:

Enligt regler sim/Le lnggn1 inte slwlle liiggas kant i lamt. mim //anta 0111 111äjligt 1111d11ilws, lmglnwl/ar och w1drog
jNt i,_1',~;w,11r1.fro 111hii11as o.s. 11. ll)X,l,!/lla skulle lwlln inte dras ili'(/ till I, 11s/m uturrw . l:"rlsele. 1989.
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..
... i eu 11t11:t1 ligt skogsbruk ärj11 e n av
skogsskötarens måL att li,sprocessem,1 ute
i skogen ska ll ,·ara så aktiva som möj ligt.
Och d e tt a ;irj11 oc kså efkrsträvanS\·än av
rena 111 iljösk;il. t) e tt ,iixtligt och n aturlig t
skogsti llst{rnd 111edkff pos iti,·a effekte 1· ,n
Ilera slag. Så p roducerar ett hektar ,'iixtlig
rncdcl:tlders skog :1rsbeho\'et syre för tiotals
människor. En gammal o,·äxtl ig skog ger
nästan inge t syre alls. Och en ,·älshnen
s kog filtrerar ocks{t effektivt bort föroreningar u r lu ften. 296

Naturvård för nature ns egen skull
Kalhyggesdeba u e n som började kring å r 1971
aktualiserade dock naturv[1rdsfdgorna p.'.t ett
nytt siitt. U ncler de följande åren korn - ,·id
sidan av landskapsvården och fri tidsin tressena
som fortfarande dominerade - djnpare liggande frågor a ll bö1ja tas upp. Ar 1973 sta rtade med sj u å ,-s löptid storprojektet "Ittnskogslandskape ts ekologi'' 297 !lled docenten
Folke Ande rsso n so m projektledare. Ett 60-tal
forskan· från 2'1 i landet vitt spridda institutioner skulle gemensamt utveckla .forslmi11gr11
kring skogs111mhPn so111 pmduklionsuncfrrlagför all
111arkms Jm1r/1.1klionsjönnr1grz skatt luwna bibl'hållas.298 Hiirigenorn sk ulle inan bl.a. hittare
kunna tolka effekte rna aY olika mänskliga ingrepp och andnt yttre m iijöförändringar.
Arbetet skedde tidstypiskt genom a tt probleme n ÖYerfördes till matematiska mode ller,
vil ka lltvärderas med hjälp av d a tor.
En an nan viktig, och som d et skulle visa sig
framgångsrik uppgift, var att utb ilda nya forskare. Genom projektet skulle förs tåelsen för
d e skogsekologiska sa mman h a ngen komma
att öka väsentligt och föras fram i rampijuse t.
Studierna förlades till f·yra uncl e rsökningsområcle n, av vilka sä rskilL Ivamjärns h eden
invid Jidraås i Gästri kland snan kom all b li
måle t för otaliga demonstrationer.
Ekologiprojeklet var angeläget också dä rfö r att sjiilva begreppet ekologi inte sällan
hanterades räu ovarsamt vid denna tid såväl av
skogsbruke ts fö reträdare som av dess kri tiker.
Båda hävdad e vanligen med emfas att verksa m het.en antingen bed revs efter ekologiska

principer - eller inte gjorclc d et - utan a tt
m an egentligen satt inne med c~jupare klln-

skaper om vad begreppet i ,·crkligheten innebar.29'1 Det fanns givetvis kun nigare tyckare,
t. e x. ,äxtbiologen p rofessor IT llgo Sjörs som
oroade sig fö r a n t.rakth yggesbru ket skllll e ,·esultera i ex/remi enhetliga a1/ificiella bestä11d.:100
Vid sidan aY medYeten ''plantageinr iktad"
skogso dling p å begränsade arealer blev detta
dessbättre va nli gen inte fall et. "laturkraftern a
har sin påtagliga inverkan p(t sammansii ttning
och struk tur i den boreala skogen ~iven om
skogsskötseln , felakti gt:, sk1tlle sträva i den riktnin g som Sjörs frukt.ade .
Det vidgade intresset fö r lrn r skogshrn ket:
hanterade natm- oc h miijöfdgoru a fick till
föijd att natun-å rclslagen å r 1!)7S kompletteraclcs med sk~irp ta samråd s- och hänsynsregler. Sa mtid ig t utarbetade Skogsstyrelscn
nya tillårnpn ingsanvisni nga r for skogsv.°1rdslage11. I ''Skogspolitikeus historia" konstate rar
Hans Ekeluncl och Gustaf Ham ilton säke rligen helt riktig t a tt:
ivf,111 kan i efterh ,md ocksa se att 1975 å rs
beslut om nattffvårdshänsyn. inbyggd i
s kogwårdslagcn , också ga\' n <1turd rdsintressem1 fotfäs te uch legiti111itct för fortsatta ansträngningar all påve rka skogsbrukct.'lO t

De n nya situa tion e n ställde viclgacle krav p å
kompe tensen i skogsföretagens organisation e r. Person alen sk ul le i ökande utstr~ickning
informera kommuner o ch all miinhct om o lika
planerade åtg~irde r ; \'ar företagen sku lle
gödsla, lövsanera o.s.v. Det sku lle sam rådas
med samerna. Der behövdes vidareutbildning
i flora- och faun avård på alla n i\'åer. l en PM
1977-08-26, med anledn ing a,· en pågående
omo rganisation . konstaterade ,·i all skogsvårdspersonalen bli\'i t så cijupt engagerad i
skogsmiljöfrågor a tt hand läggningen av d essa
bli vi t en hu,uduppgih för en del befattningshavare. Vi p{ttalade bchm· a,· en person ell förstärkning, en specialist med halificeracl facku tbildning som under lämplig chef sk ulle
driva d essa frågor. Det skulle dock i SCA:s fall
dröja å tskilliga år innan denna önskan tillgodo289

sågs. I stället fi ck vi e ngagera e xte rn expertis
för de utbildningskam panjer som sLundade.
I e n l'M 1978-11-24 beskrev jag den skogli ga rn iljödebaLLe n s011.1 en /10111,tJlir:l'md härva:
skogssida n har \'i infört n ya sköt,f'lprincipe r, llll'kan ise ri ngen har ö kat,
ner skogsdigar har byggts.
I samhiillu sak na r allt få rre männ isko r
direkt ankn ytning till skogen och får
so111 l"öijd mi11skad förståelse för skogsbruk. U11Jild11ing·s11i,å n h a r höjts inom
breda grup per, fi·,1 rnför allt. b land de
yng re . På vä nstersida11 finns e n inte llekwcll strönrning so rn ifrågasätter kra\'et
pi1 li",nsamhet in om uii ringslivCL. Inom
'd en g rö na v:'ig·c n ' känner man oro för
111iljij 11. Den i"l kade seku larise ringen
gör a11 \'issa rniinniskor d ras till miljög rupper i stä llet för sorn Li digare I ill
rt' lig iiisa sa mfu nd. Ökad fritid gör at t.
all t fle r sö ker sig ut i skogen. Slu tli gen
d e legeras a llt mer beslutsfattande ut
till regi o nala och lokala organ.
Det föreko mmer e11 yttre p:1verkan,
t.ex. skogsdehauen i No rdamerika och
Vietnam kri gets skogsskövling med
kemiska mede l.
J d e n skogskritiska d e batten anses
skogsb rukets 111,'\lsfit tn ing t:vivelakcig,
kon.siktiga ,·instimrc.sseu sLyr. De tta
led er ti ll exploatering, ' baggböle ri' ,
m iljö rö rstörelse oc h förgiftn ing .
Vi lka St)'r d,t skogscleba tte n? 1<:nskilda
aktivister i o lika läger kan b li räu innytelserika . O li ka m il jögruppe r iir
akti,·,1 såso111 Mil jiif"on11n , Fältbio logern a , S,·enska Nawrskydclsförcningen,
Jord ens ,än ner samt lokala lll iljögruppe r.
Hla nd de poli tiska p,ll"l ie rna ä r det
Cc11tcrn och Komm unisterna som är
mest kriLiska. (M ilj ö parLiet fanns iute
,id denna tid. )
Forskare lllCd en skogsb rukskritisk inställ n ing har liitt att ' kon 11 na i rope t'
o ch bli 'världsauk1ori tete r' . De t kan
ä,·en vara liiuare au f:t forskn ingshidrag.

Viol d en här ba kgrunden manas till
ökad sjiilna11nsakan . Vilka f"el begås?
Ökad information bör riktas mol allmän he l, bes lu tsfattare, press, radio ,
TV sarn1 skolor.
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Samm a år korn 1973 å rs skogsuLrednin g med
si t:t. be tänkande (SO U 1978:G-7 ) _'l02 Utred ningen konsLaterade a tt skogsbruket och den
chir på gnmdade skogsindustrin hade avgörande betyde lse fö r d e n sve nska samhällsekonomin . AJ! him plig m ,1rk skull e därför använ d as fö r skogs produ ktion. Man ans:1g att anspråken på god frilufls rnilj ö även i fortsättn inge n knnde tillgodoses inom allemansrä tten utan sp ecie ll a å tgärder. Utred ni ngen fa u n
at.t en avverkning p å u11gefa1· sa1 n ma nivå som
den aktue lla (75 m i\joner rn 3 sk p e1- å r), o ch
som av kritike rn a ihärdigt betecknats som alltför stor, var uthåll ig med ungefär d et råd and e
skogsbrukssii tte l.
Man hade också lå LiL Skogsbögskolan stud e ra ett intensivt skogsskötselalterna ti v, som
skulle till åta e n höjning av avverkn ingen Li ll
89 mi\joncr rn '.1sk p e r :1r. D e u a skulle kräva
fo rtsatt lövslybe kjmpning , en tre d ubbling av
såväl skogsgödslingen som skogsdi knin ge n
samt anläggning av t:vå m iljon e r he ktar contonaskog ÖYer en period av 50 å r. U tredn ingen
anså g a u även detta intensiva skogsbruksprog rarn var v~il fören ligL med a ndra samhä lle liga
krav p å ians pr{1ktagan de av skogsmark sam t
m e d krav p å god skogsrn iljö över huvud
tage t. 303
Fr{m naturvå rdsh åll va r man oroad över utredningens uppfa uni ngar. NaLu rskycldsföreningen li ksom andra rem issinstanse r var kritiska, andra o p inionsyttringar gick i sam ma
riktning. Del gällde gödslingen, hyggesuppLagn ingen , p[1ståcld överavverkning, co n to r tap la n Leri ng, d åliga föryngringsresu!Lal, j a även
a tt vi byggde fö r m ycket ,·ägar i skogen. Skogse kologen, p rofessor Carl OlofTam m konsta terade kri tiskt år 1979 vid ett föredrag i Fre ihurg , Tysklaud , all det lwjJilal/orclrrmrle mehrmiseracle skogsbruket jör mPd sig en o-rganimtion av
slwgsbrukl'I som snarare liknar militära o/Jeralion.N
lin den biologisim beluwcllin.g som tidigare 1!11dmvs.~o,, H ans u ttala nde väckt e förvån ing och

uppståndelse i skogskreLsarna. Ty m a n ansåg
a tt Tam m var e n av tillskynd a rn a Lill d e l
råd a nde skogs bru ke t. H a n h a d e b l.a . , arit r.°1dgivare i b[1de göd sli ngs- och clikn ingsfrågo r.
:vlcn sett i backsp egeln låg d e t en d e l i Tam m s
kritik. Vi måsLe b li m er o bserva nta på vårt
dub bla a ns,·ar. A e n a sidan att bed riva et.L lö usam L skogsb r uk , [1 d en a n d ra att värn a o m
natu r och m iljö .
Lagskr i, ·,1r11a tog fas ta på a ll kri tik. 1979 å rs
skogsvårdslag fö rordade ett skogsbruk m e d b ibeh å lle n am bitio nsni,·å (jfr kap iLel 23) . Det
Ö\'erg1i pa11de målet för skogsskötseln skulle
vara en vam liligl hög och värde/ull virkrsavkastni11g och vid skötseln s/wlll' 'hii11.sy11 /as till 110/urvård,,n, kult11 r111i11 111>.1·11årde-n, re1111äringn1 och
andra allmiin na intressen'.
De fö reskri f ter och a llmänna råd som kom
a u å Lfölja lagens § 21 o m na turv,°ird shänsy n
va,· bå de deta lj e rade oc h framsynta. P roclnkLions,tsp e kten ha d e d oc k fortfarande överLage t såtillvid a a tt na Lurv:1rdsför cskrifte rn a enlig t lagen in Le fi c k bli så in g ripande a t.L p{1gåe nde 111arkanviin dn in g fö rs\'årad es. De sku lle
k1111n,L fö re nas me d ett ra Lioncll r s kogsbrn k_'.l0.'\
G e no m d e u nva skogsvårdslage11 , m ed åtfö ljand e tilläm p n in gsa n visniu gar, fi c k n u
skogsb ru ket vad gälle r natu rvå rde n e LL lagsLaclgaL åläggan d e ar.t beak ta. De ua var bå d e
o mfa ttande oc h de La ljcra t. lncitamemen till
regle rna ko rn f ramför all t frå n före trädare fö r
d e n n aturv:1rdsinriktacle forsknin gen. De nna
h ade breddats u nde r 7O-tale L. En gren sysslade
med rnä n n is korelaLe rade fdgo r, r. e x. hu r
m an upplevd e de estetiska effek te rna a ,· traktliyggesskogsbruke t, e ller d ess påve rkau p å
a nd ra nyu igh e tcr än vir ke , t.ex. tillg{111gen på
skogsb~ir.~06 En a nn an g ren, som växte sig a llt
sta rkare, sysslad e framfö r a llL m ed e kologi,
olika o rganismers m iljök rav, biotopv.lrd , b evarande fd1gor o .s.v. De lta ,·,ir en inriktn ing man
skulle k nn na ka lla natu.rvård /?ir 11.alure11s egm
skull. För skogb ruke t innebar detta e n ny infa llsvi nke l och e t.L be ty de lsefull t kom plement
som bord e vara läuså lL in o m de egna le d e n .
Skogsfolk ä rj u nästan a ll tid na turintresserad e
o ch välbe ka n La n,e d , ·~ixte r och djur som ;ir
d e la r av d eras ege n arbe tsm ilj ö . ALL r·öj a ige n-

I 1nillP11 av 80-toltt .rnl/fs den biologiska må ngfalr/1'11 i
j,1/(llsför SCA.:s 11a/11111r1rdsorbete. I s/or 11t.1trr1du1i11g
hand/nrll' rid 0 111 all id1'11tifinil och bevam, eller i 1'11 del
fall r1tn1ka/1a, li11.1·111iljiil'r som blivil 111er sällsynta i det
bm/({u/e skogsla nds!wpet. Urskogsartad 11a/111:1kog 111NI
g1vv. död ved i olika 11!'db1Jtningssti1dier hörde till
sådano b1istmiljöe1: Foto !'111,l /,i11dgren.

växande g[u1gstigar e ller ås tadkom m a vackra
msiktt>r , a r cliirernoL kanske viillodigt i sig.
Men graden m· nyrt a kunde all tid diskuteras.
Mot 7O-1.ale ts slut hade alltså en ny g re n av
n aw rdrds iuriktad skogsforskning fått luft
under ,·ingarna. Ku nska psu ppbyggnaden
skedd e in te bara i S, erigc utan p å mån ga h å ll
i vä rlde n , in te minst i Nordamerika . I arbe Let
m ed att utform a den nya skogsvårdeu h ad e
a ll tsed an 5O-ta let en röd tråd i skogsb rukeL
va ri t a tt sam \ e rka me d , stöclja och dra lärd om
av forskning. O ch n u var ytte rliga re rön p å
gå n g . Deua va r l~i tt att fö rutse efte rso m
n äringe n hade re presen Lan tc r eller a n n a n
29 1

insyn i ro1·skn ingsorgan och nämnder som
stödcle b l.a. s:idau fors kni ng. Dessutom hade
vi rr1:u1ga internationella kon tak lf'r.
tvl en skogsv;'\rdslagens kr,\\ p:1 \'idgacle och
d elvis nya mlturv{trclsåtaganden bemöttes ini e
alltid positi\'t i skogshrnkeL. H ;ir hade ,·i vant
oss ,·id au forma v:m1 egna regler i detta hänseende. l\fan ryggade för högrf' kostnader i en
redan pressad ekonom i. Ett a.1H1at problem
hlf'v umg;inget med en deh·is ny omvärld. De
redan ,·äletableracle kon takte rna med elen
skogliga forskarvärlclen korn au ko111pletteras
med discipliner som cle l\'is hade - och även
framdeles skulle ha - andra lrnvudm;in . .\/aturd .rclsn:rket b lev f'n be tyclelsefull mecenat.
H är d rog man sig inte fö r att parallellt 111ecl
dcu skogl iga mynd igheten bö1ja utarbeta
egna önskescenarier för lnn· skogsbruket
borde bedrivas. Dessa avvek i vissa stycken frå n
dem som skogspoliti kf'n hade anvisat. 30 7 Där1ill kom nat urv:irdsinriktad forskning uwn
direkt skoglig an knytn ing vid 1rn iw•rsitet och
h ögskolor, som också ,·ille göra sin röst hörd.

Skogsbruket uppl e n\e sig ha att göra med e n
n y form m· skogsforsk 11ing som 111e r inriktade
sig p [t au sö ka på,·isa fel i \'erksarnheten än att
h jälpa niiringen arr öka sin cffckti\'ite t.
l\'awrv{1 rde11 s ny;i inriktn ing \'ad g;ill e r
flora- och faunadrd ställdf' s1ora krav på
,·idare11tbildning av föreLagens skogspersonal.
I u tgångsläget ,·ar kun skapsl;iget 11wcket splittra t. Viktigt ,·ar in lf' minst art äve n de kollektivanställda skulle , eta ,·ar och hu r hänsynen
skulle tas. \1anncn på awerkningsmaskincn
eller med ri\jsågcn ,·ar nyckclpersouer. \1en
äYen de flesta andra ka tego rie r ans tiillcla beh öYCle tränas. Fr:m och med mitten av 1980talet genornförck därför storskogsbruket i
omgå ngar studiecirklar för tj änste män och
kollcktirnnst:i.llda. I SCJ\:s fall rörde det sig
om ett par tn sen personer. Skogs,·å rdsstyrelserna gjord e en j;itteiusats inom pri,·atskogsbru ket. r'\Jla hade ,i stor n ytta av d e f·örnä mliga 111hild11 ingspaket i ilora- och fauna\'fö·d som Skogsst.yre lse n ga,· ut och diir landet,
biista krafter rn eck erka1.:m~ \!f e n fö r den ideel la
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naLurvården verkade allt clcLLa ha skett obemiirkt. Tal esm~in för Nat mskyddsföreninge n
bete,knacle 80-Lalet som ett jiirloml r1rtionde ,ad
gåll e r skogsbrukc>ts naturdrdshänsyn.

En naturvårdspolicy
Den omfauande utbildningen i natur- oc h
miljöYård som v:'ir p e rsonal genomgic k ledde
oss till 11ppfatt11iugen au tiden nu ,·ar mogen
lör bolaget. all g.'\ in i eu mer aktivt engagemang i dessa fr:1goi-. År 1985 föreslog en
int.ern utredning a u. bolaget s kull e in rätta en
kvalificerad stabstjiinst för miljö- och n alllrvård. Men ä\'en denna g:utg , ·isade sig tiden
inte mogen a tt faua beslu t om anstålln in g a\'
en person med kxalificc>rade ku nskap er
natur\'i\rdsfrågor. Df'tta sku ll e dröj a till en bit
in på 90-talet. D å hade både andra bolag och
Domänverket s,kla n a poster besaua seda n
flera ;'\ r.
S0111 följd a,· dra funderingar fick e 11
arbetsgrupp uppgiften atL uLarbeta förslag till
en ny naturv[t rdspolicy för SCA Skog.30'J De t
blc,· e u intr essant arbeLe , \'a rs 1-csultat skull e
11ppmiirksammas s,h·äl i skogens som i natur, årdens kretsar.
Vi föresatte oss au formulera en poli cy för
naturvården. , ars innehåll k unde förankras
och accepteras a \' fö retage ts ledning, organisatio11en i övrigt liksom b land forskarna och
inom miijör·örelsen. Policyu sk u ll e a n ge hur
man fö renar ell rationellt och lö11sarn1. skogsbruk n1 e cl sa mtidigt hänsynstagande till lllil jöoch uaturdtrdf'n. Arbetet r esulterade [tr 1987
i ert clokum e ul: "Skogsbruk och narnn·årcl en programförklaring··. l iugressen säge r S,-cn
E n1 ber1.,~n. VD, SCA Sk og r\B, bl.,t.:
Lndcr de senaste åren har kunskapen i',kat
hur olika ,·iixter och cijur pä\·crk,is ,.t\·
miinn iskans akti\·itctcr. Utifr.°n1 denna nya
kunskap. och dra <·gna erfarenheter. har
\'i fu11 ni 1 tiden mogen fi_ir a11 sätta upp 11)',l
oc h 1n<"r ambitiösa mål rör v,ir natun å rd.
En del a\' dessa m{\l kan ,·i 11ppnå utan att
det llledlor ökade kostnader. Andra m{tl
kr,1\'e r uppoffringar - och dcsS<t iir "i beredda au ta':, IO
Olll

I programfo1kla ringen formu lerades först d e
ö,·ngripande m [tl e n för bolagets skogsbruk:
a tt bruka SC,\:s skoga r l.°mgsikt igt
,llt förse SCA:s industrin med rå,·ara
au 1q,pnå till[redsstii lla11de lönsamhet
att \·ara aktsa1n111a orn skogar nas natu r

,,iinlen.
J'vL'i kn innebär /1 ena sid,in att bolaget skall
utuyt\ja de goda möjligheter SOlll finns att
på si kt öb skogens a,·kastning till 11i\;1er
son1 ligger a\·se,·i-i n högre än dagens. \ 1fe11
san11iclig1 linns d e t 1mlnga a11dra ansp rå k
på skogsmarken.
Skogen har ett cgcm·(irde so111 naturresurs ;.in:·11 01n ingen 1nänniska har n ågo n
direkt nytta a\ det. Och människor har
behO\' a\· \ is1else i skog och mark som
rekre,Hion.
D e ua ledde til l tYå disr.inktioner ,,tel gäller
natt ir,·ården:
Prillliir 11at1 1r\·å rd där häns\·n tas till 11a111r
och miljö för dess egen ski t!!.
Sekundär natun·,hcl so111 gå r 111 på at t
göra u aui rcn tillgänglig och tillta la nde
k,r människan.
Det finns i 111:mga f~t! l e n konnikt mellan
p ri m,'ir och sekundä r na turd\rd . 1 saclana
[~dl bö1 den prim:ira 11atun·:1rde11s intresse
ga före.

\'i tog de ö,ergripa ncl t' m å l till ,·å ra soru ställts
upp a, .. ln ternaLiouell a un ione n for 11a1tiroch uatu rres11rs\·[trd " och som stöder sig p [t
Fl\:s m iljöprogram :
an \'id1nak1 hålla ottmbiirlig;-i ekologiska
processer och li\wiktiga system ( t.ex.
cirk ulationen aY friskt \·at ten och bibeli ållancle1 a\ markens procluk1io11sfönn{tga)

att be\'arn gennisk ,·a riation
all siikerstiill a e tt uthålligt, l,tngsiktigt
nyttjande ,1\· ,1rter och ekosystem.

Som konsekvens borde d en prin1,'ii·a narurvården hl.a. leda ti ll:
au mark och )'t- och grunch·atten inre 1·ar-

aktigl påverkas i miljöm;issigt ogynnsam
rik tning
a ll ett rikt och 1arierat växt- och djurliv
bibehålls
a lt alla l'äxt- och djurarter som föreko mmer i elen del av landet där vi bedri,·er
ve rksam he t. bevaras. iVlan mtiste dock
,·ara medveten o rn an dena m:d kanske
inre alltid kan uppntts. Detta fö r dock
inte a111·ändas som ursäkt for att und erl;i1a au ta hiinsyn e1.l er vidta åtgärde r
som är rim liga och har ut.sikt all lvckas.
Vi är rnedl'etna om att artbe1·arandet kanske är det. svåraste att le1·a med i eu procl ukti onsinrik1at och rationellt skogsbruk,
där man strii,·ar efter au avlocka skogsmarken allt större skördar av friska, le1·ande
träd. Den relati1·a förekomst.ena\" organismer ,·,1rs ht t\'l.tdsakliga hemvist :ir obrukad
naturskog bli r gil'etYis lite n.
/Vlålet bör 1·ara att de om möjligt inte
fo1winner utan be1·aras hiir och d:ir i li,·skraftiga popula1ioner. Där[ör ska ll strä,·an
,·ara au fö rsöka skapa och he1·ara lil'smi l_jöer, där känsliga arters anspdk ka n tillgodoses.
1\a111rl'årdshänsyn som krå1't' r 11ppoffriu gar utö1·cr \'ad som ryrns i11orn df'n
dagliga 1·erksamlw tens ram skall ha ett
klart uttalat syfte som motiverar Jcgärdcn.
SCA:s narnr\'årcl skall 1·,lla b:1de f'tmktioncll
och kost11adscrrckti1·.
Policy är e n sak, men verkställa nd e t är en
annan. l\'11 gällde det att omföra poli cyns intentioner till han dgrip liga anvisninga r fö1· plane ring och genomförande. För att uppn{1
b~is ta genomslag beslöts att inle skriva e n separat naturvårclsinstruktion. En såd an skulle riskera att stå outnyttjad i bo kh yllan. I stiillet
åte rfann s anvisningarna i den ill ustr erad e
skogsskö tselhandbok som vi samtidigt arbetaclc p:1. Vad gälle r genomförandet. införd es
de dessuto m i alla de kortfattade fällinstru k-
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tioner för o lika skogsv,°irclsarbeten som g ic ks
igenom och d e lades 111 till varje a r betare , ar
gå ng han e ller hon började etl n yu nppdrag.
På så säll b le v iiven arbetsledningen stän digt
påmind orn beho\'en.

Omvärlden förändras
Vid SLU:s skogsfakultet fö rsiggick u nde r 80talct ett arbe te so m m e d tiden fick en stor betydelse för miljövårdsarbeteL5 inriktni ng inom
de areella näringarna. D e t ,·ar tillkomsten av
den s.k. D atabanken för hotade a rte r, e ller
ArtDalaba nlwn, som den sena re skulle ben~irnnas. Tnitia1i\'tagarcn va r forskn ingslcdaren, fil.
lie. Törleif Ingelög. Arbetsuppgiften - som elen
fonn u le ras i d ag - iir att insamla, lagm, analysera, ulviirdna oth tillhrmdahålla den v il<Ligaslf
informationen 0111 a rterna, siinkilt dl' 1/1.inskande
och sällsynta. Ti ll e n bö1jan ägnade man sig åt
floran, men ,·erksainheteu breddade s snart till
au. omfatta ä,·en svampar och cijur. AnD arabanken uppförde snart må nga \'iixtcr (sed e rmera också däggc~jur, fäglar, fiskar, insekter,
svampar och andra organismer) på en s.k. röd
lista. D e t rörde sig om arter vars existens i e 11.
eller an11 ,1t m·se encle be dömdes vara, e ller
kund e komma a u bli hotade till sin före komst
i landet. Rödlisra n indelas i d a g i ett an tal /iotgnipp/'1; högst upp de alwt hotad!' artern a, sedan
i en falla nde skala. starkt hotade, sårbara och
missgynnade. A1· i d ag 11ndersökta ca 20 000
arte r bedöms ca 4 000 uppf\rll a kri te rie rna för
all rödlistas. H iilften m· dessa , ca 2 000, bed öms
tillhöra den hotade gruppen.
D e fl esta arte r som är upptagna högt upp
på röd listan finns i Syd- och Mellansveriges
jordbruksbygder och i angrä nsa nde skogsla n dskap. I elen övriga skogen finns färre , särskilt i norr. D etra gö r giYetvis in te behovet av
arrh eva rande mi n dre i skogsbruke t, men kanske något lättare att tillgodose. Trnell t'l'Sta och
norra Norrland å terfinns ca 400 rödlistade
arter.
Rödlistan ga\' skogsbruke t, liksom a ndra,
e n värdefull grund att stå på när det: giil lde att
bedöma före komster, p la nera hänsyn sregler
samt ge vidareutbildningen av personalen riitt
innch{tlJ. Rödlist.ans inneh{tll ku nde också an-

vändas vårdslöst. Kritiker ko m inte sällan at t
ge e n vad g~tlkr a rtbeva randet överdrive t n egativ bild av skogsbrukets effekter på nature n .
Ma n tal ade inte sälla11 om tusPnlals utrotni11gshotadP arter. Uttrycke t för ta nken till medveten
lörföij else oc h ha r därför van ligen ingen plats
i sammanha nge L. Av a lla dju r- och växtarter i
landet, som för närva rande betraktas som
hotade, finns e tt par hundra i mellersta och
norra Norrl ands skogar.
Frå n rn iijövårdshåll kunde in te oväntat sp:1ras en viss misstänksamhet m ot allvare t i SCA:s
,hagand e n e nligt miijövårdspolicyn. Inte
minst ifrågasattes ä rlighe ten i vår ambition all
f önöha slw/JC/ och bevara livs111itjöe1; cliir hiinsliga
arters ansj1n1h kan tiUgodoses. En förs ta test kom
!"rå n en grupp na rurvårdsintresseracle i Norrhou:en, som kom att ka lla sig "Stege t. före". De
skull e sna rt inlemmas i e tr globalt n ätverk som
kaUad e sig "The Ta iga Rescue Network".
Det b lev sto r uppstånde lse kring e11 liten,
till u tseende t obe tydlig lav, so m växe r p:1 ~ildre
aspar: Liten aspgelelav (Collema rurtisporwn).
Den hade identifierats i e n skog på b o lagets
m ark i n ärh eten av Vuollerim i .\!orrbotten.
Skogen stod på tur att avverkas. Man vädjade
till oss a tt avs tå . Expe rtis frfo SLU bek räftade
au det rörd e sig om en oerhört sällsynt laY
som i Sverige ba ra observerats på denna och
någon ann an plats i No rdsverige. För övrigt
fanns - sade SLU :s experte r - bara t\'å ytterligare fyndorter i vä rld e n , en i Appalach erna i
USJ\ och en i södra Alperna. Detta läL_ju sensa tionellt och m ycket märkligt med e n så fragmenterad fö re komst. In te oväntat blev uppmärksamhe ten stor i massmed ia. Som man
ku n de rnisstänka visade dock senare inven teringa r att laven, som anses tillhö ra kategorin
"'starkt h otad", fö rekommer på hundratals
lokaler m ed äldre asp bara i trakte n a\' Vuollerim , \'arav flera p å hyggen. Vissa före teelser i
elen o erhö rt växlingsrika Norrlanclsnamren
p:tst,'.ts inte sällan - enligt mina iakttagelser e ndast existera p å ställe n d~ir s[tdana som är
intresse rade av a tt leta, h a r rå ka t h itta d e m .
T-T11r som helst ledde upptäckte n ti ll både
reserva t.savsättnin g och mera allmän na
skyddså tgärder varhelst gam la aspar fö rekomme r. Det nya och framsynta med Steget föres

verksamhet va r a tt mau a1wä nde förekomste n
vissa ovanliga 1·äxrcr o ch svarnp<1r som indika tore r fö r v~ixts,nnh ~illen ,·ärda a tt skydda .
Samma sak sk11llc snart b li 1iktig, h l.a . vid ka n läggn ing av bolagets skogar rent ge n e rellt. där
d å bl.a. natu rvårdsaspekLen be,tktades.
I d e tysktala nde länderna bö1jade man
under 80-talct svärm a fö r ·· Naturn a lie", e lle r
"Naturähnlic h e Forstwirtschaft" (n aturnära
eller naturliknande skogsbru k) . Deua då sorn
alte rnativ ti ll det klassiska tyska tr<1kth yggcs/ ålderklasskogsbruke t, som hl.a. basnas pä
odling av gran men ii\-c11 ,rnc\ra fö rflyttade
träd arte r. Det var nog framför all t de om fattaude e missionsskaclorna på skoge n - och d en
in itiala osäkerh e ten om skadcrns,1ke rn a - s0111
gav viktiga impulser. Inom l"rämst d e al lmänt
~igda sko garna bö1jade rnan pz1 sina 1i ;i1 1 ;111
lägga om skogsskötscln ti ll all pii sikt. sö ka
åte rskapa mer ursprungl iga, m ;1d f' llö1skogar
dom inerade och åldersmäss igt l1 e teroge na
skogsm iijöer.
Hos oss hade trak th yggesbrllkc t blili t vål
föran kra t so m ett b iologiskt framgå n gsrikt
och rationellt. sä tt. an beclri1·a skogss köt scln .
Den boreala barrträclsdorn incrade skogens
e ko logi ä r väse11sskild frå n Mellan e uropas
tempe re rad e skogar och i111ieE1 tta r sriirn ingsregime r som vi ktiga inslag. Alternativa former
av sko gsbru k disk u terades h os oss, främst 1·acl
gälle r de fj iillnära skogarna. l dessa hade avverkningarna ökat u n d er 70-t.alct. \ 'id sida n
om behovet aY h iinsy11 till re nn å ringen ansåg
man från n aturvå rclshall. att ett renodlat trakth yggesbr uk ända upp mot barrskogsgränscn
krävd e särskilda h ä nsyn, båd e biologiska och
med hänsyn till lanclskapsbiklcn . l bö1ja n av
90-talet genomförde skogs1,1 rdsstyrclserna e n
avgriinsning a,· d e n fjiillnii ra skog clår e n dast
ett återhållsamt skogsbruk skul le fä lx·d rivas.
Gränslinjen sarnrnanföll ,an Iige n med Do m.'inYerkets s.k. skogsodlingsgr{i11s.'.11 1
l'å amerikan ska västkusteu med dess tuscn.'.trsskogar av jiittetr äd hade awe rkningarna
börjat beröra d e sista res terna. Dessa c rsaltes
me d produ k tionsskogar so m dre1·s m ed
väsentligt kortare o rn lopps tide r. De kraftiga
protesterna och kriti kc11 m ot verksam beten
från o lika m ilitanta mi lj ögruppe r gick und e r·
,11'
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80-tale t p:1 siua h åll över i det so m man d~ir i
d ag kall ar "ekoterro rism".
Den fortgåendt> fö rstörelsen av tropisk skog
var ett anuat sL.°1e nd e Le m a fö r de ba tt. Inte rna tionella nä tverk uppstod dä r skogso rientcraclc miljöorganisation e r och grupperinga r
samverkade. Man konfere rad e och utformade
strat<"gie r fö r a tt nå uppsaLLa karnpartj111 ål.
De w 1 var e n Ut\'eckling som bl.a. i vi\rt land
skulle leda ti ll cenif-ie ring av skogsbruk m en
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ocks,\ till ockupationer av skogsarbetsplatser
och hojkottaktio11er mol skogsproclukler ellei· hot. orn dylika - 0 111 in get annat hjä lp te .
Garnle , ,\ 'ibec k sknllf' säke rt haft sv.'1rt att
känna igen sig i d e nna inte sällan mycket
skogsbrukskritiska onwärlcl , där hans kära
n aturvårdsfrågor n u hade förvandla ts till slagträn i en publikorienterad kamp for att awä1:j;:i
verkl iga e ller förmenta h o r mor natur- och
m i\jöviircleu.

KAPITEL

23

Skogsbruket och skogspolitikenm
Den äldsla skogsvårdslage n från år 1903 stadgade a tt åte rväx te n skulle säkras efter aY\'erkning. Senare lagar frå n år 1918 oc h 1923 ville
dessutom förhiudra all d åtid e ns unga skogsbestånd avverkades för tidi gt. De fi ck bara gallras på ett för de ras fortsatta utveckling ä ndam ålsenligt sätt. Ja, man var från myndighetshåll så rädd 0111 bl.a. d e n yngre och medelål d ers skogen a tt i sloi-a dela r av Norrla nd ,
m e n även söd er diirom , endast skogsstate ns
yänste rnä n fick göra utsyningar a\· virkes uuagen
p :1 bolageus och de privatas skogar, d et s.k. utsyn ingstvånget.313
T övrigt befann sig skogsbruket, som licligare framgåu, ,mcler 1900-talcts första å rti ond e n i eu sö kprncess clär o lika skötselmodeller
provad es. Hl ädnin gsmetocle n uppl e\'Cle e n
slorhe lsticl oc h I a r under n ågra årtionden 1x'\
m odet.. Men n~ir de ned slåe nde resultaten vad
avse r skogstillstå ndets utYeckling med Liden
blev alltför uppe n bara slog ett skogsbruk byggl
p å trak th uggnin g så smån in gom igenom.
De tta skedde i huvudsak inte "tack \·are" utan
n ärm ast. ''lrots·· d en d,1 råd,t11de skogspolitiken.

1940- och SO-talen
Skogsvårdslage n frå n 192'.-, va r i kraft under
40-Lale t, men var d å skäligen antikverad. So m
e rsättare utfon11acles 1948 års lag. Den \·ar litet
m e r o.ffe nsiv än den gamla. Del ekon o m iska
tiinkandet skulle vara vägledand e för det praktiska h and landet. Må let var att skogsskö tsel 11
d e ls skulle ge tillfre dsst~ill,111de e konom iskt utbvte , de ls le d a t:ill jämn avkast11i11g . N u liksom

Li digare \'ar det förbj udet all av\·erka u tveckli ngsbar skog a nn aL än ge n om ändarn{tlsenlig
ga llring. Skogen v,tr u tYecklings ba r om de t var
rn e1· lönsamt att låta d en stå kvar ~in a ll sluta\'ve rka den. D essuLOrn krävd es au aw e rkningen
m åste p laneras s.°1 <1tt ti llg.°in g på äl dre skog a lcli·ig fic k tryta. ~fan kan säga att kravet p:t u thållig och jämn a\'kasm ing f'rå n va rj e skogsfastighct var lagens sign t1m. \lien p å \·ilke n niv:t?
1948 års skogsdrclslag utgic k frå n att man
så lä nge som möj li gt skulle u tnyty a den existerande skogen på ett u thåll igt sätt. Statens
skogsforskn in gs insti tut 11t.fonnade en e kon omisk ber~ikningsrn odel l för d etta, på vi lken
lagens ti ll;impn in gsan \'i s11iugar byggd e . Utvecklingsbar skog fic k inte slutawerkas, utan
bara gallras. Sådana bedömningar skedd e bestå ncl.w is 11ta n större h~insy11 till beslå ncle ns
roll i d et stör re samm anhanget.
Utslagen kunde bli uppseende\·äckan d e .
Cnder som ma rell 1950 hade Statens skogsforskningsi usli tu L p å uppdrag av Skogsstyre Isen
lagt u t ett an ta l prmy tor i trakten al' Lycksele
för au demonsu·e ra lageus tillämpn ing. Legen darisk är en in· 195 1 a\' Krnm fors AB och
MoDo ordnad exkursion till rdtgra a\' d essa
ytor.3H Te m al va r g rä nsdragn ingsp roblcrnen
m ellan skog som en lig l lagen skulle betraktas
som 11tYccklingsbar eller ej. Till exku rsio n e n
hade bo lagen inbjud it ett 30-ral skogsrn .'i n
representer,mcle mynd iglwt<>r, ol ika o rganisatio n e r o ch skogs~igancle bolag.
Mot bakgrund a\· gjo rda märn ingar ku n d e
bl.a. e u 200-årigt gran bestånd klassas som e j
utl'ec kl in gsha rt i lagens meuiug. Slu tawerkning fi ck fö1·etas och skulle följas av fullständ iga fö rvngrin gsåtgärdt>r. Detta var a lla exku r297

sionsdeltagare också överens om. Men med an
dessa sedan utspisades skedde en sn a bb förändring av provytan. Genom a tt ,w,·erka d e t
mesta av skogen , men lämna kvar den enstaka
förekomsten av relativt gröna klenare träd,
hade best:mclsresterna en ligt b e rä kn ingsmod e llen förvandlats till utvecklingsbar skog.
Nu krävd es inga restaure r ingsåtgärde r, e n ny
utvethlirig~{)O r 1Pslslwg h ade sett dagens ijus.
Efter erfarenh eter av detta slag u tfärdades
nya tillämpningsanvisningar till skogsvå rclslagen , som möj liggjorde e n me r offensi,· satsn ing på fö rbä ttrad skogsprod u ktion. Men exem pel som dessa medförde ändå att frågan
om vad som i lagens mening kunde accepte ras
som ulveckling,bur skog kom att bli omtvistad.
För att klargöra detta kr,'\,·cles näm ligen en
någorlunda tillfö rlitlig uppfattn ing om vi lke n
procluktio nsfönnåga rram ticla skog kunde ha.
Detta var lagtillämpningens akilleshäl. Lage11
skrevs i ett skede d å förekomsten av uppvuxe n
acceptabelt skött skog var brisrJäll ig - inte
minst i Norrland - ocb u nd e r alla omständigh eter dåligt stude rad . Kulturskog i dagen s bern;irke lse var det I ika led es m ycket ont om.

Den skogsp o]itiska utredninge n
En ansats uud er 60-Lale t au omarbeta skogs,·å rdslagen blev inte h eller så lyckad. Und er
sj u å r arbetade en utredn ing under o rdförandeskap av Valfrid Paulsson, blivande generaldirektör för l\aturvårdsverket. Det ble\' e n
märklig utred nin g i flera avsee nden. Byr~1chefen Ragnar HjorLh vid Skogssty relsen, en
erfare n och klok skogsbyrå krat av den gamla
srammen, berättade i förtroende för mig a tt
h an ald rig tidigare deltagit i en liknande utredning. Här had e d e t redan frå n början förklarats fö r ledamöterna, eller i alla fal l klan
amytts från regeringshå ll, vad utredn inge ns
förslag borde utmynna i. I-ljorth va r upprörd !
Me n historien sk ulle upp repa sig. Tio å r
senare d el tog jag själv i e n statlig utrednin g
med liknande uppläggning (jfr kapitel 21 ) .
Politi ke n vacklad e i d e tta tidsskede mellan
öst och väst. \!Ian var inte främm ande för ett
planekonomiskt och sLa tsmonopolistiskt tänkan d e . Det skulle satsas p~t tun g industri. De
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svenska varve n a rbetad e för högtryck och
framtid en tycktf'S Uus. Man diskute rad e uppföran d e av _jättelika stats;igda stål\'e rk. Under
samma tid försämrades skogsko njunkture11
kraftigt. Det spreds en allm ä n d efaitism inom
landet över skoge ns framtid som ekonomisk
tillgång. :Mycket a ktiv i d e ba tte n var e konomen, fil kanel Tord Ekström , semu·e docent
vid SLU, som b l.a . publicerade pessimistiska
an alyser av fra mLidsuLsi kterna för svens kt
skogsbruk och skogsin dustri i d en fackliga tidskriften SIA (Skogsinclustriarbe taren). Inte
minst förut.spåd des en h å rdnande konkurrens
med olika plasLprod uk Le r samt med vi rkesråvara frå n p la ntageskogsbruk i varmare hinder. Skogsbolagen re kommende rad es a tt satsa
på annan industri, t.ex. deu kemiska, ~in den
som baserad es p!1 skogen.'l t:;
Nationalekonom e n Ka rl C . .Jnngenfelt ingick sorn expert i utrednin gen . Jian a nalyseracle sko gens ro ll i fo lkhushållet mo t bakg rnnden av mM man uppstiillt fö r bLt. sysscls;ittning,
tillväxt och effektiv resursanvä nd ning. Utgångspunkten för J u ngenfel t.s resonemang
vad gälle r skogsskö tsel och hush ållning övere nsstämde i p rincip med dem som SCA hävdade (se kapitel 5) . Detta fra mgår av föijan de
citat ur eu av hans fö redrag:
\tian kan d å tänka sig P il lägsta produ ktionsnivå eller man kan tän ka sig en higsta ambitionsn idi på åte rl'iixt:ngä rder som ö verhul'udtage t är möjlig och fö ren lig m ed
m iljö\-årdsrnålsänningarna. I eu. sådant. fal l
L'\ r rn,111 som res11ilat vad 111a n skulle k1m na
kal la den fasta kostnaden för fra mtida skogsproduktion. De n kostnade n kan ,i a ldrig
11 nclvika, de n är förenad med att vi i dag har
e tt ak ti\'t, ,tvve rkande skogsbruk och represcnrerar sf1ledes ingen im·este rill g i framtida
proch1 ktion . Höjer l'i sed a n produktio n smålet successi\'l så får \ i fram de ökade å tagandena pft {tLerväxt.sidall son1 är nödvänd igc1 för de tta. Dessa merkostn ader utö\·er
elen higsta nivå n ä r illl be tra kta som egentliga i1westcringar. På d et siittet kan 111,111
alltså bcstärnma margina lkostanden för ,1ter\·iixt,'\tgärcle rna oc h därmed marginalkostnad en för framtida \·i1·kesproduktion .~16

Ju ngenfe lL, ka lkyle r skedde med hjälp av avancerade matem a tiska modeller, på mode t vid
denna tid . Utslagen b lev all man borde realisera elt - som man ans.°1g - 3S-procent.igt överskott på virkeskapital i elen svenska skogen.
Den goda ti llgången på äldre skog talade för
det vet tiga i en sådan politik. De nn a äldre
skog visade en kapita lförräntning p:1 bara tre
ti 11 fyra p rnc e n r. Ty...
... \'arjc resu rs ska ll gt's ah.ernati,· an\';indning om denna ge r e n hög re a,·kastning.
d et här fallet h andlar det om al I man skall
hugga ner ,·irke och därmed ÖYerföra n1ark
1ill n yare bestånd samtidig t som det kap ital
som rnan därmed lösgör kan placeras 1ill
högre a,'kastn ing.

1vlan bord e röl_jdenligt bygga uL skogsind ustrins kapacitet kraftig och lägga avverkningarna lå n gt över skogens cl,h icla Lill \'äXL.
Som en fö ljd mås te också skogsvårclslagens av1·e rkningsreglcr slopas, vilket utre dninge n
föreslog.
År 1973 presenterad e utredningen sill berän kand et med titeln ··rvrål och mede l i skogspol i tiken·· (SO U 1973:]4)_:m U tred n ingens
förslag hade lett till sv{ira inre motsät.t.n ingar
mf'llan ledamöter, sakk unniga och experter.
Be tänkan d e t innehöll därför cl iversf' rese n ·ationer och s~irskilda yttra nden.
Inom skogsind ustrin blev vi syn ne rlige n
oroade a,· utredn in gens tankegånga r. Hos oss
fanns fr·,u ntidstron kYar. En svaghet i utredningen var all ma n ime tillräckligt noggrant
ut.rell d e n föreslagna Ö\'erawerkn ingens långsiktiga konsekvenserna vad avser skogstillst!rnclet. Skogshögsko lan, fr,'\ n vilken utred nin ge n
bes täl lt sina a\'ve rkningsh eräk ningar, saknade
ä.nnu vid denna tid instrume n t. fö r att göra
sådaua Ö\'erväga nden.
Vi beslöt d ärför a lt utföra para llella ko nsekvensbe rä kningar under utnyr.tjande av SCA:s
''H ushållniugsmodell" (se kapitel 6). Ingemar
Axelsso n , Munksjö AB, Erik Edl11n d , Udcleholms AB oc h jag ~jälv bildad e e u arbetsgru pp
ti llsammans med Bertil Hedlund, AB Skogsplanläggning. Vid Skogsvårdsförbunclets :1rsmöte under Skogsvecka11 J 973 redovisade vi

följderna a, vi rkesuttag p,1 de 11iv{1e1, som utredningen fast nat för. 1\lfan sk111le på sikt :1s tadkomma e n kraftig och uth:dl ig nedgån g i virkestillgånge n i la nd e ts skogar. Skörden skulle då
bestå av en stor andel klenvirke . Det. skulle
också bli en v:dclsamt ökad areal av kalbyggen
och n ngskog. 318
Tillsammans med all annan uppslåndclse,
in te minst frå n skogsägarrörelsen, bidrog vårt
arbete s~iken till all den Skogspolitiska utredningen inte överlevde en p rovrf'miss utan i
tysthe1 sop ad es under mattan . Dett.a var
mycket intressam at.t. 11ppleva. Det bekräftad e
d r övertygelse att elen S\'enska folksjäle n ald rig skull e accepte ra n ågon annan poli ti k ä n
en som syftar till au åstadkomma elle r bevara
e tt gou skogsrillst{mcl i land e t. Detta oavsett
h ur inycke 1 man än bevisar fördelen med mo l.satsen genom räknemode lle r, som gynnar
h andla ndet i d e t kona perspektivet. En skogspoli1.ik som hit1-clar c u sådan li1~e h ar ingen
fram tid.

Bidragen på 1960- och 70-talen
För all lindra verkni ngarn a av ett starkt mi nska t behov a\' ma111 1ell arbetskraft i skogen
fr.o .m. sent 50-Lal ingre p sta umiakterna med
o lika sysselsärtningspake t i skogsbygd e rna. De
s. k. beredskapsarbetena påbörjades [ir l 9S8
och fo rtgick ända till slutet m· SO-talet. Ve rksa rnhetsformen d elfina nsie rade skogliga åtg~i rder genom bidrag frå n Arbetsmarkn adsstyre lse n (Al\11S) och l~insarbe 1:;nämnderna.
Cnder 60-talet sysselsaLtes framför all r. frisL~illcla skogsarbetarc. Senare kom be reclskapsn:i-ksamheten att omfatta betydligt fler kategorier arbe tslösa. Ve rksamheten bestod friimsL
av hyggesrensning. p la11 Lering och röjn ing,
men äYe n av gallri ng och :tterplanteri ng av
sorkskadade kulturer. Den stora sa tsni ngen
gällde röjning.:WJ In Le minst storskogsb ruket
drog nnder 60-talct, men ä,,en sen are, nyt:t.a av
denna stödform .
Vid slutet a, 60-talet ,ar skogskonj unktu re n
så d ålig att ,irkf'sintäkterna ofta inte försvarade
fullstjndiga föryng ri ngskostnader. Situationen var särskilt ,tll varlig i d e l norrländska in landeL Ar l 9fi9 tillkom chirför "Tn lan d sstöcle t"
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varigeno m skogsägarna hjiilptes 111ecl bicli·ag
så att det änd {t skul k vara mö jl igt au fons;itta
b edri\·a ett uthå llig t skogsbr uk inkluderande
skogsanläggn ing .
Ar 1975 i11frircles ett särskil t ''No rrland sstöd". Bakgru 11de n var d e t fo rtsatt svåra sysselsättningsbget i skogsbruket. Stödet ays{\g att
bidra till s{tdana skogs,·årcbåtgärde r so m de ls
skapade sysselsäuning på kort sikt, de ls fö rb;iurade skogsin d us tr ins rå,·aruförsörjning p:1
sikt. StödområcleL utgjo rde det s.k. inre stödo m råd et och Norrlands kus liancl. Fö ijan d e åtgärder, a r be rä ttigade till bidrag:
återv~iH åtgiirder i första h a n d på område n m ed otillfreclsst{ill,rn cle föryn g ri ngsres ulta t
områden, som unde1 lå ng tid legat
obehandlade
- å terväxtå 1.gärd er där r.ras- och restskogar
a,ve1·kas
- in h iirn tn ing ay eftersläpande röjningsb ehm · i plalll- och ungskoga r
skogs\'årdancle gallringar i bestå nd med
relativt låga \·irkeslörråd eller klcua
dimensioner
avYerkning aY tras- och res ts kogar
d ikn ing a\· skogben1xna försu111 p<1cle
1rntrker.

1973 års skogsutredning
I ställe t for d en unde r k{incla Skogspolitiska tllredningen tillsattes ~\r 1973 en uy utrecl11 i11g
un der o rd föra n deskap m la 11clshö,·cl i11g Bengt
Lybe rg. Han hade tid iga1·e rnri 1 VD för Yl o D o
A B och h ade a ll tså eu god fö r,rnkri ng in o m
skogsi n d ustri n och skogsbruket i önigt. I d irektiven til l utredn ingen llnderströks kravet på e tt
uthå ll igt skogsbruk.
Vi var nu inne i en period av hektisk m,ecklin g på s kogsbrnksområdet. Efter oljekrise11 i
början på årtiondel gick skogsindustrin för
full t med god lönsamhet. D en s, å ra perioden
på 60-talet låg bakom oss. Slurawcrk ningarna
hade sk_jmir i höjden. Prod uklionshöjancle åtg~irder var m o LLO Lfö r dagen .
Den Lybergska utredningen etablerade en
nfira sama rbe te med s!l\·;i] fors k n ing som p raktik . Man lyssnade noga på sakku n n iga och ex300

perter, man exkurerade ocli hade h ea ri ngs
med skogsbr u ke ts fö re trädare, inte miust p å
skogsskötsclorn rådet.
Under 70-talet korn skogshushåll n ingsfdgorna a ll t m er i blickpun kten . De behövde
kon kre tise ras , b åde na tionellt och på före tagsn id. Eu av orsakerna 1·a r uppstån delsen kring
elen Skogsp o li tiska utredn in gen or h dess kritiserade stä lln ingstaganden. Ett annat skäl var
s~ike n all a,Ye rkningarna i landet skjutit i höjden . En ligt beräkn in gar aY Riksskogstaxeringen ö,·ers teg de :1re11 1972 ocli 1973 t. o. m .
n euot.ilh ·äxten i landets skogar. D etta ledde
ti ll ett decennium med en stundtals infekterad deban om vi rkestillgå nge n i elen SYenska
skogen .:1~0 Ar 1967 had e Skogshögskolan i en
Yirkesbalansu tredn ing (SOC 1968:9) gjort det
fö rsta försöket 11ågonsi11 till 1:u1gsikLsan alyse r
på ri ksnivå . Ma n p rese nt.erade fra mskriYningar
a,· skogstillståndf' t som en fö ij d a,· \'irkesuttag
p;t o lika n i\'åcr.'.>''1
Inom skogsindustrin insåg ,·i au Skogshögskolan m åste fä tillg,l ug till en me r a,·,rncerad beriik n ingsmoclell. I en skrivelse gjorde
Skogsinclust1·iernas san1arbeLs11tskott högsko lans
sryrelse upprn~irksam på detta. Denna framsUillan ,·a r a ,·görande for att man cbr med
tiden , under led ni ng a,· professor N ils-Erik
N ilsson, utYecklade en datoriserad optimerande mode ll för konsek\-ensberäkn ingar. För
dessa ,111Y~incles 11ppgifte 1· fr-;'111 riksskogstaxeringens skogsda ta .
Skogshögskolans beräk n in gsm o cle ll kom a tt
få sro1- be tydelse fö r skngs1 1trecln ingens st~illningstaga11de11 .'.l'.i~ In Le ov~i nta Lkorn modellens
konsehensberiikn ingar vad betriiffar olika
skogsb ruksstrategier att ge ungefär sa unn a utslag som d em \'i tidigare redovisat i debatten
kri ng elen Skogspoli tiska ut redningens beränkandc. l nte11 siYa s kogsbruksp rogram i
kom bi nation m e d a,Yeckl in g a,· gles, 1:1gpi-oduk tiv skog gynnad e a,verkningspoten tialcn i
landet samt skogstillst{mdets ut,,ec kling p å
sikt. Insik te n om d e t ta kom att. påverka den
kommande lagskrivuingen.
Som slt1tprod 11kt räknade Skogshögskolau
p:1 besLiil ln in g a,· u t.re d ningen fram tre a lternati,·a skogsbruksprogra rn med o li ka amb itionsni,·å:

'vl en hos oss h ade 70-Lalet utveckla ts till ett
konfro m ationens årtionde. De o m fattan d e aY,·erkningarna n ndN lågko n junkturen h ade
skogssköLsel
tärt rä tt h;c1rt på en del bo lags sa mt på statens
g_ Ex trapolcriug ,w 1111\"a rand e J;igc n~ir del
äldre skog. Som en fö ljd uppstod en upprörd
gäller bestånclsanliiggn ing oc h avs~ittning
ka lhyggesdehatr. Vi fic k anmiilningstvång fö r
a, löwirkc (''l:1t-g:t-<tlle rn a1.i,·eL") .
a,·,·erk nin ga r å r 1074. St r iden om lövslyProgrammf' n h ad e resonera ts fram efte r Ö\'e r- beb rnpn ingens \'ara e ller icke vara böijade
fra m och tillbaka un der hela å rtiond et. Skogsläggninga r llled bl.a. skogsb ruke t.
U t.redningens betän kande "Skog för fram- gödslinge n s e\'entuella rni lj öp!1\'erkan nir
tid " lades fra m år 1979. Man föro rd ade d et ständigt på tap<' ten . Liksom "in tr~inglingen•·
arnbitiösa skogsbru ksp rograrn m et 2, som h l.a. Pinus contorLa. "laturvårdslagen kompletteinnebar en två- a tredub bling aY skogsgödsli ng rad es med n a turd,-dsh~insyn för skogsbruket
och di kn ing , samt inphrntering a,· conrortatall i {1r 197'1. Allt detta b id rog till ett till skogsbruk
l\o rrlan d . I lärigeno m skulle d e t bli möj ligt a tt rärt: ijumrnct iusL~il lLsa1uhällskl irnaL.
Vad gäller de n politiska acceptansen för
på sikt ö ka aw erkn ingen i landet ti ll 89 miljoner
m3sk rw r å r, med en a,·se\'~ird ökning red an srorskogsb ru kets skötselambitioner hade \'i uu
fåu ett liknande läge som på :'iO-t.a let. Då likuJ1d e1· 80-taleL
Det skogspoli tiska beslmet b in emellenid so111 nu - m e n a,· o lika sk~il - l,\ g skogsbrukets
ett an nat. Av o lika skäl, , ilka redovisa ts i före- må l int.e he lt i li n je med ,·ad d e n 1wtionella
gående kapitel, och ,·ilka låg vid sidan a,· vi rkes- skogspoli t.ike n åsyftade. Skillnaden var att
p ro d 11kt io n saspckten, ansåg ma n a t.L d et m an i r ikspo litikf'n 11 11 f iste stort a,·seencle vid
räckte med au bi beh ålla den n u\'a ran d f' a mhi- and ra mål ;iu dem som gynnad e virkesproc!uktio nsnidn. För många inom sto rskogsbruket tionen . Skogens roll som naturres urs underblev beslutet en bes\'ikelse. Tlär fö relåg ett be- strö ks mn ä n ridigarP, skogsbruket skulle bekymmer so m snart skulle visa sig berättigat. Ty d ri,·as utan att natun·ärclen äventyr ades .
elen natione:-lla m ålsärr ni ngen för skogsbru- Skogsstyrelsen mits tc konkretisera lage n med
kand et skulle n u ko mm a att allvarl igt dive r- före:-skrifrPr och allrnän na r[id till skogsäga rn a .
f ör alt lösa problemen på ett smidigt s;iu
gera från elen so m brukarna av uppemot hä ll~
te n av Sveriges skogsyta föffsp rf1kadc. Vi liacle inbjöd Skogsstyrclsen företrädare för al la
hellre seu att det am bitiösa program m et~ falli t skogsiigarka tegorier au d t> lta i utformningen
po litikerna på läppen. Ty som gru nd till delta a,· de ti llämpni11gsfö reskrifte r som skulle beprogram låg stora sa tsn inga r som ,·i, liksom ledsaga lagen. Man \'ille disku tera Yacl som var
samhället, gjort inom forskn ing och utYeckling praktiskt genorn f"ö rhan och Yad som ,·ar ri m und e r fram för a llt d e gångna Ungo å ren . Det ligt.323 Ä,·en m ånga skogsf"orskare del tog i a rbe:-giillcle:- såd ana o m råden soin skogsträ d s- tet. För oss i storskogsbruket , a r df' t viktigt se
till a tt dcta lju tforrn11ingen a,· reglerna inte
fö riidling, conto rtaodling och skogsgöd sling.
kom
a u m o t\'erka det - som ,·i tyckte - fra m åtVi . liksom säken utredn ingen, hade ocks{i
ragit intryck av fi nnarnas arn b iLiösa och fram- syftande skogsh rnk ,·i bedre\'.
Enl igt d en nya skogs,·ardslag (SFS
g{mgsrika skogliga 1V1ERA.-prograrnrn4 (se äve n
1979:429)
som u-;idde i kraft den l janu ari
kapite l 10) . De ras gigant iska sats ni ng på att förh,'ittra och vi dga skogs resursen genomfördes 1980 skul le df't ö,·e rgripanc!e skogspoli ti ska
fö r att tillgod ose elen fi nska skogsind ustrins rn{dc t för skogsbruke t , ara e n hög och \'(irdevirkesfö rsörj ning. I Finland rådde en närmast full virkesa\'kastning under h;insyns tagande
total p oli tisk uppslutni ng kring denna målsätt.- ti ll naturdrclens. ku lwrm innesdrdcus, ,·ennin g. Vi frågade oss hu r d e t k11nde komma sig nä,-ing<'ns och andra all111ä1ma intressen .
att de politiska vi nda rn a hade så olika kurs i l rno tsaLs till t.idigare giillcle n u lagen alla skogar,
brod er b nderna. Ty p å b{1cla h :111 ,·ar skogen ä\'en sta tens och kvrkans. Ti ll;im pningsanvise n grund pe lare för de n nationella ekonom in. ningarna till lagen innehöll många detaijfö,-e1. l\u\'arandc a n1biLions n i\'å
2 . God beståndsa nbggni n g och ambitiös
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19 79 111s slwgsvr'/ rdslag
111rd drss förPshrijier i11 nrhiill 111yiil'I drtrdjl'mdl' anvisningar 0111 hur slwgm
sim/le shötas. Om Jöreslocu

val av .fö1)'llgri11gs111etod och
hur 11u111ga JJ/1111/or .1·0111
sl!lll!Pfinnas vid sista tid/)l{11/11fiir lyii!/J/1lrwleri11g.

skrifter. Del stadgades hur man skulle beräkna
till,1tna virkesuu.ag, hur ny skog skulle an läggas
och hur man skull e gallra. Ungskogsrc~jning
blev e n lagstadgad å tgärd . Anv~indniug av utländska tr~idslag reglerades, liksom förflytt11ing av inhe mskt frö och skogsplan to r. Dessutom höjdes skogsvå rdsavgiften krafLigt.:i2~ För
SCA:s del från knappt en miljo n kronor p e r å r
til l au unde r 80-taleL, första år pendla mellan
9 och 13 miljo ner kronor.
På d e t stora liela taget. blev d e n nya skogsvårdslagen, vad den anvisade skogsskötscln
beträffar, en lag i tid e n . Detta berodde säkert.
i hög grad på d et s~iu vilket. SkogsstyreJsen
samarbetat med det pra ktiska skogsbruke t
under beredningsprocessen. Regelverket utgick fr{m det system lor skogsskötsel och m iljöh änsyn som under de föregående 30 å ren
gemensamt utvecklats av forskning och prakti k.
Storskogsbrnket hade varit sLarkt. pådrivande i
de nna process. Lagen med did och a m isn ingar va r i stora stycken e n handbok som
angav m in im ikrave n för e11 procluktionsinriktacl boreal skogssköLsel.
Man införde reproduktionsplikt för al ltför
g les, lågproclucerande skog, som ko m art benämnas§ 5:3-slwg Från och med [ir 1969 hade
statsbidrag uLgå u: lör slutavverkn ing av sådan
skog i Norrlands inre stödområde. Nu blev åtgärde n ett riksöve rgr ipancle krav. A\'verkningskraver. gällde ~iven överårig skog. Natur302

lig fö ryngrin g fick e n dast utnyttjas d~ir meLOcle n var bio logiskt säker. Trak thyggcsbruk
skulle gälla som huvud regel. I efterföljande
föryngrings,hgiirde r skulle ingå hyggesrensning.
markberedning oc h orn s:1 erford ras, skydd sdikuin g. Del stadgades hur många plantor
som minst skulle fin nas efter beståndsanhiggningen. Lövslyuppslag skulle röjas bon. Röj11i 11gsplik1 infö rd es som en sista beståndsdrda11de å Lgärd.
Beg ränsningHeglcn1a för eon t.orr.aodling
va r till e n början ej särskilt besvärande då
11ndantag från fores kri flerna for fo rtsatt plauLe ring kunde medges fram L. o .m . å r l 983.
Contonafrågan kom dock, som tidiga re bcskri,·its (kapitel 12) a ll b li en foljetoug unde r
h ela 80-ralct. Nyu i 1979 års lag ,·ar lage1 1s § 21
om hänsyn till naturv:hclens int.ressen. J.k greppet naturvå rd hade 11u också fått en mer
konkret och men ingsfull i11 fa lJsvinkel. För
första gå n gen tryckt<> man på naturvå rden
som 1·iktig för v~ixter, cljur, va llen och klima t.

Lagens konsekvenser
Föreskrifterna till 1979 ~trs skogsv,hdslag kom
under 80-talet att. oma rbetas 11pprepade gå nger
till föijd av riksdags- och rege rin gsbeslu t. .År
1983 infördes kompletterande regler o m bLi.
krav på viss n1inimiavverkn ing per bn1kningsen h e t, skyldighet aLL gallra yngre skog, sam t

skyldighet på fastigheLc1 över viss areal (20-40
heklar) att inneha skogsbruksplan .
Dessutom visade del sig att vissa tillämpningsanvisningar behövde göras mer "använda ranpassad e". H ~tr visade SkogssLyre lsen
prov på en beröm värd smidighet. I SCA:s fall
blev d e l svån au inordna TVD-metod ens bestån clsval för sl11t:awerkn ing inom det mauövcrutrymrne som lagen tillät vad avse r lägsta
ålder. Man insåg frfö1 myndighetsh åll au vår
mode ll va r lrnsh ålln ingsm~issigt b~ittre. Prob lem e l löstes så a u man medgav en modifiering
av regl erna .. .
... e ftersorn vissa bestånd ka n tänkas skydd as
a,· lägsta slutålder, trots all d eua ej är sakligt
11101.i, cra t . .. bör ut.an skogsvårdsstyrelsens
tillstånd, angivna slut.åldrar få unde rskridas
med 20 % i skog sorn ma1L111L avvi ker· från
no rmal utveckling.

De tta lös te knipan!
Som tidigare beskrivits (se kapitel 21) införcles år 1982 i en särskil d lag stränga, närmast
prohibitiva restriktion er för skogsbrukets användning av kemiska bekämpningsmedel. Vi
fick skärpta regle r för skogsgödsling. Naturvårdskraven i elen s.k . fjällnära skogen skä rptes som följd av en ständ ig t p ågående miljödeba tt. Kritik framfördes från p rivat:skogsbruket, men ~iven från andra håll, mot skogsv:trdslagens detaljstyrning. Ma n me n ade a tt lagen
in te längre va r en "minim ilag", utan att clen
all tför rnyckct p r~iglacles av näringspolitiska
må lsättningar. Dessa kunde ifrågasättas ur
b l.a . p rivate kon o misk synvinkcJ.325
D e t mi lj ömäss igt riktiga med 5:3-bicl ragct
korn rned Liden att s1.ark1 ifrågasättas av såväl
naturvårdande myndigheter som ideella o rganisationer. Och i någon m :lll fanns skäl för
kr.i tiken. Skyddsvärda biotoper, såsom igenväxande hagmarker i Sydsverige, kom all kunna
klassas som reproduktionspliktiga oc h chirmed avverkas med statsbidrag. Men o mfau.ningen var begränsad , relat ivt seLL. Sarn rnaulagt utbetalades bidrag till ca 400 000 he kta r. I
ctessa ingick en okänd areal 1·estskogar rnecl
hagmarkskaraktär. Ar 1984/ 85, då bidraget
var sorn störst oc h som ä r det enda året för

vilke t b idraget till restskogar av hagma rkskaraktär kan särskiUas, utgjorde bid ragsarealen för dessa fyra procent av elen toLala.'126
Men på plussidan ledd e 5:3-bid ragen till omfriring av stora arealer misskött gles skog ti ll
produktiv ungskog, inte minst i No rrland . Bidraget ka n därför - en lig t min men ing - betraktas sorn en framsyn t skogspolitisk åtgärd.
Den stora omfattningen förklaras inte m inst
av al.l skogsägarna genom att: avverka 5:3-skog
kunde ta tillbaka en d el av ele n inbetalade
dryga skogsvår·dsavgiftcn. Bidraget upphörde
år 1993. Svidande kri6k från naturvårdsh[11J
rönte också avverkn ingsplikle n tör al ltför gammal skog. Krave t blev omöjligt att hi1vda niir
man samtidigt: började kräva skydd fö r miljöer
med uaturskogsartad gammal skog. Del ä r förresten oklart om detta lagt1·ång någonsin tilllämpades.
Även den kraftigt. ö kade skogsvårdsavgil'ten
väc kte kri tik. Vid sidan a\· icke obetydliga acl111 inistrati011skosu1 ader dirigerades j u de indragna
medlen tillbaka til l skogsbruket i biclragsforrn.
Men h idrags reglcrna gynnade främst skogsbruket i norra och inre l\'orrland. Detta väckte
irritation bland mer sydligt verksamma skogsbrukare. De ans~tg sig inre ha anledning subventionera verksamhe te n i a ndra lan d sd e la r.
:vien im e hel ler vi i norr kunde betrakla bidragspengarna som bara manna regnande
fdn him le n . Företag och enskilda gjord e naturligt1•is \·ad de kunde för att via bidrag få tillbaka så mycket som möjl igt av d e skogsv:trclsavgi fte r som staten d ragi t in . FöUclen b lev e n
omfauan de b yråkrati för den som ville dra
största rnöjliga nyua av stödet. Fö r SCA, vars
skogar till stor del låg inom b idragsomdtdet,
blev administratio nen arbetsdryg och dyr. År
1981 var t. ex. 13 o lika åtgä rd e r bidrags he rä uigacle. Det kändes in Le alltid så meningsfullt all
''.jaga bidrag" vid sida n av alla övriga sysslor ute
i falt. Dessutom beskrevs skogsskötseln så utfö rligt i lagens anvisningar au elen började uppfauas som no rmerand e och inte som minimikrav. Våra anstäl lda behövde dä rför d e lges
bolagets inställning till lagstiftningens regelsys1em samt ri ll bidragen. Därför infogades år
1982 e tt särskil t avsni u i skogsvårdsanvisningarna so111 föijer:

Skogen har en cenLral roll för vån lands ekonomi. I skogsYårds1"gen har diirför sa rnhället
arwisat 1-dmar inom ,·ilka skogshrukarna har
au anpassa si n,t [11gärder för a tt na1ionens intresse11 skall tillgodoses. SCA iir en sLOr och
iiYen nationellt sett belydande skogsägare. Vi
förfogar över en viil u tbyggd industri fö r förädling a,· skoge ns ,·irkesm·kastning. Vi szi ij er
hu,'11ddelen a,· , [1ra produkter på den internation ella marknade n.
SCA:s skogar bildar alltså en ,·iktig bas
tör den egna , e rksam beten. Därför måste ,i
komin uerligt göra egna bedömningar om
h ur ,·,'\ra skogar biisl skall bru kas. Regler
måste utlonn,1s 11tifrån egna utgångspunkter.
TTittills har SCA:s grundsl'n betriiffancle skogsb rukets lämpliga upphiggning oc h inrik tnin g
visat sig ligga mycke t när,t i linje med sarn1i;i1Isi mressena i ÖH igt. bl.a. uttrvck1a i
skogsvå rdslagen.
Däremot kan SCA med tillgång till vrkesskickliga anställda och betydande resurse r i
övrigt ,trbe ta effekti,·are och nå längre i sil 1
skogsbru k iin till de fö rsiktiga re mål som
samhället ansett sig kunna stiilla upp. Inom
ramen fö r gällande lagstifu1ing föreligger
där för hos SCA c1L behov a,· egna ri ktlinjer s;häl pri ncipiella som praktiska - för skogshushåll ning och skogs,·,'\ rd .
\'idare lever SCA i ö ppell konkurrens
med skogsbru k viirlden n1n Leftersom huvuddelen a,· d r·a produkter export.eras. ln te
m inst därför rnås1c det företagsPkonom iska
tänkande t prägla 1ft r1 skogsutnyttja11cle på
kon och lång sikt. Detta är särsk ilt ,·iktigt att
1111derstr;·ka i en skede d[1 samhälle t - ofta av
politiska oc lr icke av skogliga skäl - uppriiua, ett regelsystem för skogliga åtgärder
ko pplat till avgifter oclr bidrag sorn till sina
konsck\-e nser blivit mycket s, årö,·crsk{1dligt.
.. Bidragssk.ogsbru k·' är sällan det$amma
som en ekonomiskt sun1 skogsbruk. För SCA
är d et givet,·is nöd,·änd igt a1t fö Ua de spelr egler som sa mhiilleL skapat i detta kinseende. P{t samma gång iir det vi ktigt att se
till a tt vån skogsbruk inte förl orar kont.akten
med d en äkt a ekononr iska ,·e rklighe t som
omger oss.
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Skogsdeba u e n u nder 70-ta leL hade pr~iglaLs m·
uppfauningen att man nä rmade sig take t för
m ~jligheterna till vir kes uuag i la nde ts skogar.
U nder de t fö ljande decenniet klarnade bilden .
Den Yisacl e at t faran öve rskatwts. In dustrins
fö rb rukn ing av inom la ndet s kör d ad Yed
ökade inte e nli g t tidigare proguose r u ta n
m inskade i s t~i l.le t. Etl viktigt trendbrot t vad
gäller skogsindustrins inriktning hade nämligen intr;iffat unde r 70-talct. l stället: för a tt
utöka basindustrin , och d ärm ed virkesforbruku in ge n, Yalcle de ledande fö re tage n al.I.
expan d era g enom investeringar i vidarcförädling-327 De tta skedd e i Sve rige men fram rö r
a llt utomlands. Ve rksamheten h lev p:1 s:1 sä u
m ind re konju nkt urkä nsl ig.
Skogsindu strin p arerade också p,\ så säu nrspel in om framför a llt socialde m okratin o ch
cenre rn cliir d et pläderades för st.a rk L höj d a
e n e rg iskatter. Dessa signaler verkade ala rmera11de på skogsindusu·i ns företagslccln inga r.
Genom d\Tare cuc 1·g i sk11ll e våra ene r gikriin111cle wenska massa- oc h papp e rsbruk fö rlo ra i lönsarnh e r och konku rrenskraft.. Räntabi li t<"te n på nya imester in ga r i S\·erige sku lle
mi nska. BätLre d:, a tt exp andera i ntlanclct. För
skogsbruke t blev konse kveusen ett. allt Yicbre
ga p mellan iu dust:rins be hov av inh emsk ved
och en allt större av\erkningspote ntial. Detta
d ra b bade främs t leveransskogsbr nket efterso m bolagen i första han d fonsatte a tt u tnytrja
vi rkesfängste n från egen skog.
Nationalekonomiskt blev konsekve nsen av
el e n besk rivna processe n a tt vår nation gick
förl us tig föräcllingsvins 1erna från virkesråvara
som i s tä llet outnyttjad acktmrnlerades i s kogarna eller kom att aiwiin das på ett betyd lig t
mi nd re \ ~irdealstrande siitt. l\iled kän nedom
om all d en möd,t i fo r m av eko nomiskt s töd
oc h r{tdgi\·ning sont sa mhäll et had e lagt n ed
på au skapa dessa skogstillg{1ngar ligger det
nära ti ll hands a lt tänka på uttrycket ml'd hur
litet vishet 11iirldfl1 styrs (quanlilla f1r11drntia 11iu11rl·11s
regal-ur) som . sannolikr felak tig t, Lillskrivs Axel
O xenstierna.
Må nga fakto re r samYerkade säke rt till a lt
perioden fram till å r 1994, d å en n y skogsv,'\rdslag trä dde i kraft, började präglas av en
n y skogspolilisk k urs. Frihetsgracl erna had e

Rtgehwrhel hing J 979 års slwgs11drd.1/({g var myrfu,f omfallrrnr/e. Hi.ir ingick till orl, 11ml kmv pc1 slu!a11ue1Jmi111,;.
Häffte11 c1v lilfviixlm s/wffe avveihas över m liuå1.1jJ1'liod. 1\ 11 olilw skiif sjön/; ejle1frr1ga11 /1ä 11irk1' och d1i1jii1 liul!I
nog aldrig rim .fönd1rijim 111/ l il/11mpas. 70-årigt lmfturfm tånd av /({//. Skj11thr11wuiigm . Stm11P. 19 72.

ökat vad gälle r alternativen för utn yttjande t av
elen svenska skogsrf'sn rse n. Detta inne bar en
successiv nedtonin g av inriktningen i 1979 å rs
lag mol h ög och värdefull \·irkes produktion. I
stället ville krafter i rikspolitiken i ökande uLsuäckning ti llgodose miljö- och be\·arand easpcktcr på skoge n. Desslikes ansåg man au
skogsägarna bo rde ges mer frihet fr[rn de lagvägen de taljstyrda skogssköt.selkraven. Dessa
tre nde r i politiken kom klart till nttryc k vid
forrnuleringf'n av e n nv lag.

1990-talet
1990-tale ts skogsbruk ä ndrad e kara ktär jämfört med tidigare. Strä,an att förb~i ttra skogstillstå ndet hade burit fru kt. Tnom sto rskogsbruket \'a r d et.La främst e n fö\jd ,w egn a iniria1.iv. De n nya skogsskötseln hade också spritts
till pri\·atskogshrttkct. Deua var inte minst
skogsl'årdsorganisationens förtjänst. Den nya
situa tione n medgav all man kunde överge cu
de l av df' gamla hushållningsmåle n . Bla n d
företag son1 drivit e n res triktiv och fra må t-

syftande skogshushållning i d e t fö rgångna
h ade skogens tillstånd och skogsrörelsens lönsam h et. förbättrats markant.
T illkomua föryn gringsyto r präglad es nu i
större utsträckning än 11{1gonsi11 a\' o lika nan1rvårclshänsyn. A\· samma skäl unda ntogs i åLgärdsplancringcn biusliga skogs,wsniu från
avverkn ing. Det rörde sig in om storskogsbruket
om avsevärda areale r som p,1 detta s~itl lades å t
sicbn . Be rä knin gar gjorda a\' några bolag \isade
att d eras 11)<1 na t1 11 vå rds hänsyn sammantaget
minskade den ,111nars uthålligt. tillgängliga a\·,,erkningsk\'antite ten med c1 tio pro,e nr. Inskriinkn ingen \'ar deh'is sFilvp:1tagc11 , men
också e n föUd a\' opi n io nst.rycke t..
Enligt 1994 års skogsd rdslag (SFS 1993:553)
sk ulle skogen skötas så att dcu uth ålligt ger
god avkastning samtidi g t som d e n biologisb
mån gfald en b ibch[dls. Ylyc ket ,w det rf'ge h·c rk
som elen tidi gare lagf' n satte u pp för skogsskötseln blc\· nccl111on tcrat al' den för tillfället
borgerl igt sammansatta regf'1·ingen . Samhället
kunde 1111 - ,·ille man anse - lita på all skogsb rukarna kunde sin sa k och tog sitt ansvar.

Detta förh ållan d e togs o ckså till in t~ikL for a u
sam h~il lets r:td givning och övervakning ansågs
kunna minska.
De praktiska ko11sekve nsern a av den nya
siruatione u a vYe k in te myc ket frå n dem sorn
redan på förhan d kunde fö rut.ses av en som
d e l tagit i eu skogsvärdsstyrelses plena under
ca 20 å rs tid . .\fan k1mde p[t 90-talet rum o m i
lande t iakrta en m.°uigfalcl i skogsbrukssätte n ,
som s~iker t in te varit ele n avsed da. J\ifänga
skogsäga re, stora som små , valde a tt spara på
11tgifte rna i 11ueL 111.an att bekymra sig om
o undvi kliga ko ns<:>kvenser a\' en s:1clanL handlan de i eu lä ngn., p e rsp ektiv.
De t skall dock i ~i1ligh e tens namn fra m h ållas
att m .-°m ga skogsägare även på 90-talct s~iken
sköue sin skog nH"d den äran . O c h att det
bland '\l\"Jlillinga rna" säkert fanns må nga i
skogssköt.seln rätt obevand rade, som intet ont:
an ande ba ra r~ittade in sig i d e t för stunde n
111est fo 1d elakLiga led e t.

Sammanfattande synpunkter
De k>rsta skogs\·~1rdslagarn a från sekle ts bö1jan
skre\'S in te rninst lör att förhindra nppenbar
rnnhä\·d a\· skog<:>n. Vid sidan h ä rav ku nde
skogbrnkc t sj;ih t staka ut färdväge n. De norn1e r
fo r sjiil va skogsskö tsel n, som de senare fö·tiond e nas skogsY,°irdslagar a nvisar eller acceptera r,
sa ttes också till stor del av skogsbruket självt,
må vara mc.:d din"rgerande amb it.ionskra\".
De lta är natu rligt , ty d et är i elen praktiska
ve rksa mllf' tcn son1 d e n operativa kuns kapen
fi11ns. Paradigmskiftet. vid I 900-talcts mill till
fö rmån i<.i1 trak1h ~1ggesbruke l var storskogsbrnkets besluL. Förä ndringen rnc~j liggjordes a\·
nya kunska per, men inte minst genom e n
starkt förbä11rad eko1to mi i näringen. Bidragande \'ar sä ke rt oc kså d el i Sverige närmast
un ikl 0 111 Catta11de industriskogsbruke L d ä r
man hade möj lig hete n all kunna fa tta sn abba
och vcrkuin gsl"u lla beslut. Tillä mpn ingen av
1948 å rs lag med ckss regelsystem råkade då
snabbt in i e n å tcr\"ändsgränd ty lagskrivarn a
h,-tcle ej fö rn tsett den n ya kursen.
l uo rn ho lagssk ogshrnket låg dicirefter de
egna skogsy,'\rdsin rrcsseua van ligen n~ira de
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nationella. Detta särskilt så länge p olitikens
uLforrnning var klart produktionsin ri ktad . Ty
bolagsskogsbrukets uppgift. är att u th ålligt
förse de n egna industrin med rå\·ara och d e lta
fö rutsä tte r i vårt land en bra och uthållig
skogsskö tscl. Det. skall e rkännas att undantag
fanns i denna positiva b ild . .\tlcn i stort sett, och
i d e t lå nga pe rspe ktive t, var bolagen r~idda o m
sin skog. St.atsskogsbrukets kurs var enligt
mina erfarenhet.er me r vackla11de. Perioder av
m ycket fram å tsyftande skogsskötscl avlöstes av
a ndra , d å skogsresursen öve rnr.nytrjades och
å terväx tåtgä rd e rna var mindre väl vald a . l"Z.ikspolit:ikens viudar växlade riktning och kraven
"fdn o van·• p,1 Domä1we rke r påverkade
uppenbarlige n dagskursen.
SkogsYårclslagarn a hade bet:ydelse fra mför
allt genom att form u lera m in im ikraven fö r
skogsskö tseln. Utifrån d essa spred sed a n skogsvärdsorganisationen budska pet inom p rivatskogsbruket. Skogsvårdsbidragen och olika uLbildningsinsatser frå n skogs\"å rdsorganisationen ber.yc!c!c si.ikert m yc ket för d en på tagliga
fö rbättiing av skogstillsdu det som skedde
u nder periocfrn. Viktig va r ocks{t n ärva ron i
bygd e rn a av länsskogvaktarna/ skogsv;°1rdskonsulen te rn a. De ras r:tdgivning till sko gsägarna
- ibland också d e ras fö rman ingar - gav stadga
å t skogsskötscln .
Vid sida n härav p;°tverkacle samhället skogsbruke ts inriktnin g ge nom o lika stödåtgärcl e r.
De under lå ng tid bedrivn a be red skapsarbetena samt: Nnrrlandsstöde t bidrog säkert till
a tt lind ra de so ciala fö ljderna av skogsbru kets
rationaliseri11 g. Dessu tom bör de ha skapa t
större arealer välskön skog ä n som a n na rs
skull e ha blivit fa llet. T e ll. sen a re skede ville
samhälle r gen o m e11 riklig bidragsOora I a n
högre grad a ktin målstyra skogsvården mo t
ett bättre skogstillsLånd.
Det \·ar skogsb ru ke t självt som be talade
stöd :ngä rd e rn a genom skogsvå rdsavgifte n .
E fter avdrag för ad m inistrativa kostnader
transfere rades pengarna tillbaka till bidragsb e rättigade skogsägare . Unde r periodeu
1980-91 förmedlade skogsvårdsstyrclserna på
detta sätt ca 3, 7 rniija rd e r kronor till skogsbru ket. 32H
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Några avslutande reflexioner
U nder det skede som behandlas i denna skrift
vidgades våra kunskaper om elen boreala skogens b iologi. Vi l~irde oss hnr nya växtl iga
skogsb es1ån d skulle anläggas och skölas. Vi ulvecklade del jag kall ar eu rationellt och hållbart skogsbruk. Häri inbegreps också naturvård shänsynen. 1i-akthyggesbruket va r redan
e n e tablerad praxis hos de flesta bolag i de
garnla Rergslagsbygderna, men tekniken behövde införas och anpassas till Norrlandsförhållanden samt til l privatskogsbruket. Snart
var vi inom storskogsbru ket också i fard med
all b ygga 1.11 verksa mhete n med å tg~ircler i produktions- och produk1ivite tshöjande syfte. Ty
detta viktiga och framgångsrika a rbete berörde oss alla, oberoende av tidigare skogshistoria.
Som resul tat av å rtionden av m ål medvelet
arbete förb~iuracles därigenom värdet av Norrlands skogar. J ~irnfört med de osköna beslåndsrester som ett årh undrade av hå rdhänt
urskogse xploate ring och bläclning hade lämnat efter sig var förändringen uppseendev~ickande positiv. l norr, liksom längre söderut.
fanns nu en för skogsbru k väl utbyggd infrastru ktur: permanenta Yägar, broar, verkstäder,
plantskolor etc. Vi hade dessutom - och inte
m inst - kunnigt skogsfolk, alla kategorie r, och
en lång tradition i hur man bedriver en framgångsrik verksam het både biologiskt och ekonomiskt. 1 SC.1\ :s fall lämnade vi rkesskörde n i
elen egna skogen våsenrligt bättre netto som
foijd av all t större uttag ocb värdefullare sortiment. Men trots au vi fördubblat den uthMliga
nivån för virkesuLLag under perioden hade vi
ännu inte kommit upp till det "produktionstak" som man med våra ku nskaper vid perio-

elens slu t, visste all man skulle kunna n å. För
all fortsätta expandera kr~ivdes dock fo n salL
målmedvetenhet och vissa ekonom iska uppoffringar för stu nden, uppoffringar som bolaget i tidigare sked e n varit villigt att ta. Ty u tan
sådana ilade vi inte n åLL d it vi n ådde. Så var
läget vid 90-talets bö1jan nfrr min generations
skogsmän öve rlämnad e stafetten till nästa.
Internationellt seu var vi i Norden ganska
ensamma om detta utvecklingsarbete. Den
boreala skogswnen, till vilken våra skogar
hör, omkransar norra halvklotet. Ekonomisk t

Spc1ren av 1usliogsrx:jlloatningn1 Jin ns lwar i många
dn:mnie1: Norrbotten, I 995.
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va r och å r ele n av stor betvdelse. Ty hiir skö rdaclcs ca 40 procent (ca 500 miljon er m:') a,· 1·iirldens behov av industriYirke. Rä kna r man bara
barrvirket kom 45 procent från boreal,1 skogar_'.1'2'.1 H 11n1ddelen ay dessa ti ll yt.an ofattban
stora skogsl'iclder befi n ner sig i europeiska
Ryssl<1nd, Sibirien, Alaska och Krnacla. Nordens
skogsyta bidra r med endast fem procen L På
and ra håll skö rdades virke t under det aktuella
tidsskedet h u1udsakligen i urskogar. O ch s:1
ske r i h uvudsak fo n faran d e. Virkesu tt.agen
skedde efter en geografiskt lång. uppbniten
exploateringszo n, ba kom Yil ken skogen iiunu
,·ar mörcl och o tillgänglig. J3ildligt talat, och
något förenkla t, bedrel' (och bedriver) y,'\ ra
grannar i öst och 1·iisL e n fo rm m· skoglig gruYdrift. Man Lö mde successivt en omddes virkes1.illgångar för all sedan flyt.La avverkningarna
ti ll e11 annat. Lnder tiden övergick vi i Norden
i stället till att u thå llig t utnyt~ja skogsmarken
för virkesprodu ktion samt till att. öka avkastningen. På våra fem procent av wta la realen
skö rdade vi i sl11tskede t av period en hela 25
p rocen t av den Lotala årliga virkesfangsten i
boreal skog. Den h öga andelen beror också på
au vår boreala skog iir me1 läuillgänglig än
merparten av rest.en .
H os oss skedde ,irkesprod uktionen till priset
av må li nriktad skogsv,'ird. Denna fick skogsind ustrin betala som e n del av råvan 1kostnaden . Skogsindustr ie rna i väster och öster var
m ind re belastade med sådana ut.gift.er. Niir Yi
under färdv{igen hade besök av våra kanadensiska kollegor rnr en stående fråga h ur vår
industri kunde klara att betala så h öga 1·irkespriser niir d e11 kanadensiska klagade över
kost.nacle r som var bara br{1kdelen dä rav. Vi
förklarnde att d e tta var res1iltatet av en i riden
11tdragen anpassningsprocess. Förh{dlaudet
me llan skogen och elen virkesförbrukande industrin fungerar hos oss i en slags symb ios.
Priset för all långsiktigt kunna bedriva vi rkesfö rädlingen på en och samma p lats - och
alltså slippa att på sikt fä Ligga n ed eller fl yua
elen mycket kap ital tunga verksam heren - 1·,u
att be tala det underh åll som Ford ras för au
hålla vi rkesströmmen intakt l"J\er å ren. En del
av in d ustrins fö6id lingsvinst måste d ~irför
ått>rlöras Lill skogen.
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P[1 40-talet tornade proble men upp sig för
elen till stor del 1':orrla ndsb,1seracle sYenska
skogsind11srrin. Virkestillgången i l\'ord andsskogcn. tidigare urskog men 1111 sönderblädacl
och mglcsacl, började bli krit.isk. En annalkan de period med sl"år \·irkesb rist k11nde fö rut.ses. !\fan \·,dde d å - dessbjttre gvrn1acl a,· en
period med god lönsam hel - att axla cle kostnader so m var förbundna rned a11 bygga upp
ell uth ålligt producerande skogsbru k. Detta
adJere understöddes också på olika så tt m·
stats111akt.en . En stor fönlel i S,erige va r d en
in t.e rnationell Lsett riitt unika iigarkombinationen skog - indusLri. Företagen hade hos oss
inre bara ko n troll över Yirkesforädli ngen ut.an
~igde även en hel del skog, ,·ilken ingick som
e n integrerad d el i företagens affärsrörelse. På
40-t:alct bö1jacle ma n inse att den nedgångn a
skogen i norr. r~ill sköu, skulle kunn a fö rvandlas till en \'(irclcfull e konomisk tillgång.
En I i knande omst~il In i ngsprocess skulle
dröja inom andra delar av d en boreala skogszonen. I Kanada ackumulerades y1an av h,ht
huggen fö rbuskacl , ärdelös skogsmark så att
elen på 80-t:alct beriikuades t.äcka mel la n l !'i
och 20 ll)iljone r hektar.:no Det 1'3r förs t ,·id
denna tid som man mer på a lil·,u· bö1j ade inse
elen fulla ,idcleu och konsehenserna m· skogsförstörclscn .:l:I J :vten i Kanada ägde staten
näst.an all skog. Industrin hade 1:111gtidskontrakt på vi1·kesfångsten . Kontrak te n omfattade
ibland ocks:1 {11.aganden för skogs,·ård, men
denna betalades då 31' provinsernas fi nansdeparte m ent:. Uthiggen konkurrerade hår
med andra statsutgifter: ti ll skolor, for sjukYård etc. Detta medförde att skogsvården ofta
blev efte rsatt. Skogsunderhållct tenderade att
vara kroniskt u11derfi nansiera t med beklämmande konsehenser soru följd.
Sit11atioue11 i Ryssland var än värre i slu te t
a1· å rh und raclct.:13 ~ U nder sm:jettiden bedre1·s
skogsa1Yerkningarna med föga framförhållning.
Skogsawcrkning man cfterföijande skogsdrds:11.gärder ledde ti ll samma resultat. so m i
Kanada. I europe iska Ryssland hade 30 rniijon er hek tar a, u rsp runglig gran- oc h tallskog
ersatts a, oskött sek u n d är sFilYförvng r3d
l~jörk- och aspskog. Och prncessen beräkn ades l"ons~itLa. Del förutsågs att sekunc.far-

I Kr111adr1 ark11.1111.ilemdn vtru1 av hd,t huggen ji1rb11slwrl uii)(/p/Ös skog;111wk or1 all de11 /Ht 1980-talet bniilwrules
tiirlw mPl/w1 15 och 20 111iljrmr1 lll'klr11:

skogen en bit inpå 2000-talct skulle t~icka
60-70 miijoucr h e ktar i detta o mråde. I östra
Sibirien har Jl e ra miijoner hekta r m· den m est
proclukt.i,·a skogen av\'erkats ul!der de senaste
årriondena. En trecijeclel a,· den totala skogsmarken klassades som utan tillfredsstä llande
fö ryngring.
Det stod med tiden kla rt att den rationella
och flex ibla modell för skogsskötsel som vi utvecklat, med m indre modifieringar, var gån gbar i noru avsevärda d elar av elen boreala
skogszonen. V{1n skogsbrukskoncept blc\' d~irför med tiden intressant äYe n på andra håll,
inte 1ninst i Kanada. Vi kallade det för dn1
svenska m.odel/en, med borde nog hellre auviiut
begreppet cf,,n nordiska. Ty utvecklingen fic k
väsenLliga b idrag f"rån både det finska och
norska skogsbruke t samt. från fors kningeu i
dessa våra gran n länder. V{1rt koncept inrymde
inte bara de delar som utYecklats för skogsv~m .i en utan även tekniken för virkesskörd och
transpon. Otaliga var besöken från andra
sidan r\tlante11. Och lika otaliga ,·ar resorna
dit för många av oss, inbjudna att informera

om hur boreal skog kan och bör skötas. Siih
kallade jag ibland Kan ada för "min andra
hemland".
J ställe t för den kontu rlösa b lädn ingen
valde skogsbruket i T\'orrla nd alltså relativt
tidigt au ö,·ergå till en ordnad trakth ugguing.
Skogsbruket skulle i framtiden bed rivas efter
ett odlingskoncept. Skogens utveckling skulle
målmecl\"etet styras mot uppst~illda mål. :vlan
kunde Yälja "träclgröcla'' och utnyttja genetiska
fö 1-äcllingsvinst.er. Man kunde pål'e rka skördeutfallet genom näringst.illforsel o ch markförbättrande :1tgärcler. Plockhuggningen, e lle r
bläd ning som cleuna skogsbruksforrn bruka r
benämnas, rnedga,· fä sådana möjlighe te r. I
dag kallas de t ko11li11uilelsslwgsbruk Verksamhetens katastrofala resultat a,·skriickte, och
borde fortfarande aYskräcka, från ,·idare användning. Detta inte minst eftersom metode n
så lätt frestade till missbruk. Men den nya inriktningen inneba r också eu åtagande. Man
måste ,·idta ett antal å tgärder unde r beståndens
li,·st.id , främst under föryngringsfase n , m e n
ocks:1 senare. Träd är betyd ligt mer långlivade
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ä n de pla ne ri ngsh o risonte r som mån ga skogsägare befattar sig med. Det iir n a turligt a1 L
skygga för u tg ifter som inte ger n ågon e konomisk utdeln ing i det korta pe rspektivet och
in1.e upplevs som tvi ngan de. Detta är lml<th11ggn-ingsshogsbrukets al!i/leshiil!
De n som un derlåter aLL röja sin u p pväxand e
ungskog riskerar exempelvis a tt torped era
h ela odlingskonce p te t. Man rycker u n dan
grunden för e n b ra värdeutveckling i skogen .
Vanli gen drabbar detta in1.e en sFilv, mau sli pp er i stället e n u tg ift. För aLL u ndvika utebliven
rö jning in fördes på 80-talet en lag o m röjn ingsplikt för alla skogsägare. Detta var en
m ycket klok å tgärd i e n tid då en stor mängd
ungskogar bö1jade nå röj n ingsstacliet. Stora
area le r röjdes också. Men ohl igatorict v~icktc
o ppositio n. En framträd ande talesma n fö r
p rivatskogsbruke t sade m ig ungefär a tt nu /({1'17
shogsbrulwrna sin slwgssliötsPL, 1111 behövs i11te
nägm tvingande besti.immel5n:
H ur blev d et?.Jo, o bligatorieL togs bort. lnorn
skogsb ru ket, alla kategorie r, ändrade skogs-

skötseln inriktning. Ett "röjningsberg" började
ge n ast torn a upp sig . Det talas i d ag om ett
eflersa t.t åt:gä rdsbehm· p:1över en m iljon hektar!
Diirrn ed är skogsbruket n u till baka till samma
dyst ra hige som på 70-talet cl ~1 elen möd osamma klä ttringen uppför rö jningsberget init.ieracles.333 Under 90-Lalet m i nskacle skogsbruket.
dessntom sina skogsocllingar ti ll förmå n för
naturlig föryngring. Arealen fröträclsst.ällningar
ökad e krafogt. T norr upp repades misstagen
från 50-talet. Metod en ti lläm p ades åter i helt
oläm pliga kl imatl~igen. Som man kunde förutse
hit föryngringen vä ma på sig . Och storma r Log
sin tribu t bland fröträd en varhels t d e förekom . Följden blev in te sälla n glesa plantuppslag och bch<w av kompleueri nga r, :1tgärder
som kanske inte alltid korn till u tförande.3:1,1
Gnder 1iclen minskade tillg~mgcn av manue ll arbetskraft i Norrland, en arbetskraft som
också blev allt dyrare. T avs ik t a11 motverka d e
förutsed da effekterna \'ar vi p å 80-talet red an
på god väg med a tt utvec kla röjnings- och
pJanteringsmaskiner. TyY!irr avsta n nade sed an

H.esultatel av ett -u.tluUligl oc!t rationellt silogsbrul< - fmmtidsslwKen. I jungå, Jä111lland, 1972.
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dessa arbeten. Del är sannolikl hög tid all åle ruppta verksamheten . Ty utan fonsatt mekanise ring a\' våra skogsv{irdsarbeten hotar viktiga
llloment i skogsskötscln all bli alltför dyra.
Skulle man missl yckas med e n fortsatt koslnadsanpassning {ilerstår kans ke, som enda
utv~ig, en åte rgång til l etr skogsbruk med lägre
a mb itioner. Det fi n ns goda möj ligheter a n
under rclativl lå ng tid dra ekonomisk n yua a\·
den skogsresurs som skogsbruket och skogsindustrin , med in te obetydligt samhällsstöd,
gemensamt. byggde upp på ruinerna av elen
gamla bliiclningsskogen. Men hur ser de1 nr i
skogen när den festen är över?
Så illa ko mme r utvecklingen s;iken int.e att
ges Lalta sig. Under de 50 åren so m min skildring omfattar v{ixlade framtidstron perioch·is
ino m vida gränser, rnesr som en föijc! av d et
allmänna ekonom iska klim,uet.. Sådana S\ängningar kommer natu rligtvis äve n framtiden
all innehalla. Inom skogsbruket., som är en så
1:mgsiktig verksamh e t, är d e t \'iktigt att man
håller hun1det kallt o ch inte dras m ed dit vindarna tillfälligt b låser. Under 1980- och 90-ulen
fick natrn-vårdsfrågorna näs tan fullständig h egemoni i skogsdebatte n . Under 90-Lalet sköts de
tidigare så viktiga produktionsasp e kterna i
hakgru ndeu till ele n grad att man frt1gacle sig
om samhället helt glöm t bort skogens stora
rol l för dr \·älfarcl.
En ntma ning fö r oss här i norr är att förena
ett ckouomiskt fra mgångsrikt skogsbruk med
ti ll räckliga hänsyn till muu rvä rcle na. Situat iou en är mycket annorlu nda på a ndra h åll. T
Mellan e uropa med dess tiita urbant le\'ande
be folkning är exempeh·is bruket a\' d e allmänna skoga rna i hög grad anpassat till a ndra
syften än d em som har med virkes procluktionen a u skalla . Det gäller att erbjuda rekreation , \'a lte nvå rd e tc. Detta leder till höga
driftskostnacle1· som su bventioneras av samhället, d.v.s. av ska ttebe ta larna. Ula n dessa
finansiella tillskott hade exempelvis alla tyska
statsskogsförvaltningar gått med fö rlust under
1900-talets sista å rtionden. Situationen i söcler

står därm ed i bjärt ko ntrast ti ll förh:11lamlcna
inom d e glest befolkad e, mils,·ida oc h karga
skogsviclderna i Norrland . JT~ir rnåstc skogsskötseln va ra enkel, fl exibel och kos1naclsrnedveten för au , inklusive kostnade r ff, r 11au 1r\'ardshänsynen , k11 n na förbli e kon omiskt hå llbar.
Inom Sveriges Skogs\·,'\rdsförbund beslutades i slu tet av 90-tale t att ge förbundet en ny
inriktni ng . Man skulle 1111 göra det ti ll eu
111.ötesplats or!t ett.forum för alt rlillrn/fm slmgms
Jiamtidsfrr1gor. Som skäl a n gavs all a 111bi!io11m
all bygga upp skog.s!wpitalfl i S11('rigr' I/Il 11dt bf'!raktm
so111 avslutat oc!t all den slmtrgiskt viktigr1 ji!'tgan.
all res/aurem dm SV('J1s/w sl10gf'II, i allt viis1>11 tligt
är avhlamd.3 35
Sett i e u li tet längre p t'rspckti\· måste \'i
säke rt åte r fokusera intresset 111o t ,ngärder lö r
att bibehålla o ch förbäura ko11kurrt'nskraftc11
i \'{1n skogsbruk. T ide n ,'ir knappast kom m e n
for att lu ta sig bak{tt och 1ro a u ··1111 behö,·t' r
inget mer göras··. Det iir e11 farlig a ttitwl. \'i
le,·er inte i en skyddad ankdan111 1. \'åra kost11ader måste kontinuerl ig t anpass<1s til l att tåla
konku rre nse n f d lll 0111 \ärld cn . Skogshrnk
världen run t odla r tr{id i a llt större 0111fa11ning. Produktionsu tfalle t ii r giH"t\is a\' ce ntra l
be tydelse nä r rna n investerar pcugar. Skogsbruk är inge r un dantag . Viktiga de lar a, skogsfo rskninge n komme r d ä rför ii\'C11 framöver au
vara inriktad på att forbärrra u-~idcus odlingsvä rde och skogsmarkens a,·kas t.ni ng. Oli ka
forsknin gsom r{tclen bearbetas \';i rlcle n ii,·cr,
s{isorn ge n e tisk förädl ing fö r b;inre kvali tet
och tillv~ixt, odling av högproduce ra nd e 1.1 ·,1dslag, sj u kdoms resiste ns , 111arkh e ha 11dl i11g,
niiringstillfö rsel o .s.v. Detta har liiltills , arit e 11
högst framg:mgs ri k \ e rksamh et, inte minst
hos oss. Vi ,·ar heller inte se na att uu iytija resultaten. Det finns all an lcd niu g fo rt.sätta att bedri, a och dra nytta av produ kti o nsin riktad
forskning i avsikt att förh ~inra m·bstninge n
frå n vå r skog i olika avsee11dt'n . Om in te , ge r
vi före rr{idc {1L me r framsynta na tioner d ä.r
skog och skogsind ustri utgö r e n viktig 11101o r i
e konomin .
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10\\ 1-Jag ner. S. 1966, 1%7: Fries & l lagncr. S. 1970.
10-! Skoglig forskning 1966. s. 28- 46. I 11t rc-dningcn
förc~J;.ls o ckså bl.a. all en lahoratur i skoglig produktionsbra inr~ltras Yicl lln1cå t111iversitet. Den
Uänstcn (senan"' fffOfcss u r) i n ne lu1de fö rbi 1ar('1JS
brocln Mats 1968- 88.
105 l .i1111a111ies 196'): Palost10 1972 och 1979: L' t1sitalo
1978 ; 1'111/anrl's Xalional forts/ T'mgm111111e, 2000.
I 06 .\frlller 1973: Ros, a ll I 979.
I 07 Pe ttersson, F. I 980 r,·sp. Eriksson, A. K·J111sso11 1981.
JOS E ~empch·is J\ohrs ted t 1986 a o. h.
109 frllah: Eg)'I)lisk e ller sud:111csisk bonde.
110 Hag ner. S. m.11. l%ö . s . 1-1 (,-- 149.
111 Pe ttersson . F. I 9')0.
112 Fdl1111d &Jäger 19 77.
11 3 J-:hlcn m .fl . l'l7-L
114 Cestblo111 &: Pcttnsson. LI. l\l74
I J 5 [xcrnpcl\'is Möller I \lW\ .
J 16 Nohrs t,·dt I 986 b.
117 K:1rdell & Eriksson, I .. 198'.l. s . '.l0- -!6: E riksson. 0.
198-!; Gcrharrlt , Kc-llnc r & Nohrstedt 1987.
I I 8 Mö ller 1')8-1.
11il I lag11n, S . 1991
120 .J,,,d/Jr11/m,1.,ho/Ms . J 982 . s. 8.
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12 1 Sc hottc 1923.
l22 Lindg1-cn. D. m .fl. 1980. s. li.
123 l.i',r,·enhaf'r El87.
121 W ibeck 1912, s. 100, 108-124
125 E ncroth 1927.

126 v\'i beck I 929.
12 7 L111glc1 I 9'.-1!, , s. 36+-3fö .
128 L:111glc1 l 9,1,,.
129 La n g le t l \V,7. l%3.
l 'l0 Stefansso n & Sin ko 1967.
13 1 Holrngrrn l 9fi(i. s. 85- 89.
1 '.-12 Sorrlr11uls ,lwgsr.1ärrl,jörlnt11r(1 . ] l) (i I. s. 398. -!00--40'l.
l:'\'.l I-Iolrngre11 I 9:'iG. s. 8 7-89.
134 Xonlanrl., .,lwgsvå,dsförbunds . Jl)fil, s. rJ J..J.
I 'l.~ Eic he 1962 .
1% Kohh 1963 a o.11.
137 Lan g lt·t I ~l(i'.-1.
1'>8 Roll-I-l a nsen l964.
139 Andersson. G. 1905 .
140 Jfr ,i,c11 Sa11w, li11s 190 3.
J.+J Wibeck 19 12. s. 129.
H2 St,·fans., on & Sinko 1%7. s. 9'.1- 99.
1-1.3 RoS\·all. Andersson. B. & Fricsson. T. 1998.
K-\PITFI _ [ '.Z
I •1·1 C:011/or/a/a/lrn i S,•erige 1992.
1·15 Pin 11s ,·01t lor/11 1993.
1-!6 l l01g11l'r, S. 1989 b.
14 7 l\ellbeck l 'Jli9.
1-!8 "S,-crigcs SkogS\·årclsförlJ11ncl" I 9(i9. s. 708- 714.
1-!lJ l-lagncr. .\I. I 970.
l:,O Hagncr. S. & Fahl roth 1974.
I f,i Re ,möd 19 77 a: Li11clg n·11. K. Lindg ren. D. &
Ros,all !98R
15'.' I 111otsats till klon plantage r. d är "plustr,icl'' 11ppfö röka~ genom ~·mpning och sedan blandas. baseras c-n frö-fri'>plan1ag<"' p{L fröa\'ko mmo r fr;_l n pluslr~id. Ff1cr uL.:::acld i plan tage n fO rrn as cle11n;1 ~1,· de
hiis ta indi,·iderna f'ran respekti\'t: pl11s1r,id ,·ilka
success ivt gallr..-1s frarn .
IS3 Andnsson . E. l97ö.
I 0,-1 BouteUe & 13ru11di11 1990.
IS~, Jnge rstcdt 1%6: Rernriid 1969.
J 56 :--.iordin & Ö stman El70 .
l 'i7 H agner. S. 1971 b . s. 2'.\1.
158 Bla nd ,rnclra Rc1111 ö d 1977 b.
159 l-l äggl1111d 111.n. 1979.
1611 Ragnar l-ljonh ( IDI 0- 88). l.l\·r,1ch<"r i Skogsstyrelscn
och i hög g rad eng·ag;e rad i skugspo litiska f"r:~1gor.
J 61 Slwgfiirf,w111id I D78: 6. s. 80- 82. D8- 'J9.
162 l.f'l•1111de slwg J ' )78.
l G3 Regeringens pro/1. / ')78/ 79. s. 21.
I 6-! Dc rw ,ir en förko rta t 11tdrag u r I lagner. S. 1982 .
lG5 v:111 cln Ka,np & Karlman 199?,.
1 fiti h.arlman J 980.
I (i7 Karlrnan l987.
J(i8 Pm.rn1eddela11rle . 1987. Se äl'en l-lägglund 1987.
I 69 llagn e r. S. I 989 a .
170 Co11/or/a/"// l 989 .
171 KarJ11 i;rn 1989.
I 72 \ "O ll Sr clow 1988.
173 Bäcklu nd J 9'11.
17-1 ::ilwgs11r1/'f/sl"gm 199~-. s. 19- 20.
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175 ju lin D,lllnfch & F:lgslrand 1947. s. 8:'i-LJ0.
176 Niislu nd 1942.
177 Tir,·11 19·1S. 1950. 19:'i I .
178 Tiren 1952, s. 112- 1 13.
179 \\'retlind J lJ:l,I : \l olin 1982.
180 Hjonh 1947.
18 1 1-Ijorth 1947, s. •l 18 .
182 I lag11n. S. 1958. I 96'.2 s . '.1 16-21LJ. I %"i a s. 26-27.
3:,-40. I 965 b s. 10- 21.
183 Uppgifter lä111n:1dc :11' s kogssköcselch ef.Jonds

_Jacobsso11 under Sn: riges Sko~sdlrdsförbu11ds
li i'>stc\:ku rsion J995 ;:1norcl11ad av .,-\ssi LJon1~ln Skog
& T rä med te mat: "I \\'reilinds fo tspå1·. clåti cl rniitcr
184

nutid".
l·:xc111pchis

B,·ar & Ollas

1987.
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185 .Jlr Tir<'11 1 LJ-lfi h , s. 276, och Ebeling I 9.~5. s. 32.
li1 - b2.
I RG Fickning lnnebii r ;-1 11 11ia11 efter in hug~ med ~-xa
e ller h,ilpiµ:i i11jiccrar preparalel dire kt i triidsta111111<.· 11s splint,ed . Amak-l fickor som i)('ltö,s för all
död a trädet är be roende <1Y trädstammens 01nkrets.
187 Kr111isk h11sklH•kiim/mi11g. 1972.
188 Huss & Sin ku 1969.
189 \l'retl in cl 19-18.
190 Sign,m11·c11 ·· u.P." 1958
191 Björkt11a11 1%9.
I 92 1-lagner. :Vl. 1960. l %'.!.
I 93 Tire n 19.JG. s. '.11: Bild I o. 2.
EH I lj ortlt JlJ'iO, s. 497.
195 Callin & Troeng 1966.
19fi \led "lunnare" m·ses eu fo rdon (traktor ) som i
s kogsce ,·1·,ing sbpJ r fra ,11 cu lass al' stockar e ller
u·äd stan>m,ir diir elen ena ändan är upp lyft och
den auclra sliipar µ {t n1arken. :vl;'lnsson bcskriH.-r i
<-irtikcln "...\rneri kansk lunningsrnaski11 '', Skogen nr

-1. 1959 . en prototyp ,,v ra n ist,nl lunnare som h an
kalla,· Ye/low Ox. Den jiirnförs där med elen p,1
rnzirknadc11 redan etablerade lunnarc11 li/w, Ox.

till\'erka d av The Four \l'lt c cl Dri,·e Arno Co.

Kanada.
1~) 7
198
199
2 00
20 I
202
20:1

3 16

K :..PITEL 15
20-l Svante Fa lilgn·n \·ar skogschefsassiste nt i Krallll-()rs
A.B 19,1()- •16 och skogschef 19.J.8- ,,l.
20:'i Swaf 19:",3.
20G "Sveriges SkogS\.°irdsliirh11nd" I 9fi(J, s. 8 I 9-833.
207 Li1111f I 96.J .
208 Hagn e 1. S. & Callin 1959. s . .J.23- -127.
209 Hagn er. S. 1938, s. 10 1-l OG.
210 Tirc11 I 9-16 1,. s. 288-289: Tiren 1953. De uppgifter
0111 frö:hgäng per hekt;ir (0.4- 1.0 kg) snrn Hagner
anger har inte kunnat å terfinnas i 11ägot a\' Tirens
arbeten. I '"Tin5n 19~1?:>. s. '.20- 21 '' säger denne i m·sn itr('t Erforderliga fröantale l:
'' Det cord e I;itl inses, Ml del hiin·id la g ick<' ä r
rnöjligl ,lll n,it1111a en bcstiirnd siffra / per såddfliick/ . _j:1g- kan icke nog sta r kt understryka Yiktc11
a,· au pa o,·an antyn sät.1.justera frömiing-clcn efter
grolxlrl1t·tcn . ... Hur rn~·cket frö skola ,·i d{i rill sis1
cftn alla dessa regler ,·erkl igcn s,1 u t' .Ja. d et är allt-

jänH nästan lika s,·:1 n an s;ig~1. ty sl11tligc-n beror ju
plantrcsultatcl 1xl ,·ar liyggt·t ligµ;cr. hur detta ;ir besk:,ffat. l,111 s:\dclen göres. på ,·,iclerleken och 111, c k(·t
annal. \'i kunn:a h;ir end<1st bygga pt1erfa re n het och
nagcrn tillförlitlig s:idc1 11 ha ,·i knap past ännu. D et
enda jag liiir kan silga j r, au e n l igt min c rrare11'1c·1
30-10 Girska grobara friin per fbck , a 11 ligwis bruka,·
riicka v~il till , da fröet:,; grobarhet är 70

a 80 procent.
a I.0 kg

Dc11 a n1ots,·arar i runl tal en uts;·icle a,, 0.7

per heklar vid s:,clcl i 1.5 m törb;incl. Pa s;irskill besv,idiga 111ar kcr i h öjrlbgc11 giir 1m111 dock klokt i
an kosta p;.t ~l1111u mera frö. I synnerhe t härnn~tr sig
liiu aliLför stor sparsamhet med gran frö."
21 1 Hagner, \ l. .198°I. 19~!0.
212 lngerstcclt & L:111 t1. I 967.
213 An d1h1 199'.!. s. 2'.'I I.
2 1+ .-'1 11 dn'n 1992. s. 2-12-2-1:,.
:Zl:'i l'lrn1 Forshell 1961.
216 Skoue 1966. s. 65.
217 \l'a!tns 1963. I ')(i'). 1972: Hag11er. S. I 96-1.
218 l\crgt11a1t S.: l.e sk inen 1963.
'.! I 9 Forshecl I 967.
220 Sil'<; ll I 967.
2111 Ti)rnst rÖnl 10G8.

r11 ''s ko 1arc·· ~lr a,·seclcl

rör lC'IT~ing1ranspon a\' helt
hu,-et virke (,·anligen hj11lfordon).
\lausson 2002, upps;it.scrna I o. Il , 17 re,p. 15 s.
Ör!andcr, H a llshy & Sundhist 19DO:.Jansso11 &
\:iislu n tl, 8-.1.. I 993.
Siidcrs[rörn 1977; Söclerslr Ö111 111.fl. 1978 , s.
1-11- 1-18 .
Adelskölcl 8.: l lallo11 borg I986.
Adelskölcl & 11:illo n borg 1986.
;\led "stJndortsa n passning" m·scs rnark- och bcst,incls\'å rrla11d,· åtgärder s0 111 med beaktande m·
den enskil de, ,·iixtplatsens fönw,åttni11gar skapar
c11 god tilh·äx trniljö p;\ stfu1donen samtidigt so111
risken l'ör ncgath·:i ('fff'ktcr på miljön mi ni meras.
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222 1-lulten 1982 oclt F/.otdeformationrr .. 1982 .
223 Professor F r ie Swb.u1sso11 n lr sannol ikt elen förste
som pa 70-talcl mforrnade krukor med scyrlislcr.
··spo1:-i··, i SYcrige. Saclana fanns ~i,·en i norda1nerik.anska syste m som ,·i provodladc (Lex .
PS St1Toblocks och \'l·c,·c rhause,·s lösLUbsYstem ) .
22+ Kopparfors p lan tskola ,·l\·c·nogs a\' Hilleshög AH ,ir
1.979 / 80 . Sa111tidigt lanserades ''l-liKo ''-k ru kan so111
star for H illcshög / Kopparlo rs. Den ,·,11' försedd
111 cd ,1., rlistcr. hade s ton bollenhål och \'ar a,scdd
för u p phö jd o d li ng.
22', LC'st;111dcr & 1-\ergstf'n 1985: Si mak. Bergste11 &
l.ii11n,..l,org 1985: 1-Janne ,·z & Ros\'all 19~H .
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226 \\"i beck 1~J~:t s. 262-270.
21i Hcrg111an & Häggstrtirn I 97~.
228 Cillgrcn 1972. 197-1.
229 Kohma nn 1972. ,. 12.i.
210 I L1g11n. S. 1978.
23 1 l'<:r,son I!J78.
232 l lulifn &Ja11,son 1978: Linds1rc->1>1 ....\. 1978.
2:n S,· .. x,. l.indström. ,\ . & I lakans-on 19!)-I.
2:1,1 Persson 1982 a.

2'1:,

Ragn hild l'oha11ka (mp ) riktade en int<-rpc ll.uion
till jorcll >n 1k-;111inis1ern o m n>tcl1.·f<,n na1ioner p<1

2.:;9

\\'alli11 . lkq:;,t n-,m & \ .ikhn g 199.;. ,. 2'l0: Sand

2b0
21i I
21i2
263
2(i I

lho111an 111 .11. 2002 :i ocl, h.
Danell 1989: Danell & Bergström 1989.
Per,,011 1982 c.
Karlmats K· Pe ttersson 2001.
Sanclgren 1980. s. '.19 lig11r 2.
hn1r 11/r ri11g\111rtod. l 98~.
l m•r11lrri11g m • b,•ll'1i>ykl'I 1990.
I lo ln, W0I: Fi'i/1i11,1ruhlio11 ... 200'.l .
Tiirnhurnd 1988. , . l '.l- 1~.
S:111clegren &:T;1rnh11rncl 198~: Fri11on 198.",:
T helancler l!J8:i: Ericsso11 &: \\"all in 1999.
131a ncl a ndr:, ·) dµ;c-11 . ., iiring och mi ljö - _jak1 oc h
n 1rc1·· 197.~: rnn C»en 111.l1. ]978: ··A1g,·n . jak1c-n.
_1iigaren .. 198'.l: [kman 111. ll. 19~12.

l '1%. ,.

265

2n6
2(\7
268
269

bar rträd 111.111. (lntcrp. 1990 9 1:75). ,·ilken besvarades ,l\·_jo rdbrnksmin iste rn Mal s I kllst1-i·,m
(rikscl.prot. 1990/ 9 1:36 den '.\0 nmTntber J \190.
9 ~- ) Ragnhild Pohanka o ch l'a11I Cislll k (bada
111p) mn 1ionerade d,i,-cfl n i fragan 0 111 ··ro1sn11rr"
(mo1ion 1!)!10 / !JJJo 30 I). \ lo1io net1 aYslogs :I\· riksdagen de11 18 a pri l 199 1: n ·-rilmcn .. Ro1s1111rr"
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2 71 HnrsewilL 1973. s. '.\!l-~ I.

<inde~ i Norra f\l aga.si net den ~} ~cp1. 199 I.
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\ .idcokopia finns i SC:\:s ccn1ralarkiv. ~lcrlr,.
K \PITU . 18
2'.\6 1-lagne,·. S. 1978.
K...\I'IT EL 19
2'l7 Ron g e 1928 ,. 309-310. I% I
2'18 Fra n år 19-1.-, ,·ar Tir( 11 rörcsianclare och professor

239
240
241
2 12
2-1:,
2 1-1
2-1:,

:,:,-.-,fi.

ff>r ~kog~m·del 11i ng<'11 ,·id Skog forskningsin-;tit11t.c1
o c h s,·a1~1de da för hade procl11kt io 11s- oclt fön ngri11~:sforsk11i11gen. ~~r mTklning-C'11 ar I 9t'l-l upp~
clc bcles i ,wdcln ingcn liir skogsprocl11ktio11 oc h
a,deln ingcn ff,r skog·,för~ng-ring. ö,·c n og han
c he fskapet ff,r dc-11 senare.
:\nclcrsso11. S-O . 19:,8.
:\ nck rsso11, S-O . 19/i l . 1%8, 197::1. 197G.
...\11clt'rs,on. S-O . JD58. 1963.
..S, erigc,. kogs,ardsfi"irhu11cl .. 196\J. s. 6!17-699.
Se ,·iclare "Srnig,·s S kogsdrcls liirb1111cl" H)(i/1.
,. 699- 700.
I liiggström I !177.
Häggl und K· Sn·11sson 1980.
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2-16 Johansso11 2003. s.-10--1-1.
24 7 \\h 1111an 19,,8 . s. 11 5- 11 8: Karde l] 2000. , . 33.
2·18 l.iijefors K· l.i ljcfors l ll"i2. s. 'l- 11.
219 :--:oiini 1%1. ,. 12.
2 JO Ha~stril111 1~F)4.
2:, I ,\ltl,·11 I %(i. s. ::13- 3-1.
23~ Fr~i111st ,H Gunnar \ larkgn:11 och Finn St{tl l(: 11.
'.63 \l arkgren l 'lfö): 1978: S1,1ffcl1 197-1: l!l75.
2.'>4 .. H11r 1111t:kt't folg t,il ,kogen ... tc m an11rn111t-r.
SSI -1/-82.
'.L::;?i Pe1-....;.on I ~)t42 h.
2:>6 Per»on 198G.
2S7 Slwg\/ill/11 2002. s. 11 lig11r l ti.
2'i8 J o hansson 200'1. s. •10-•11.

27'l
274
27:i
276

\ 'id de nna Licl h:1dc ska11c1 r~·ckc1 {ll..a1 SLa rk t i det
S\'Cnsb samh iill,·1. \larµ;i11 :1lsb11cn rar shhög,ja i
s p,-ciell;i f:tll ,·ner 100 procent. ~langa skogsiigare
ff,r \ ilka ,·irke~intåkterna i11 1c \·ar liv=,11t,d\'tlndig-a
tl\ stnd he llre fr1u1 a11 mYcrka än att lata nästan lida
in1:i k1cn g:i 1ill skatt. Sam1icligt ö k;tck inrl11siri11<
,·irl..e,behov. Se .. Räcker skog<'11: .. 198'.l.
Kalhugga eller ... 197:\.
A.'alh)PJ!.n1 I ~17-1.
Fl'IIOXi,nm 197 1.
Horn10-;h-r ,,u lia11clclsnan11 1ct pa 11agra prepa rat
med fenoxb~-ror för ht·k.-U11pn ing a, ogräs. buskar
ocl, :i ndra n ·danade ,·i\xter som sal11[()rrlcs a\' C11ll\'iks Fa briks .\.3. l'."t deras lista iin'I l1 0 11nosh rpreparn1 a r 1976 ,.ir ckt I lon11osh-r 6-1. Ho r mo,h r 630 I.
o c h I lon noslyr .~00-T so111 i,;nchö ll elen ko.11tro\'ersiclla fcno xi:-.~Tan ~-·\ ..~)-T

277

Do c k dog han ,aren 200-1 ,·id nära 90 ar, ;°1i(kr.
278 f,.:rmi,k lnHkhl'lui"m/>ning 1972. .Yatur1,arrh111P1Rf't informnor . 1~)76 och Frfll.{OI' orh .\11rno,u. l~J78.
279 Sj,rid11i11g a, , lm11i.1/w mN/1•/ 197,).
280 h ~formatiou 0111 _/t•uoxi!t_n vr 19 7:J. (Stat<'n"' n tlllir\arcbn·rk. S'.\'Y P\I 629). 1-l s.: A:to,-,,mdP/1'11oxisyro1. 11/·uiirr/1,r111g rn• tr,.\·i\lut 11n/u1in{.!or /Hi rliiKgdjur i nld1n i111'
111ii1111i1/w. (S taten, natu1'\'arcls, -erk. SN \ . l'\l :i 27) .
92 ,. : fJ,, h/01rmd1 je11oxiiillil1nmrnr" t lwlugislw e(/1'11/n.
(State n, naltlnardsn-rk. S'.\Y P\I .i28 ). 55 s.
2Rl :\r 1\)7-1 och senare ,·arnncle professor Chrisi offc:r
Ra pp<' Yid L'mea universi1ct lä r dioxin,·ts rni\jliga
gil 1, erkningar ,<'dan han pa, ii.;.-u 1t,rc.:k.01nsten .-1,
1mc ket b g;1 do,n i hanclc.:l,preparat med 2 .<l ,.'i-T.
Ke m ika lien r,-.rhjöds ar 1977 . Senare U11dn 70-tale t
redm i,ade lä ka, e n Lennart l lardell oc h 111edarbetarc, id Rcgion':_jukhu"et i L111ea ~.k. case-con 1rols1tHlic, ., om indikerade e 11 ,·iss ö1T1Tisk ho, skogsarhc tarc:· fö r den o\·anli~il ~jnkdo11H'll ntjukcle l~•
Glll((.T 0111 clt-!-1,a i ,iu .1rbete ,·arit c,pon!'radc ft)r
feno~i,,n,r nncler liing re tid . Denna ltiilsori,k bed ö 111cl(·:--

docka,· scn<uT 111rC'cl11lng-;1r .;;om !tig-.
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Ke111isl, /ii11.,l_)IH·lui111/mi11g.

bil:-1 r, hus? D/t är det k;;1nske l~iuan.· att förstå in ne-

1076.

··1 .andshö\'Cl ingen som S\'i ker

bö rden i "e ko logisk begravn in g". .J a. det fann s

.. 1977.

Ha milton. 1-l. l ~l77.

1..0.m . något poli tiskt p art i som \·ille kalla sig eko-

Utred n ingens skogl iga bc tånkande "Bekilrnp 11i 11g

logiskt. O c h , ad iir '·o,' kolo g iskt''?
Sjö rs 19H
Ekelu nd 8.: Ha mi lton, G. 200 1. s. 90.
Slwgjör jim11lirl 1978.
Slwgflirjiw11tid I078:6. s. 80- 82. 98- 99.
Tarnm 1()79 ;i o . b .
Se Ekc lu11cl 8.: Ha rnilt.on , G. 200 1, s. 75- 79.
E.:ird e ll I 978 resp. Kard e ll & Eriksson , L. I 98'l.
S!wgsbrulwl orlt 111iljöl/ l !)84.
Ahlen l !l77: r\h ll'n ,n .fl . 1986; lngclög. C ustafsso11
& Larsso n 198 1: lngc lög, T h or &: Gustafsson 198,J:
lngd ög. T ho r & Gustafsson J 986: [ llllst röm &:
Wal lden 1986.
.A rbe tsgru ppen besto d aY skogsförYaltarna Sigga rdt
Fahlro th oc h lk11gt.Jo lt;111sso11, ch<"fe n fo r skogsad rni u istrativa ,_1\·ddn ingen Hans \ \·essbergc r, skogs\-å rdschcfc 11 St.ig Hag-ne r skog. dr Per Pcrsso11 s~u11 1
j iig 111iistaren och journa listen Bjiirn l .y11g kl t.
Slwgsbrnk otlt nalurvr1rd 1987.
Skogsodl ingsgrii11sc11 drogs ursprungligen u pp p;1
kro 110 1narkcrna i bö,j a n <ff 1D5O-talet. Dc11 skulle
a\'skiUc:1 st<Hsskogar11~-1s kl ima1iskL II H.:s t. kä 1Ya och a\·Jjgs11a delar l~ings IJ~illkecUan . 0\'<111 g ränsen f-it:k
skogen i1lle a\Ycrkas annat iin genom hcs1:1nds~
vårdan de hugg-11i 11gar. Gen om riksskogstaxe ringen
kom gr{inscn ~in·n a1 1 e,1 ra pok-ras över and ra
~iis;-1 n ·s 111arkcr. och fick därigenom e n från bö1ja11
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so m assisterande hirarc i skogsskötsel samt
d;"irf'f"ter som skogwårdschef i Mo och
Domsjö ,\B 1953- 62, i Uddeholrn AR/
Billcrud AB l 9b2- peusion 1990, fdn {1r
1984 dock lllf'd arbete för Skogsindustrie rnas Samarbe1s111skott (SISU) . 299, 313
Edlund Lars-Åke. "Lasse'·, f. 1933.Jägrn.
Anställd i Domii11\·erker. 1961- 66: aspirant
och bitr. j ägm:istare pJ nl åvikens, Villings!)f'rgs oc h Ka l"!sclals revir och vi d Domänstyre lse ns skogs1·.'1rclsavdelning. Därefler
\"id Norsk Hvdros Lantbrukskomor i Stockholm 1966- 71 och sedan i SCA som skogschcfsassistem pi\ Södra skogschcfsdisLrikteL
I 97 1, chef för Fiiltscrvice vid SCA:s skogs1·ardsawlf'lning 1978, skogsförYaltare fö r
Östersunds skogsförvaltni ng 1981 och
natun·i'irdschef i SCA Skog AB 1992- pension 1998.1-10, 157, 187,196,2 12,229
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Eh nströ m :Bengt r. I 937. En tornolog. Fil.
kancl. Anstä lld vid Skogsh ögskolan / SLU
Uppsa la först som praktikant l 9ri?i och
sedan från I 9:i7-pension 2002 med
d iverse 9iinslledigheter för univcrsiteLssL11dic r under ca två och ett halvt år. Forskningsledare \·id A\·d . fö r skogsen to u1ologi
1992, \·id r\rtDataban ken l99:'i- 2002.
Erhöll 2003 KSLA:s gu ldmedaij med följande motivering: "För en livsgiirning som
forskare, liirare och insp iratör inom entornologin och för pionjärinsaLser inom s{1\·;il
skogss kyclcl som natu rv{1rd a\" högsLa internationell kvalitet". 166
Eiche Vilhelms J903- 1991. Skogsing., Skog.
d r, docent. Född i Ri ga, Lettland . Anst.äl ld
vid Skogsforskuingsiustitutet/Skogshögskolan 1947- pension 1970, lahorarn r i
skoglig proveniensfo rskning 1967. 148
F kf'lnnd Hans I 940-2004. Skogsm. , Skog. dr
h .c. Anställd i Skogsvårdsorganisationen
1967-2004. bLa . som skogs\·å rdskonsulen t,
på olika ch efsposter vid skogsvårdsstyrclser
och SkogssLyrf'lsf'n samt som generaldirektör och c hef för Skogsstyrclsen
1991-94, och diirefter som "Senior achiso1 .-•
fram ti ll sin hortg{mg 2004. Proje ktledare
för prl~ekt.et "Skogspolitisk h istoria"
2000-0 I . 9, 289
Ekström Tord r. 19 17. Ekonom . Fil. kanel.
Anstiilld "id Skogshögskola n som docent
rn arknadslära med siirskild inriktniug p{t
marknadsan alys och clistributionse konorn i
1973- pcusion 1982. T idigare p å LO och
Träfrickens 111.redningsavdclning, T UA. 298
Elfring Björn f. 1943.Jägm., Skog. dr.
Anställd vid Skogshögskolan/ SLU Umeå
1968, prokssor i skogsprocluktion, sä rskilt
skogarnas \ irkesprod uktion med inriktning
mot: prognosmeLOder fo r större om råde n
1980. 124,165,315
Embertsen S"en 1926- 2003. Jigrn ., Skog. dr.
Anställd i SCA I 9:'i6- pension 199 J: skogsförva ltn ingsassistent p{1 Sollefleå skogsförvalt n iug 1956, teknisk assistenL på
.Vlellerst.a skogschefsd isLriktet 19!'>9, chef
för Skogstekniska sektionen vid skogsavdelningen i Sundsvall l 9fö. Bi tr. skogsdirektör i SCA 1978 och skogsdireklö r

"

fessor i Yirkeslä ra (yi,-kets egenskaper,
hantering. ,·ärdering och utnyttjan d e)
1990-pension 1995. Visst engagemang \'id
Tr~iteknik/ Centrurn 1995-2000. 160
Browaldh Tore f. 1917. J ur. kanel., Tekn. och
F.kon . dr h .c. Bankman rned m[mga uppdrag. Bland annat VD Svenska Hanclelsban ken 1955- 66, styrelscordf. I 966- 78,
si:yrelseleda mot i SCA 1960 ocli styrelseordf. 1965- 88. 50, 51 , 229, 248
Brnsell'itz G unnar 1924-2001. Fil. cl r h .c.
Konstnär och fö r fa ttare. "B. är främst
känd för sina naLUrbi lcler och cij urteckni ngar. .. Som naturskildra re och kons tu~ir söker han främs l sa mspelet m e llan
människa och natur." (Nationalencvklopedin 1990) . 269
Dn rnd injan f. 19114. Civiling. Fo rskare Yid
STFT (Svenska Träforskningsinstitutet)
1969 , 1id Trä tekn ikC('ntrum/ AJ3 Trätek
1984 och ,·id sekt io n SP T rätck p{t SP
(Sveriges Prnrn ings- och fo rskn ingsinstitut) rr:m 2004, allteftersom elen tr~itekniska forskninge n har flyttats . 760, i 65
föickströrn Pe r-O,-c f. 1937. _Jägm., Skog. dr.
Anställd ,id Skogshögskola ns institution
för skogsför yngring som assisl('nt 1966- 69
och som tf. bi tr. professor i skogsodl ing
1969- 71 . An ställd ,·id Fo rskn ingsstifle[s('n
Skogsarbeten J971 - 79. från 197:l forskningsledare fö r området skogs,•:1rd. Därefte r professor i skogsforyngring vid SLU
Um('å 1978, \'ar efter ka1lelse professor
skogsskötsel cliir 1990- pension 2002 sa m t
fak ulte te ns dekanus 1986- 95.
Erhö ll 2000 KSLA.:s guldmedalj rned
följande rnoti, ering: "För a ll h a ur\'ec klaL
skogsskötscln så au ä\'en rni Uö h ä nsyu eu
fått stor tyngd sam I fö r att h a frän~at och
uc,-ccklaL skoglig forskning och utbildn ing". 209
B~irringUf f. 1927.Jägm ., Skog. dr.
Anstiilld I id Skogsforskn ingsinstituLel/
Skogsh ögskolan / SLL Uppsala 1954pension J992, b itr. prof('ssor 1969 och
µrofessor 1979 i skogsfor11yelse, fö retr~icles,·is hyggesbeh and ling och naturlig
skogsföryngring. Kurskamrat rnecl fo rfaua ren. 29

Ca llin C eorg 1908- l ~fJ9 . .J~igrn ., doce nt.
Am tä lld först i Dornämerket 1944 . h l.a .
bitr. j~igmästare i Bodens re,·ir 1945. sedan
,·id Skogsforskn ingsinsti tu tet/ Skogsh ögskolan 1946, försöksleda re vid AH!. för
a,-be1slära/ lnstitutionen för skogs1ekn ik
1949-pension 197<1. 32, 191, 207, 356
Carlson Tors te n 1893- 1985 . .fägm . Anst~il ld i
Dom~imcrkeL 1917, bL t. _j.'igmäsrare (1-c,·irfo1'l'altare) i Sors('[(' re,·ir 1931 och i Hallens
1-e1·ir i .Jämtland 1941-pension 1958. 15, 20
Carson Race! 1907- 1964. r\merika nsk rn:irinb iolog och fö rfa ttare. biud frarnl'ör allt
genom sin bok "Si lenL spring" (] 962) . 286
Cassel Gösta 19 18-1991.Jigrn . Ansr~illcl i
Mo och Dom ~jö r\B 1952 som ledare för
Skogsavcklningens ra tio na liserings- och
skogstekn iska arbeten. Var I t)fi0-79 VD
för AB Skogsflyg Casscl Aero. f1ygfo retag
främst inriktat mot besprutning. gödsl ing
oc h fotografrri ng. Företaget clri,·s , icla re
,t,· sonen Ulf Cassel. 136
Castro Fick! r. 1927. Kub,msk poliriker och
ma rxistisk re,·olutionslcd,tre, som lett Kuba
seda n 1959. Tillträdde eLL nyinräua1 p rcsicleutärnbete 1976, d ~ir hans maktutö1·ning
som stats-, rege ri ngs- och par1 ichef s,u11t
som ii,·erbefäl h aYare iir diktatorisk. 270
"Che" Ernesto Gue,ara I tJ28-191:i7. Lä.b re.
Argeminsk-kubansk re,olutionär o ch
ger illalcdan.:. 2 70
Clav Cassius, f'ran 1965 ...\li, Mnhamrnacl,
f. 19>12 . Amerikansk boxarlegend med e11
aldrig s,·iktan c\e sjä hfortroe11de . Blev ,·jrldsmästare i tu ngYikt I ~)(54. \ \ igracle a tt inställa sig till 111i li tiinjänstgöring i Vie1narn
och fråmogs ti te ln FHi7. Gjorde comeback i ringen 1971 och å 1erwg \'iVI-titel
1974. Förlorade tite ln 1978 men åte rtog
elen igen sam m a år. Drog sig obesegrad
tillbaka 1979. 8
F.he ling F,eclrik, ,.h.n iheu", ISJ0q-1 982.
J ägm .. Skog. dr h .c. Anstiilld ,id Skogs,·årdsstyrelsen i ,'\lorrbou.e ns län 193Ll- :17,
och i Dornämerket 1937, bl.a. iigm~istare
(skolch e f) i 1-fallnäs skolre\'i r 1945-50,
ö,·c,j ägm ästarc i ,'\leclre Norrbottens
d istrikt 1950 och i Giid e-Dala cl istri kt
1960. Generaldirektör och che f' för Skogs-

styrclse11 1%fi-pcnsiou 1974. AY KSLA
erh ö ll han 1979 A.W. Bergs tens pris för
sin ''O secll-a nligt mångsidiga ocb gagnrika
gärning ino m s1-c11skL skogsbru k".
Konstniirligt begåvad. H a ns affische r
med "Olycks-Ph ulo" fö r Skogsbrukets
Skyddspropaga11cla prydde många h uggarfö rläggn inga r oc h rastkoj or under 1940ocb 50-i ;ilt>n. Hade en rn ä ngd styrelseoch experlllppdrng. Yttrnde sig gärna
med m;iktig s1:'i.rnma i tal och skrif't.
fn p rese11t,1tion av honom som nyut11 iimncl ge ne ral direktö r i tidskriften
Skogen ] 96(-i, avslutades med fö Ua ncle :
"H ans gedigna kunskaper, icke mins! på
det biologiska planet, plus d et faktum a u
han ä r elen !vekliga ägaren aY en god portio n sunt förn uft, h a r gjort a tt ni an 11ppmiirksam1 h-ssnat till h a ns förkunnelse,
~i\'CJ I o m d t>n ibland väckt h e ta debatter.
Skogsst~-relst>n kan un der hans chefstid
1·änt<1 c:11 inlf' alltid lugn så dock säke rligen h·ckosam framtid" . l Il
Ed erlöfErik L 1954. J ägm . Anstä lld vid
Skogs1;1rdssrHe lsc11 i Södra Götaland
1980, 11atu1 d rd sa ns1·arig. Skogsele\' vid
Skogshögsko la n 1974-78. 123
Ed lund Erik 1925- 2005.Jägm., Skog. lie.
Anställd i Do rnänYerke t som aspiran t
J 951-!i'.2, , id Skogsh ögskolan 1952-53
som assis terand e hirare i skogsskötsel samt
cliirc ftcr sorn skogs,·årdschef i Mo och
Domsjö AB 1953-(i2, i udcleholm AB/
Bi lle rnd J\B 1962- pension 1990, fr;'\ n år
1984 dock med arbete för Skogsindustrie rnas SaJ1Jarhns11tskott (SJSu) . 299, 313
Ed lund La rs-Ake . ''Lasse", f. 1933 . .Jägm .
Anställd i Dom;11werkct 1961- 66: asp irant
och bi1r. jägmiistarc på Blåvikens, Vi llings•
bergs och Karlsrlals 1-eYir och Yid Dorniin styrt>lse ns skogs1å rclsavclclning. Dä refte r
,·id f\;orsk Hydros La ntbrukskontor i S1ockholrn 1966- 7 1 och seda n i SCA som skogs·
cb dsassiste nt p{1 Södra skogschefsdist.riktet
I CJ71, cli ef fö r Fii ltservice vid SCA:s skogsd 1ds;iHlcl ni 11g [978, skogsförvaltare för
Öste rsunds skogsfö rvaltning 1981 och
n atun·,°uclschef i SCA Skog AB 1992-pension ] 998. 140, 15 7, 187, I 96, 212, 229
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Eh nström Bengt f. 1937, fnt.omolog. Fil.
kanel. A.nställrl vid Skogshögskolan/ SL U
u ppsala först sorn p raklikant 1955 och
sedan frå n 1957- pension 2002 med
diverse tjänsiled igh eter för uni, e rsitetssrnd ier u 11cler ca t,å och ett ha lvt å r. Forskn ingslcclare vid A,·d. för skogseulo rnol ogi
1992, vid Art.Databanken 1995- 2002.
Erhöll 2003 KSL\:s gu ldmedalj med följande 1uoti1·ering: "För eu livsgärning som
forskare , lärare och inspiratör ino m e ntomologin och för p ionjärinsatser inom så,·äl
skogsskydcl som natu rvård av högsta in te rnatio ne ll kvalitet". 166
Eiche Vilhelms 1903- 1991 . Skogsing., Skog.
dr. cloce n t. förld i Riga, Lettland. J\nställcl
vid Skogsforsk ningsi nsti tutet/ Skogsh ögskola n 194 7- pensioi 1 1970, laborator i
skoglig proveniensforskniug l9G7. 148
Ekclund H ans 1940-2004. Skogsm ., Skog, d r
h. c. Anstiilld i Skogsl'årclso rganisa tionen
I 9(i7- 2004, bl.a. som skogsYårclskonsnlent,
på olika chefspos ter , id skogs1·{1rd sstyrelse r
och Skogsstyrelsen samt som gene rald irektör och ch ef för Skogssryrelsen
1991- 94, och chirefter som "Senior advisor''
fram r.i ll sin bong{rng 2004. Proje ktledare
för p rojekLet ''Skogspol itisk historia"
2000-0 1. 9, 289
Ekström To rd L 1917. Ekonom . Fil. kanel.
Anställd ,·id Skogshögsko lan som docen t i
rnarknaclsliira med särskild inrikt11ing på
rnarknadsa11alys och clistribu tionsekonorn i
1973-pension 1982. Tidigai-e på LO och
Tr;ifacke ns utredningsa,·dclu ing, T UA. 298
Elfrin g Björn f. 19-13 . .Jägm., Skog. d 1.
J\nställcl ,·id Skogshögskolan / SLU U m eå
] 968, professor i skogsprocluktion , sä rski lt
skogarnas ,·irkesprocluktion med inriktning
mot prognosrnerode r for större områden
1980. 124, 165, 375
Embensen S,·en 1926- 2003 . .Jägm ., Skog. dr.
An st~illd i SCA l 9?i6-peusiou J 991 : skogsfo rva ltn ingsassisten t på SolleftC:1 skogsföna ltning 1956, tekn isk ;issistent p,°i
rvlellersta skogschefsdistriktet 1959, ch ef
för Skogstekn iska sek1io ne n vid skogsavde ln ingen i Sunds,a ll 196:'i. Bitr. skogs•
d irektör i SCA 1978 och skogsdire ktör

1979 . VD i SCA Skog AB 1984-88 och i
Svanö AB 1989-9 1. H a ns dokt.orsavhandling (1976) behandlad e "Virkesdrivning
inom Kram forsdelen av SCA 1911-196!':i"
(St lldia forest.alia Su cccica, I 34). 49, 5 1,
709, 163, 247, 293
Ene roth Olof 1886- 1945. Fil. lie. Professor i
skogsskötsel vid Skogsh ögskolan 1927 till
sin bortgång 1945. Dessförinnan hade han
b l.a . varit inte n dent och skogschcf i Stora
Kopparbergs Be, gslags AB 1917-25. 30, 146
Enl u nd Eric f. 1918. La ntbrukare. Riksdagsman (fp) . J o rdb ru ksministcr i O la U llstens
folkpa rtiregeri ng I 978- 79. 16]
Enström Axel 1893-1977. I ndustriman. Ett å r
i folkskola och sju år i pr ivat.skola för
tjiinst.ema n na barn. Började 1909 som bokh{tllare på Karlsborgs såg-verk, som ägd es
av Ba ltiska Trävaru AB , och b lev 1918 (25
å r gam1md) sågverksförvalt.are p å Dynäs
såg,·erk i Ådale n . Blev 1919 fö rvaltare för
Kramfors AB:s tre sågverk och sed a n VD
för H o lmsunds AB. VD fö r Sund svallsho lageus Ge me nsamma Förval t ning AB
och samtidigt vicl" VD i SCA. Därefte r VD
för SCA l 950-60 och styrelseordförande
1960- 65 . En e n astående karri~ir! 42, 48
Ericson Börje 1925- 2004. J ägm., Skog. dr.
Aspirant o ch biu-. j ägmästare i D omänverket, Mali ngsbo revir 19.>i 1- 53. Därefte r
a nställrl vid Skogsforskn ingsiu st.i Lutet/
Skogshögskolan/ SLU Uppsala 1953-pension 1990: I :e assistelit. vid Institu tionen
fö r skogsskötsel 1953, och försöksledare
vid Awl. för skogsp rodu ktion 19::i7, laborator där i skogsp roclukt io nens kvalitel I 966
sa mt b itr. professor 1969 och professor i
ämnet 1979. Ert.er Skogshögskolans utlokalisering var hans ~jänst placerad vid Institutionen fö r virkeslära 1977- 82, men från
1985) ~1ter vid d e n tid igare insti tutionen.
Ar 1966 blev h an av KSLA ti lldelad A.W.
Be rgstens pris för framståe n de vetenskapligt arbete med motiveringen: "För hans
nt,·eckling av metodik fö r bestämning av
n ilymvikten h os små ved p rov, samt för
hans konstruklion av e tt fotografiskt system
rör automatisk registrering av klimatdata
vicllältförsö k". 729

Er iksson Harry f. 193 1. J ägm., Skog. dr,
docen t.. Var först assiste n t vid Skogsvårdssryrelse n i Kronobergs län 1958-61. Från
196 1 fö rste assistent, senare övningsledare
vid Skogsh ögsko lan, Institution en kir
skogsu ppskattning och skogsinddn ing,
och från 1965 fö rsöksledare vid Insti tutionen för skogsprod u ktion , där h an sedan
var p rofessor i skogsproduktion 1987-pension 19%. T jänsten hade följan de ämnesbeskrivning: "Skogsbesdndens utvecklin g
och produ ktio n under skilda fö rutsättn ingar och vid olika forme r för an läggni ng och beh andl ing". 117
Fahlgren Svante f. 191 1. J ägm ., Skog. d r h .c.
Anställd i Surahamrnars Bruks AB 193539, i Kramfors AB 1939-41, skogschefsassistent cLir 1942- 45, i Brä nslckomm issionen 194:"i- 46 som chef fö r vedanskaH~
ningsbyrån, i Sunc\svallsbolagen 1946--48
som bitr. skogsdirektör, i Kramfors AB
1948- 51 som skogschef, och i Korsn äs AB
195 1-63 som diLo, i Föreningen för växtförädl ing av skogstriid 1963-G5 som tf.
chef samt. i Södra Skogsägarna som skogsdirektör 1962- pension 1978 och som
skogsförl'altare och konsulL 1978- 91.
Flitig skribent och debat.Lör i fackp ressen . 199
Fah lroth Siggardt f. 1938. J ägm . Anställd vid
Institutet fö r skogsförbättring, Göclslingsa, d eln ingen 1966 som försöksleclare, i
SCA Skog AB ,id Skogsvå rclsavd e lningen
1971 soin u1.1·ecklino-srnan
vid Åno·e
sko<rsn
'
o
o
fön·altning 1975 som förvaltarassistent
oc h forYal t niugspla n e rare, vid Skogsvårdsa\·clelningen 1978 som chef fo r Eiltservice
samt för resultatomdde Frö och Plantor,
vid Lycksele skogsförvaltning 1987 och
Kälarne skogsförvaltning 1988 sarm Öste rsunds skogsförvaltning 1993 som skogsförl'altare, därefter 1.nredningsuppd rag å t VD
J erker Karlsson 2002- pension 2003. 10,
59,141,212,213, 217,229,3 78
Falk Eric f. 1925. J ägrn . Anställd i Skogsvårdso rganisati onen 1953- 85, bl.a . chef för
Skogsstyrelsens u tbildningssekt.ion 1957,
län~jägmiistare vid Skogsvårdsstyrelsen i
Gävleborgs hin 1965, ch ef fö r Skogsst:yrel339

sens Skogsanieln ing och stf. G D 1976, t.f.
generaldire ktör 1983-84. A m bassad rå d i
Bonn med ans1·ar fö r jord-, skogs- och miljöfrågo r 1985- pension 1990.
T illdelad es 1998 KSLA:s guldmedalj
med föUa nde rnot i1·er ing: ''För framgångsrika insa tser inom s koglig vrkes utbi ldni ng .
svensk s kogspolitik och imerna tionell
1e r ksa111het som karaktäriseras a1 kompeteus, helhetssyn och engagemang". 278,

279
Forshed Nils f. 1940 . .Jägm. Anställd p{t Skogshögskolan. l ns t.iLttti onen för skogsföryngring som assistent 1967-69 och p:t dess
Ce n trala fö rY,d U1 in g som b l. a. red aktö r
för St.uclia f orest,tlia Snecica 1970. Från
1~)71 h ar han fri lansa t som rll \'Cket skicklig och uppskauarl tec knare och illustratör.
KSLA tilldelade li o n orn 1994 A.V{
lkrgst.ens pris m ed fö lj ande rnoti1·crillg: "
.. . som ge nom sina briljan ta ill 11st ratione r
på ett betnJelsefull t s~irt bid ragit ti ll att
ö ka k1111skapen om och fö rsr:ielsen för
skogs11 äri ngens och nat.u rl'årdens Yillkor'·.
Exempel p:1 als ter a\' ha ns penna finns
p:1 s. 243. 243
Frics .Jöran 1929-2000. J igm., Skog. dr, docenL.
Anstäl ld 1·id Skogsforsk n ingsinst.it n ter/
Skogshögskolan/ SL U Uppsala 1955- 94,
labo rator/ bitr. professor i skogsp rodu ktion f'ns värde 1966. Frhöll i sam band med
Skogshögsko lans u tlokalisering e11 perso nlig professur i tropiskt skogsb rnk , ·id SL C:s
11-la ndsm·deln ing I !J79- pensio n 1994. 111,
113, 114. 116

Fiilldin Thorbjörn f. 192G. Lantbruka re. Riksdagsm an (c), st:atsrnin ister i trepartiregeringarna (c+fp+rn) 1976- 78 och 1979-81
samt i rYåpartiregeringen (c+fp) 198 1-8~.

279
Gillgren l ngemar f. 1949. J igm. Anstäl ld som
assiste n t vid Skogshögskola n , Institutionf' n
för skogsp rodu kLio n 1973, so m lärare och
studie re ktor \·id Skogsm ~istarskolan .l 974,
clärf'fter ans1·arig fo r sko gshushållning.
p laneringsrutiner o.d. i Korsnäs r\ B/ Bcrgvik Skog J\B sedan 198?,. Skogsele1 1 id
Skogsh ögsko lan 1969- 73. 222

Groth Björn 18811- 1956 . .f ägrn. Anst~ilk l i
Do m ;'inverket 1908, bLt. jägmästare i
\ l[a]rnesjams rf'1·ir 1915, ÖYe1jägmäsrare i
Ilärnösa n ds d istri kt 1930 och, sedan dena
d ragits inl9?,4, i Melle rsta Norrlands
clis uik t 1934--pension 1947. 20
Grundström Hilding L 1923. Skogsskola.
Bö 1:jade arbeta i skogen som ] 3-åring,
studerade sena re per kor-rf'spondens, 1'ic\
fo lkh ögskola och Yid H ällnäs skogsskola .
Anställd som kron o jägare i Do m ä1w erkct
p å Dorotea och FrNlrika 1-c1·ir 1948- 58.
rnirefter i SCA l 958-pension I !)89, bör_jade solll skogsfaktor i D orotea, g ick tekn .isk utb ildning vid Norrlan d s tr;iugregeme11te i Solldtdi 1964--65, sedan chef för
SCA:s \'Crkstacl i D orotea till 1.986, 1id tekni ska a\·de lningen i Sundsvall t ill 1989. 23]
Gulbran dsen Peder 184:"i - 19 12. Disponent.
Född i Ekers församl ing i närh eten a\'
Drammen. Norgf'. Kom i unga :1r 1.il l
S1t>rige sorn fö rest.imda re for Braathen &
Co:s hjä lkaffar i Su11ds1all. Are n ·ände efter
n ågr,t å r och 1·ar disponeut för Gr,,;rn·olcls
bruk.
Korn sna rt ti llbaka ti ll Svc>rige som dispo11 ent 1·id först >lwiks s:1g1·erk, Alnö. sorn
c1:1 ~igdes a1 Braathen &: Co, sedan i Torpshamrnars .-\B som lian in köpte 1893 tillsarnmans nwd tl'å la 11dsm ~iu. Fö re taget.
bil d ar 1874, l.Jedrel' d å e ndast skogs- och
j orclbr uksrö relsc sedan en t.rärnassefabrik
u ppförd 1868/ 69 b runni t 11ecl . l\ ytt träsl iperi uppfördes 189-t och 1·ar i d ri ft till
1940.
Trävanibolagct S1'art.1ik förvärl'acle aktiermuorite te n 1915- 16, Yilken övt>rtogs aY
SCA 1930. Som kmiosum kau nä m nas att
en av Culbrauclse11s döttrar, Inger, gifte
sig m ed SCA:s förste skogsclwf, disponenten G u nnar Wärn (1898- 1964) . 58
"Gu ld-Kal le'' i Strömsund, Oscar Carl sson
1887- 19SG. Disp onent. Ko larskola , Grönsinka skogsskola . Kom till Strömsund
19] 6 som insp ekto r för G11ldsmedsh yuan
r\ B (cl~iral' smeknamnet) för att sköta pågående ko lni ngar fö r bolagets räkn ing.
Slutade h os bolaget I() 18 for att starta
egen 1·er ksamhet med köp av rotposte r

och senare även skogsfasrigheter. Agcle
s0111 mest n ä ra 12 000 ha, me n sålde eflerh and de sämst beliigna fastighete rna . så
au han ,id si n död ~igde 6 500 hekta r.
Drel' ett såg, erk m ed hyvl e ri 1920- 53.
Var 19-14-48 vedle,·era n tör ti ll ~) med u tlastning ,·id iirrn ägsstatiou e n i Strömsu nd. ~ä r ,erksarn hete n ,·ar so m störst
hade h an tYå skog,aktarf', e n rii u are, e u
30-tal fast a nställda och upp till 200 tillLill ig t. Guld-Kalle 1·ar en akt ad man i samhiillet. 20
Gul in Leif f. 1944. l'lambiolog, Fil. kanel.
Anställd vid C meä uni,·ersite t, Skoglig
prod uhionslära 1978 och , id SL U Umeå.
r\l'd. för skoglig vegetationse ko logi so m
assist.f'tH 1980. dä rel'ter ,·id SCA Skog r\.B,
Skogsvårdsavdelningen , fdu 1 1981 som
pla ntbi o log, nu (2005) ch ef för FoU ino m
resulta LOmråd e I\orrPlan1. 215, 21 7
Gusta, lll 1746-92. S,·cnsk k11ng 1771 til l sin
bortgång 1792. 251
Gusta1 Vasa (eg. GustaY 1) 1496 (trol. )- 1560.
Sn:n sk kun g 1523 till sin bortgå ng I :' ifi0.
251
Gusta1·sso11 Agnes 1927- 2003. SerYi t ris och
m edhj älpare ti ll R uthj onsson på H e rrg,hdspensionatet i Torpsham rmu 1955-89 .
58
Hagner \ fa rs r. 1934. J ägrn., Fil. och Skog. dr.
Ansrälld ,·id Före n in ge11 Skogsrrädsföriidliugs lörsöksstation i Sundmo som assistent
1960-62, som föres Lå nda rc 1962-fö.
Tj;insLgjorde 1966- 68 1·id Canadian
DepL. of Foresr.rv i Calgarv, Al bena. Däreflt>r Yid Lrnd uni1·ersite t från 1968 och
dess Institu tionen för skoglig produktionsl~ira h-å n 1970. fors l so m laborator och
frå n 1979 solll profcsso1. Professo r i skogsfö ryngring (skogsförnvelsc, särskilt b iologiska förutsättninga r 1·id skogsoclling och
naturlig förn yelse) ,id SLC Cmcå 1988pension 1999. Skogscle,· 1id Skogshögskola n 1956- (i0. Yngre brode r till Stig.
15 7, 190, 202, 217
H agström Björn, "Nalle", 19 1-l--1964.Jägm.
El'te r aspiranrUänstgö ring i Kramfors A R
] 939-40, a11st;il!d som te kn isk assistetJL
och tf. clist.rikt~Figmäsrare ,·id Skogs,årcls-

styrelsen i J äm tla nds liin l 94'.2-44, clii.re l'te r
skogsch ef i Sunds1allsbo lage11s Gemensamma Fö1Yalt11ings AB l 94S-48 och skogs1å rdschcf i SCr\ 1949 ti ll sin h o rtgåug
l %4. Var FAO-expert 1959 oc h 1961, lecb rno t. a1· 1962 å rs skogsbruks u trt>dn ing
111 .!l1 . 7, 36- 39, -19, 55, 56, 70, 128, 186
H a milton G11sra l f. 1942 . .Jäglll . r\nstiilld i
Skogsdrdsorgan isatione n 198;), hanclhiggare i Skogsstyre lsen 1985, biu·. p rojektledare i projektet ''Skogspolitisk ltis LOria"
2000-0 l. 289
Hansson Le nn a rt r. I l):)8. Fil. d r, docent. Vid
Skogshögskolan/ SLU Cppsala doce nt i
1e rtc bratekologi, fö re triides,is smågnagarfors kning, 1971 . b iu·. professor 1977 och
professor l 979 i populatio nse ko logi ornfartancle (ijurhestå ncls fo rde ln ingsmöns te r,
struktm, dynam ik och reglering. Gick i
pensio n 2003. 765
H arclel l Le nn art f. 1944.. Med. dr, docenl.
Onkolog. Anställd ,id Uni1 e rsi1.eLssjukhuset
i Umeå 197G och ,·id Rcgion / Cniversitetssjukhuset i Örebro 19m, professor i on kologi mt>d särskild inr iktning på cancerepidemio logi 2000. 317
H a rtig Ceorg l.udwig 1764---1837. Tysk skogsrnan . ÖYe rtog J 81 J, såsom Oberland fo rstrneistei i Re rli n . ledningen av cif't preussiska forstviisendet. Skrev Oera hiroböcker
om skogsbruk. 36
Tlas!t1111 l.k nil f. 19 17. .Jur. kanel. Tings[jänstgö ri ng och på achoka tbyrå 1943- 47, ombudsman i H olmsuucls AB l 9-l:7- 54, pe rs011a lch e f i SCr\ 1954-62, d irektör 1959,
chef SCA H o lms11ndsgruppe n I 963-69,
chef SC,.\ kon ce rn stabsen hete n sekretarial
och informatio n 1969-79, chef SCr\ koncern stahsen hete11 sekretaria t,j uriclik oc h
information I ~)7!)- pension 1982. 41
H edlund Bertil 1935-2004. J igrn. Startade
ti llsa mma ns med sin ku rskamrat jägrn .
Beng t Ericsso n å r 1962 A R Skogsplan higguing, so m 1973 ö1e n ogs a1·.Jaakko Pöyry
l n genjörsbvrå r\.B. 299
YOtl H e id e ken Folke 1906-2002.Jigrn.
Tjä nst.gjo rde hela sin tid inom SCA-loretagen. Anställd i Mu nksunds AB/ Kramfo rs AG/ SCr\ 1930-71, skogsch ef i Mun k341

sunds AB 1941- 51 och i Kra mfors AB,
Kramfors skogsch efsclistrikL och MellersLa
diLO 19!> 1-64, sarnLi SCA bitr. skogsclirektör
1964- 65 oc h skogsclire kLör 1966-pensio n
1971. 7, 38, 49, 51, 72, 200
I Iellenius Ro lf A. 1907- 1992. Skogsma n , "fröd irektör". Född i Ylivicsb, Finland. ArbeLacle i finska skogsbrnket, bl.a. i Läskelä
Bruk och Kemi AB, geno mgick Tekniska
skogs- och sågverksskolan i Härnösand.
Emigrerade Li ll Ka nada 1929, var
fa1111are i Al berta sommartid och pälsjägare å l Huclson Bay-holaget vin tenid.
Åkte hem vid vinte rkrige L1939 för att
vara med i d e n finsk-Amerikanska Brigaden och arbeLad e på Engelska ko nsulateL i
H elsingfors. Återväncle till Kanada 1940
och sLa rt.ad e e tt sf1gve rk i Yellowknife,
NorthwesL Territo ries.
Flyttade 1949 till Victoria, B.C. , och u tb ildade sig till skogste kniker. AnsLälldes
som assistent 195 1 hos 8 .C. Forest Service
vid Aleza Lake For est. Research StaLion,
och var där från 1965 planL,kolechcfför
Red Rock Nursery, nära Prince George,
fram Lill sin pension I 971. H ade etL par
år tid igare grundat den egna !innan Sih·a
Enterp rises Ltd. i Priu ce Geo rge, oc h specialiserade sig p{1 insaml ing och export. av
skogsfrö av n o rdlig här komst.. FöretageL
drivs 1111 vidare av sonen Pe ter Hellenius.
158
H ellenius KaLhleen r. 1916. Lärare. föd d i
London, flyttade med fö r~ildrarna t.ill .Jasper,
Albena, 1920. GifLe sig med Rolf H. 1940,
arbe tade so m lärare EF16-pensio11 1981.
Deltog sedan i insamling av frö av bl.a.
contorta inom Yuko n TerriLory. 158
HellcrqvisL Rune 1915- 1977. Civiling.
Anställd i SC:A 1937 vid Svartviks su lfiLfabrik, senare vid Östrands sulfatfabrik,
chef för Ö strands fabrike r 1947, Leknisk
direktör för hela SCA 1956-1972, vVD
1957, ch ef för konce rn stabsenh e ten for
långtidspla nering och fö retagsutveckling
19 73 Lill sin bortgång 1977. Var Lysk
generalkonsul i Sundsvall från 1962. 45
H esselman H enrik 1874-1943. Fil. dr, docent.
AnsLälld vid St.alens skogsförsöksanstalt/

-forskningsi nsti tut 1902- pe nsion 1939:
assistent 1902, botan ist 1906, professor
och förestfö1da re fö r NaturYetenskapliga
avdel ni nge n / Anl. för bo tan ik och marklära 1913-39. chef fö r a11sLalLe11 / instit11 teL
1925- 39. Må n ga å r lärare , id Skogs h ögskolan och redaktör för Sv. Skogs,·årdsfö ren inge11s Lidskrift.
Var sLa rkt engagerad i den svenska riksskogstaxeringens till komsL, uppläggning
och genomförande . Bland annat ordfö ra nde i första Riksskogstaxeringsnäm ndc11 1924-32, och i den andra 1937- 43.
Carl MalmsLrÖm skriver i SYensk1 Biografiskt Lexikon: ''H essel m a n kan med
rätta betra ktas som en av !andels främsta
märkesmiin på skogsforskningens och elen
tiWimpade skogs,,etenskapens omr.°1de .
H ans arbetsp restation har vari t imponerande och 1·iuomfatta nde. _\1an kan inte
n og fördna sig över att hans tid riic kLe
till för allt han uträua t.. De som stod
honorn nära rn~irk te dock, an han arbetaclc m·a n ligt län, in te miusL cl{1 d e t gällde
au i skrift uurycka sina tan kar". 30, 720,
188
Hjorth Ragnar 1910-1988. Jigm . Anställd i
Skogsy{u clsorganisationen 194 1-pension
1979, hl.a. lä1 1sjägmästare i Söderrnanlands
län J 953- fi I och byr[1ch cf i Skogsstyrclsen
1961 med am1ar för dess dål'arande skogsbyrå som h andlade de skogspoli tiska
frågorna, t. ex. skogsl'.°1rd slagen. De tre
sista åren siirskilt sakkunnig i J ordbrnksdeparteme11 te t. l 62, 298
H ö C hi Minh 1890- 1969. Vietnamesisk politiker, kommunist och ge1·illaledare. President 1945 i Vietnam och 1954 i \/orch'ietnam . )1.r känd u nder fl era olika namn . 270
H olmbe rg Bo, f. 1942. Sociono m. Skolass.,
planeri11gssekr. oc h politisk se kr. 1968- 76,
landstingsr:1cl 1976-82, statsråd och c hef
för CiYildepartem en Let 1982- 88, r iksdagsleda mo t (s) 199 1-96 samt land sh övding i
Söd e rman lands län 1996- 2005.
Ha ns hustru . utri kesmi11istern An na
Lindh f. 1957, knivhöggs p{1 varuhuset NK
i St.0ckho lrn och avled dagen efter, d e n
11 september 2003. 763

Holrner Rube n 1901-1 992.Jigm . An sr~illd i
Skogwårdso rganisarion e n 1926, och åtminstone från 1928 e nban i Västen1orrlands hiu bl.a. som dikningsledare, distriktsi igmästare och tf. bitr. lä nsjägmästare
sam t som l~in ~jägmiistare 1950- pe n sio n
1967. 33
Holmgrt'n Ande rs 1874--1968 . .Jä gm ., Fil. dr
h. c. AusL:illd i Do mänverket 1899-1938,
bl.a. forestå ndare för Bispg:1rde ns skogsskola 1908, jägmästare (revirför valta re) i
Br~icke revir 1912, tf. öve1jägmästare i
Um d distrikt 1916, Ö\'e 1jägmästa re i Ö,re
Norrbottens d istrikt 19 17, i StockholmCävlc distri kt 1925 och i Gävle-Dala distrikt
l 9'.H-pe 11sion 1938.
Gjorde resor m e d sta tsundc rstöd för
skogliga stuclin ti ll To rne:1 la pp mark och
T rn msö a mt 1911 samt till Kan ada 1912.
Mycke t an li tad för olika statliga nämndoch urrcclningsuppdrag, bl.a . rörande
skycldsskogar o ch kolon isationsfrågor i
Norrla nd.
flitig d e battör i ta l och skrifL. Sekreterare och redaktör i No rrlands skogsvårdsförbund 1909-49! Haus ~jä lvbiografiska
bok "Norrla nclsrninnen" (1950) är mycke t
lä.w:ird . 16, 17, 35, 79, 148
Ho ltnström Rubin f. 1920. Skogsskola.
An stiil ld i Dom~inverker 1948 och tFi11stgjord t' l'örst på Mal m esjau rs 1T,·ir so m
as pira nt och bitr. kron<~ägare, därefter
bl.a. på Södra ArYid~ja urs revir (senare
Arvidsjaurs re,,ir) som kronojiigare på
\/a kslicle ns bevakningstrakL 1958- pt'nsion
1983.
H ar giort sig känd for sina m å nga kritiska
u u:alancl e n mot a ll skogsbru ket hade använ t sig av planto r med ro tsn urr. 224- 226
lfol tc11 H åkan f. 1937 . .Jägm., Skog. dr.
An ställd ,·id Skogs högskolan/ SI .U
Gaq)enherg, Institutionen for skogsföryngring, 1966 som ass is te nt, fors kningsassistent och fors karassistent 1966, bitr. professor 1977 och professor i pla ntproduktiou 1980-pe n sion 2002. 209, 212
Hul tin Sixte n r. 1928. Började ar beta för SCA
i skogen som 14-fö·ing på Stöde bevakning,
E.i-iksluncls fö rvaltning, kom till Skogsvård s-

avdel ningen l\-l5:1, till Skogstekniska a,·d elninge n 1955, gick SCA:s skogsskola i
Stavre och blev skogsfä kror 1957-pensio n
1993. Arbetad<:' mycket framgangsrikt
m ed ut veckling av m odern markberedning och ttnde r senare :1r med plan eri11 g
och gen o rnlörnml e m före tagets skogsgöd sling. 193, 203
Huss Einar 1899-l ~l80.Jig1 n ., d ocent.
Anstiilld vid Skogsavd e lninge11 / Fi'Jrv11gringsawleln ingen på Skogslorskn in gsi ns till ttet/ Skogsh ögskolan 1942, försökslt"clare
1950, labon1Lo r i skoglig fröforsk11i ng
I 963- pe nsion 1966. 32
foiggluncl ~jörn I. 1945 . .J ~igrn .. Skog. d r,
docent. Anställd vid Skogshögskola 11 , lnstilll tionen for skogsp rocl11krion 19 G8- 72,
,·id Forskningssriftelsen Skogsarbcten
1972- 74. Var 1973-79 tf. professor i skogstaxe rin g och inne hadt' sedan professuren
i skogstaxeri ng (regi011al im·e mering a,·
skog sa mt till skog knutna fö reteelse r och
mi ljöförh[tllande n ) 1979- 86. Därefter
generaldirektör i Skogsstyre lsen 1986- 9 1,
VD i Stora Skog AB 199 1 och koucernch ef i Stora 1998 samt vi ce konce rn cht>f i
Stora Enso O y 1998-pension 2005. 123,
160, 168, 315
H iiggström Bö1je 191 5- 2002 . .Jägm .. Skog. lie.
An sLälld i Domämerket 1943-7'.), tFimtledig för assistcnttFinst på Skogshögskolan ,
Institutionen för skogsski.itse l [946- 48,
bitr.jågm äs tare i Bodens re,·ir 19-1-8 , försökslcd a re ,·id Doinänsrnclscns skogs1·å rclsa, clelning 1952 . d ess c h ef 1962 .
Avd e lningscl ire ktör 1973 i Skogsstyrels<"n.
.--\11clra skogshvrån , bn!1chef m ed ans,·ar
för Skogs\'{1rclse11 b e te n 1976- pt'nsiou
1982.
Ar 1984 ti llde lade 1.;sLA. h onom A.W.
Bergstt"ns p ris med m o ti\'tTiu gen ''För
hans beståe nde insatser i planeri n gen och
ledningen a,· det stora res ta11 re ri ngsarbctet i de no n fa udska skogarna". 221,313
Hästkö rarcnjonas. H os kronojägare Å h reus
på Uncle rså kers bevakningstra kt. 25
Höje r Erik v\'. 1898-1979 . .Jägm., Skog. dr
h .c. Anställd i Do miinve rker l 922-G4: bL1.
skogsinc\elningsassistent rn .rn . 1922, e:-;:.

noLarie \id fö rsäljningsbyr[rn 1926, unde rliirare och assislelll pa Bjurfo rs skolre\'ir
19:E, , _jägmästare i Domänscyrelsen 19:18,
und e r krigf' t bl.a. h un1dsekrncrare och
opera Liv chef i Brä nslekornrnissionen, Ö\·er_Figmiistan:' i Gäde-Dala distrikt 1942. ÖYerdirektör 1947 sanll ge n e raldirektör och
chef för Dorniim erk<" t I 9SO- pcnsion 197?,.
TTadf' må nga ordL- och utreclni ngsuppclrag.
Höje r \ar e n sLOr skogsman, uppskattad
a\' alla ocli d<"n olwst ridlige leda ren och
ralesman11e11 för skogsbrukeL. Ka nske är
ITöje r mest bekant i dag fö r si tt handl ingsprogr,u11 ("Cirk1Ilär nr 1/ 1950") för att
resr.anrcra de norrliinclska staL,skoga rn a
och geno m förandet: aY detta.
19, 135, 286
Ingt>lög Torleii f. 1946. Fil. lie Anställd vid
Skogsh ögsko lan / SLL Uppsala 1968, först
assis tt>nt och forskningsassisteut \'icl lustituLione11 för skogslö ryngring, sedan
forsb rass ist!"nt vid An! fö r landskapS\',hd
1977 och \·id lnstilutionen för e kologi och
111 ilj ö\'å rd 1~)79, forskningsleclare där
1982. Forskningslcdare \·id Databanken
för hotade ann J 99 1 och \ id ArtDatabanken 1994. Från 2001 ä r han fö reståndarf' för AnDat:abankeu, som han var
initia Livtagarc Lill. 766, 294
IngerstedL S\'en l!Bl-1 983. Skogsrn .. Fil.
kaml. Anställd \id Föreningen Skogstriidsför~idli ngs fö rsöksst<1Lio11 i Sunclm o, som
ass istent. och under n:1gra år som platsc h e r, l 9G'.'\-(i8, i Hasselfors Garden Al3
som produktche f' l 9G8-7 l. Därefter egen
\·e rksamhet i AB Skogsforyngri ng, Simrishamn (C~,]]ebo) 1972 till sin bort gång
l 983 (11ncle r se na re ,1r med D,wicl ITei nsteclt ocl1 Carl F inar \ilalrn be rg som delägare) . 160, 203
J1 co bson Olle r 1937 . .Jägm. Anställd vid
Skogshögskolan / SU} Umeå, Institutionen
for skogsraxeri11 g 1966 som ;1.ssisLe11 1,
se11a 1T fors k,n ass isrent, \·id Skogsst:yrelsen
som avdclningsdireklör \ id Prognosa\'dclningen ] 977, cläreftt>r Yid LRF KonsulL,
Skogsbydn soll\ skogseko nom 1985-pensio n 2002. Mecl\'erkade som hi tr. sekr.
c l ler sekr. i flera utredningar, bl.a. 1973
344

års skogs utredn ing 1973-78, Vi rkesforsörjn ings111 rf'd n ingen 1908- 81 och Skogsstyrelsens Contona uLredning 1990-92. 315
J aco bsson .Jonas f 1954. J iglll., Skog . dr.
Ans tä lld \'id SLL Umeå som assistent
111.rn. på Instinnio ne n för skogsuppskattning och skogsi n df' lning 1978-1987, i
Do n1 ~i1werket/ Domän AB/ Assi Domän AB
som skoglig exp e rt, forestry control ler
och skogsch ef 1987- 2002. D~ircfter \ erksa11.1 i egn a konsul LlöreLagetjj Fo restry
AB från 2002. Sekr. i Virkes råd e t i Region
1 I 982- 84. 316
J ansson I Iå kan r 1929. Skogsm. Ko rsn~is •.\B
so m assistent p å Skogsm·clelningen I 9?i7pension 1992, ans\·arade för skogsv:mI,
p la11Lskola11 i Nässja och fröp la n Lage r. 313
.Johansson , sedermera Staffas. Fri tz
19:l:l-'.Z005. C ivilck. Anställd 1960 i SCA
som ut.redningsassisLent Lill e konomicl ircktör·<"n , tj änst.ledig ett å r 196:\- 64 för fö rctagse ko110111iska sL udi er i USA, l 9G:l-64
chef för ekono misk p lanering och kontroll ino m centrala Ekouomia\·dcln ingeu,
1966 b iLr. direktö r och 1%8 d irektör och
medlem ,l\' SCA:s direktion .
Slmar i SCA hösten 1969 fö r att k11yws
t.ill e tt forskningsprog ra rn fo r 1:mgsiktsplauering och organ isaLionsuLveckling
inom SIAR (Stiftelsen föret.agsad1ninistratiY Forskning) . \·\TD Platzer Rygg AB 1\)60.
\VD Telefon AB LM. Ericsson 1977, VD
Phil ipson Irn·est Al3 1985- 87, VD D ru111n1ond Gatt> AB 1989-96 111.111. 73
Joha nsson Pon tus I()08-1 98'.2 . Anställd i SCA
som skogsfaktor i Bodu äskfors/ Ila rad s.
50. 51

Joha nsson BengL, ''J31:1~]o h a11". f 1924.Jägm.
AmLi1lld i Kramfors AB/ SC\ 1952 som
förYaltarassistent i Bac ke, skogschefsassistf' nt i .\ilcllersLa skogschcfsd istriktct 1956
m ed skogsYa rcl som hun1duppgifr. skogsfön,altare i SLrömsun cl 196~{ samt i Sunds\·all , Sörfors skogsfön ,alu1ing 1972 och
Suncls\'alls skogsfonaltni ng 198:'i-pension
1987. H a r skriYi t boken "Skogsvård och
skogslrnshålln ing inom Kra n1 forsclcle n a\·
SCA. l880-1 9GG" (2003) . 70, 128. 190,
270, 318

.Jonsson Be ngL f. 1929. Jigu1. , Skog. dr, docent.
Anställd försL i Domänverke t 1955, st>da n
\'id Skogsforskni ngsi11s Li n11et/ Skogshögskolan / SL U Umeå 1955-pension 1994:
först a ssiste n L L.o.rn . bi tr. professor vid
J\vd. för skogsprocluktiou, d ~i r efLe r professor i skogsiudelnin g \·id Institutionen
för skogsuppskauning och skogsiude lning
1975- pensio n 1994.
Erhöll 1982 TVJ\:s g uldrnf"daU för sin
"forskning o c h ul\'eckling kriug skoglig
plan e ring" . 110, 120
J onsson Ruth 1923- 1996. A.ns1 ä lkl i SCA 1954
som servitri s, kö ksh irräde o ch sLäderska
\·id Herrgå rclspensiouaLe L i Torpshammar.
Fr,\ n 1962 och fram till siu p e n sio n 1983
fö restå ndarinna och an s,·arig för d1i fLe n
på "Panget". 58
J onson Tor 1880- 1949.J~igrn . Ef1 t> r di\'erse
kortare a nställningar i skogsbrukeL från
1904 anst~dld \id Skogsinstitu tet/ Skogshögsko lan J908-44, (studerad e matema1ik, statis ti k och n aLionalekonomi \'id
Stock ho lms Högskola Yårtenn inerna 1913J!) ) • professo r i skogsmatema tik (senare :
skogsuppskatt11in g och s kogsindclning)
19 15- pension 1944. r ektor 1927-36.
Gjorde srnd ie resa m ed sL,nsanslag till
USA och Kauada 192(:i. Mycket anli tad för
olika Ltlredningar. Publicer ad t> s ig fli tigt i
fackpress. Ä1· 11 umt>ra kanske mesl bind
fö1 s itr boniteri11gssysLern (19 14) . 119
.Jungenfe lL Karl C . f. 193 ]. Fi l. dr, d oce nt.
f orskare \·id Tn dmtriens ULredningsinstitut 1961, docent. o ch t.f. profrsso r vid
Stockh o lms uniYlTSiLt'I I 9fi5, professor i
mtLion alekono mi Yid Tfand elsh ögsko lan i
Stockh ohn I 97 ] - p ension 199b. Vetenskapl ig sekre terart> i fo rskni n gsu~imnrle n
fö r .Jan Wa llanders och Tom H edelius
Stiftelse och Tore Brow,ddhs Stiftelse
1994- 2003. Expert i Skogspolitiska 111.reclningen 196.:'>-73. 298
Jäger Erik 1914-1999. Anst~illcl i SCA
1958-79 och arbetade u nde r n1:mga ,ll'
med planering och genomföra nde a\·
skogsgöclsling. 139
.Jähkcl Carl f. l!Jl4. Forstm. Ans t~illd som
assistcut i "Jorra skogsch efsdistr iktet,

Sunds\'allsbolagen 1939, skogsförYa ltarass is te n L i Ange 19-l:O. SkogsförYalt:are i
.Asar n a 1942 sam r i Ö stersund 1949 och
d å ä ,-c n inköpschef för Ö stersunds in köpsclistrikt. Skogschef i M unks1 111ds AB och
fle 1a skogschcfsclistrikL i1wrn SCA J 95 170, bi tr. skogsclirektör SCA 1970 och skogsdir ektör 197 1-prnsion 1979. 49- 5 7, 273
Kal lio inen Aulis 1919- 19 78 . f orstm. (S\'.
j ägm .) född i Ri hi111äki, Fin land. Ans t~il ld
i Sundsvallsbo lagen/ SC\ 1948 Lill si n
bortgåug 1978 . Fö rs t kartassiste nt, sed a n
c h e f fö r ka rtsektio1wn inom Skogs\·~1rclsmdel ninge n fr{111 1961. 57
, an d e r Kam p Ba nJ. f. 1941 . B.S.F. , Pl1.D.
Föd d i Kam pen. )kderbnclerna. Skogspa tolog, frå n 1967 ,·id Dep t. of Forest
Science, Faculty o f Forestry, Uni\·e rsity
of Rri tish Colu111bia, Van co u1·er, B.C.,
Canada, nu professo r och p refekt . 166
Kardel! I.a rs f. l D36. J ägm. Skog. dr. V id
Skogshögskolan / SLu Uppsala assistenL
\'id l1JSLiLuLio ne n för skogsskötscl 1962 och
tf. bitr. professor clä1· 1967 sa rnr sp ecialI;i rart> i nat ur- och Jand skaps\'årcl. Dä ref'ter
hitr. professor 197-+ och professor 1979-pension 2001 i 111iUöa npassat skogsbruk, ornfatLan de skogsbruksmetode rn as anpassning
del s till kra\en p å så\'äl Yirkesprodu kt io n
som n a tur- och m iU ö\'å rd , ckls till s kogens
öwiga fun ktioner.
Tilldela d es a\ E.SLA A.W. Be rgsre11s p ris
200 1 med 1n 0Li1e ringen : Tör en Ye tellsbpli g och pedagogisk gå rning i ett osed\·,wli gL brett s pektru m fr{1n skogsskötsel,
skogsbio logi och kon se k\"cnscr för naLu r
och Jandsbp a\ skogliga in gre pp til l skoge ns re krcati\'a \~irde n och skogshistoria
samt för h ans oräddhet a ll 111ecl sakli gt
1mde rbl'ggcla argument sti m u lna de n
skogl iga dcbatte1 1··. 165
Karl TX l !'ifl0- 1611. YngsLc son til l Gusta\·
Vasa. S1·ensk kung 160-! (forrne llt, men
reellt 1599) till si11 bortgå ng 16 1]. 251
Karl m an \ifargare ta r. 19:16. Fil. dr, doce n t.
Ans tälld ,·id IusLiLuLionen för e kologis k
boLanik. Umd u11i\·e rsit et, l 9n- 85, dj1 cfter , id Institutionen fö r s kogsskötsel.
SLu U 111eå som f'orskningslcdare 198:'i

och professor i skogspatologi 1999-pcnsion 2001. 165-167
Ka rlsson J e rke r f. 1944 . .J~igrn., Skog. lie.
Anstid ld \id Skogshögskolan, Institutionen
för \'irkcslära 1968- 70, därdtcr \'id SC:As
centrala Dataavdelning 1970-74 som
sys1emman och systemch ef, chef för Skoglig
planering 1974, för\'altare fö r Vilhelm ina
skogsfö n alrning 1977 och för Kälarne
skogsfönaltning 1982. Ri1r. skogsdi re ktö r
i SC:A Skog A B 1988, skogsclirektör 198().
VD i holdingbo laget SCA Forest and Timber AR och VD i cln1 1erbolaget SCi\ Skog
AR inom affarsgruppe n Skog och Trä
1990, \'Di SCA Forest an d Timber rr:m
1997 och frå n 2000 \",m i Forest Prod ttcts
sam 1 VD i SCA Skog AB. -/.9, 51, 85
Karlström Stig-Anders L 1939. Skogsskola.
Anst~illd som skogsfaklo r i SCA 1965-pension 1996, först en tid på Sollefteå skogsförvaltning, me n sedan resten av tiden på
Skogsvårdsa\"Cleln ingcn, arbetade diir med
före tagstaxeriuga r oc h försöksverksarnliel.
81

Kastrup Sverker 1908- 1992. H andelsgym n asi um. Anst;illd i Kramfors r\R/ SCA 1928,
bi tr. försäljni ngsdirek1.ö r och chef för
i\rncrika-avdelningen 1945. försäijn ingsdirektör, vice VD och VD:s ställföretr;idare
1951- pension 1973. 45
Kempe Erik 1898-1 959. l ndustri man. \!I) för
AB Robe rtsfors 1928, anstiill cl i Mo och
Do 1usjö AB 1940- 59, disponcnL och VD
1949 till si n hortg[tng 1%9 . 62, 63
Koh h Elmar 1907- :!003. :d ag. re r. fores L.,
D r. re r. fo rcst. Född i Riipiua, Est.land.
Anställd som försöksassistcn t vid T!1rtu
nniversiLeLs skogliga a\"Clelning 1930-'.16
och som chef fo r Skogsfo1-skni ngsinstitu1e1
1936-4 I och 1942-44.
Vistades som stipendiat n;ista11 liela år
193G i Ö sterrike, Tyskland och Tjeckoslm·ak ie n. Verkad e som "skogsspecialist'.
\id Skogsförvalu1inge11 när d en so\j etiska
ockupaLionsma kLen stängde Jnsti tutet
1941, men de u a ri lliits sedan att arbeta
vidare a\' den dito tvska. När de smjetiska
styrkor na trängde in i landet för a ndra
gå ngen flydde han tillsammans med
346

må nga skogstjäustemän till Tyskland 1944.
Var chir t.f. j ägmäs tare 194 11-45 och chef
för värmea\·delningen vid Geisl inge ns Oykting låger 1945- 47. Pro\'acle da n,1gon tid
au. va ra ko lgruvearbetare i Relgicn.
Lyckades komma till SH'·rige 1947 och
anställdes s.{1. på Domänstyrelsens skogsdrclsa\-rlelning som bi tr. _Figrnäs tare, fö rste
byråsekre terare 1962 och so m byrådirek1ör 1964- p e nsion 1972.
Publicerade så senr so1 n 1983 e n vetenskapl ig rapport 0111 de n s.k. "skogsdöden".
Var verksam i bl.a. "Estniska skogsforskarsällskapet". och ordf. chir 1956-fö, samt i
redaktio nen för tidskriften "Den estniska
skogsrmumen i exil·'. 1-18
Kohrnann Ke til. Plantskolekonsulent vid det
norska Skogsclskapet ( 1972) . 223
Kre nger har 1880- 1932 . Sw·11sk före tagslecla re, fi nansman och ciYiliugenj ör.
Byggde linansirn pe rieL Krcuger&Toll
(med Svenska Tändsticksbolaget som
grmtcl) . Va r sto r oc h betydelsefu ll aktieägare i deu norrländska skogsindustrin.
Jlans im periurn skakades a\" en in ternationell låg ko11ju11klur och finanskris i
början a\· 19'.)0-talct, oc h han sköt sig
1932 på ett hotellrum i Paris. Detta utlöste den s.k. Kreuge rkraschen, c11 börskrasch 1u ecl \'e rkningar lå ngt manför
SYcriges gr~inser. 4 1, 385
Kttoppa Hjalmar r. 1941. :vlmematikcr, fysike r. Fil. kand. :\nst~illcl \·id Flekr.rolux ut\'eckl ingsavdelning 1968, \·id SCr\:s d ataaYdeln ing 1970 som operationsanalytikcr
och vid forskn ings la boratorict fr:U1 197'.)
som Seni or research achisor. 85
Langlet Olof 1900- E)97. Fi l. dr, docent.
Ans tälld \'id Skogsförsöksanstalten / Skogsf o rskn ingsi nsti tu tct/ Skogshögskola n från
1928, försöksledare 19-14, laborato r i skoglig populationsgen etik med proveniensforskni ng 1962- 67. Erhöll p rofesso rs namn
1961.

A\' KSL/\ e rhöll han 1957. tillsa mmans
rnecl Bo Eklund, A .W. lkrgstens pris för
framstående 1·e1enskapligt arbe1e med
motive rin gen: "Såsom e tt erkän n ande av
d e ras insatser inom skoglig produktions-

forskning genom kon struktion av apparatur för {usringsmätn in g·'. 34, 146-148, 15 1
La ntz Arne 1924-2005 .Trä clgå rdsm. Anstä lld
som fältassistent vid S~illskape t fö1 praklisk
skogsför~idling 1949 och vid dess efterföljare Fören inge n Skogsträdsför~idlin gs
försöksslatiou j Sundrno I 9:i 9, därefter vid
H asselfors Garde n AR som försöks lcdare
1967- pe nsion 1987. 203
Larsson Yng, e f. 1928. Fö ljde m ed pappa till
skogen sorr1 "liten pc~jk", börja d e i Sundsvalls bo lagen sot11 "stubbkniktare" 1946,
biträdde p å Hu llsjö bevakning, och var
vid Skogsvå rclsavclelningcn på Sundsvalls
skogschefsdistrikt/ SCA 1953-59 sann
genomgic k Stavre skogsskola 1955 och
blev skogsfaktor. Var dä rf'ftf'r plantskoleföreståndare i Nedausj ö , I ,ögdö bn1k oc h
Bogru ncle t I 9!59-pension 1988. 212
Leijon Ro f. I %0. Fil. kanel. Aust~i lld vid
Skogshögskolan/ SL U Umeå , Institutionen
för skogsp roduktion /skogsskötsel so m
forsk n ingsassistc11 L 1975 oc h so m (o rskningsle dare 1978 till 2002. Därcftf' r skogsv,'\ rdskonsu len t vid Skogsvårdsstyrclscn i
V~isterbottens hin från 2002. J 15
Lestancle r To rbj örn f. 1950. J ägm ., Fil. dr.
An ställd vid SLU Umdt, Institutionen för
skoglig genetik o ch , iixtf)'Sio logi 1978-80
som lab .- och försöksassisten t, Institutione n
för skogsskötsel 1980- 83 som fö rsöksle da re
samt vid i nstitutet för skogsförbäuring i
Sävar 1983-WJ som försöksledare. Statsko ns u le nt vid SLU Info/ Kontakt 1989,
SLL O1m iirld 2003 . Dokw ra nd vid Institutet för skogsskötse l 2002-03. Forskarass istent ,·id E n h c tc u för b.i o rn assatekn ologi och kem i, BTK, 2004 . 21 7
Lid be rg Olof f. 1923. Anställd i SCr\ 1946- 75.
734, 143
Lidbcrg Ro lf 1930- 2005. Konstniir, kiincl för
sina rn{tlni ngar a,· troll. Fr,m1sråe nd e botani ke r och mykolog. Hedersm edbo rga re i
staden Geraci , Sic ilie n , där han ofta vist,1~
des vin te rtid. I början på 1980-ta let s~indc
SVT en serie o m tre prog ram om Lid berg,
beti tlad "En m an och hans blommor·'. 79
Liije fors Lindorm 1909- 85. Målare o ch författare . Liksom fa dern Bruno L, och ä ldre

brodern Staffan, in riktad m o t att återge
och skild ra djurli\' ochjakt. 251
Liljefors Staffan 1900-1982 Må la re och författare . iudste son till llr u no L.. och med
sam ma in riktn ing som d e nn e och brodern
Lin dor m. 25 1
Linde bo1 g Staffan f. 19,F>. Skogsskola. r\nstiilld i SCA som skogsfakto r på Al backe ns
bevaknin g, K:ilarne skogsförY,dtniu g 1960,
korn till Sörlra Skogschcfsdistriktets skogs, ,,'irdsavdelning 196-'I och ti ll ele n cemrala
Skogs\"å rclsavde ln ingen 1980- pension
1995. A r fortfarande (200!5) sysselsa tt med
uppföijnin g a,, !altförsök rö ra nde bl.a .
con torta . 229
T.in cle löw Ake f. 1950 . .Jägm. , Skog. dr.
Ans tälld ,·id Skogsliögskola n , Institutio ne n
fö r skogsen tomologi som assistcn t 197578, påJälla skogshrnksskola, l jppsala som
,1cijunkL 1979-80 och \'id SLU Cppsala,
A\"d. för skogsentomologi som forskningsassisten t 1980 oc h son 1 fal te11to1110log frå n
1984. 165
Li nden Sraffan 19'.!6-2000. Kiind tec knare a,·
Sraffam Sto ll a r. Ilar tecknat i \lforgonBla dct, S,·enska Dag bladet m .fl. tidnin gar
och m edn:r kade sed an 197'.! i Ex presscu.
Fick Gävle kommuns kulturpris 1985 och
en ku ngli g medalj 1995. 153
Li ndgren Dag f. 19-12 . Skogsgeneti ker. Fil. dr,
docent. A.1 1st."illdes J 97 ] soru forskarass istent ,·id Skogshögskolans institution fö r
skogsge 1wtik, innehar sedan 1977 p rofess ure n i skogsge netik (all m än ge netik
samt skoglig popuLuionsgenetik. forädli ngsteori oc h fröpla11 rngefors ku ing) , ·id

SLL.: U rncå.
Ti Ildf'lades K.SLA:s gu lrl meda lj 200i'>
m ed m o ti,,eringen : "Fö r ime rnation e llt:
11pp111~irksa1n1nade 11m teorier och rnate1na 1iska modeller inom hantitati,, geneti k
till iimpade på praktisk skogst.rädsförädling··.
Ar en synn e rli gen duk tig forskad1andledare! 75], 166, 172
Lindgren Kata rin a f. 1942 . Skogsgenetiker.
Fil. clr. Född i Kovacica, .Jugoslavien . An st~illcl vid Skogshögskolan / SLU Urnd 1%8,
forsk11iugsledare vid Institutionen för skoglig gen e ti k och ,-~ixtf-ysio logi 1986. 765, l 66
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Linclqu ist Benil 1904-1963.Jigm.. Fil. dr,
docent. Professor i skogsskötsel Yid Skogshögskolan 1947- 50, därefter kallad till
Jörest,\ndare tör elen botaniska n~idgårde n
i Cöteborg och senare professor i botanik
vid Göteborgs t1niYersite1. I I I
Linne Ingemar f. 1929. J iigm. liar under lwla
sin akt:i\·a tid \·a rit anställd i,,orn Skogs\·{1rdsorganisationen. Var assistent ,id Skogs\·årdsstyrclsen i Uppsala hin I 9:i7-58 sarnt gick
frå n amanue ns till a\"Clelningsclirektör \"id
Skogsstyrclsen l 9:'i8-7 l , arbetade först inoJTI
området "'frö och pla nt.'" och sedan inom
'"bidrag och be redskapsa rbeten". \'ar länsiigmästare på Gotland 1971- 81 och i Söclermanh111c\s län 1982- pe nsion 199+. 202
I Jungherg Gö1a n 1938-198 1. J ägm. Ansfilld
i SCA 1966 sorn utredni11gsu1a n, bitr. projektledare fö r Skoglig planering 1967,
assistent på Sollefteå skogsfo n ·,iltning
1975, skogsteknisk assiste lll på Södra skogschefsdistriktet 1977 och sekti onschcf för
personalärenden \"id Skogsdi\·isione n s
Adrn in istrat:iva an.letnin g 1978 ti ll sin
bortgå n g 198 1. 87
L un dmarkJan-Erik f. 1936. Skogsekolog. Fil.
d r, d ocent. Auställd ,·id Skogshögskolan.
lmtitu ti onen för skogsekologi 1963 som
I 000-tirrnuarsassistent och 1967 so m
fors karassistelll, vid KTH, Institutionen fö r
kulr.urte k11ik 1973 som uni\ersitctslektor,
,,id Skogshögskolan / SLU Uppsala . Institutionen för skoglig marklära 197:i som
lörskare och som prnfessor 1985, däre fter i
Dotniim'erket 1987 som skogsekolog. först
pi\ hah-ticl oc h från 1992 p,'\ lwltid fram
Lill pension 2001. 165,315
Lundq, isL Bengt 1926- 1992. Jigm. Ans r.~illd
,·id Skogsforskningsinstiuuet:, A,·cl. for
skogsföryng1i11g, 1954-1957. Därerter bl.a.
llotu ,ingschef i Pite;'\ Flottningsföreni ng
I9!'i9 och äYen c h ef för Norrb otteus södra
Yi rkesmiitni ngsförening till J 9G4, då han
ble,· Yirkeschef" i A.ll Stat.ens skogsi11dusu-icr
(,\ SSI). VD i NorclsYeriges ,irkesköpare
1980- pe nsion 1991. Ku rskam rat m ed Stig
H agner. 29
Lyberg Be ngt 1912-19\)5.Jur. kanel . Anstiillcl
i Mo och Domsjö AB 1943- 71, bit r. dir

l 94(i, \VD 1952 och VD 1959- 71 . La ndshövdin g i \'äs tcrbouens län 1971- 78.
Led amot. och ordf". i e tt flertal stvrelser
och ntredniugar, bl.a. ordf. i 1973 å rs
skogsutredning J 973-78. 122, 300
Lyngfe lt Björn r. 1956.Jigm.,.Journalist.
Reponer på Dala-Dc111okra te n J978- 79
och p[1 S,eriges Radio 1979-81 . Därefte r
in fo rrnatiouschef i SCJ\ Skog AB 198b,
SCA Fores r. aud T i111 ber AB 1990 och
SCA Graphic l'a pc r A.13 199G. Personalchef i SCA Forest and T im ber AR l 998
och info rmatinnscl irek rör i SCA Forest
l'roduns AB fr{111 2000. 6, 10, .318
Löföerg Bertil, 1923- 1997. Folkhögskola;
smed och ,·erktygsarbetare. Ombudsman
(s) . stucliesekr.. lörb1111clssekr. och f'örbunclsordforande SSU 1946-58, sak kun n ig i
fi n a n sdepartcrne11tel 1958-62, statssekreterare i Ci\·ilclcparte111entet 1962- 69, konsultati,t st.at,råcl 1969- 75 samt lan clshövdi11g
i Västernmrlancls ]~in 1975- 89. l 63
\ilachia,·elli Niccolo 146\)- 1527. Italiensk
statsman . historiker, filosof" och förfauare,
bl.a. anställd 1498- 1512 i diplo matisk
t_jänst ,I\· hcmst.aden Florens. 154
rnn \falmborg Göran f. 1920. J iglll ., Skog.
dr. Ass istent \'id Skogwårclsstvrclse11 i J önköpings lfo l 9-!8 och i G~ideborgs !~in
19:i0. 1 :c ctssisten t , id Skogshögskolan,
l nstituLinnen fiir skogsekonomi, 1951- 55,
därefter , id S\·eriges Skogs~igareföre n inga rs Riksförbund ( SSR) ti ll 19:J6 och vid
J ordbruke ts Uueduingsinst.it.ut ti ll ] 972 .
Research fellm,· ,id Un i\"t-rsirv of
California, lJSr\.. 1960- 62. Ans t.älld ,·id
Skogshögskola n / SLU L' 111eå, Institutionen
för skogsckonomi, so m bitr. professo r 1972
oc h som professor i skogseko nomi 197:'ipemiun 198:'i. \'ar perioch is lärare i skogsl111shälln ing och skogsckonomi på agron o mlinjen ,·.id La11Lbruksh ögskolan. / 33
Malmström Carl 189 1- 1971. Fil. d r. docen t.
Anst.ä lld ,·id Skogsförsöksanstalte n / -forskningsinsrinnet 1913- 57: bl.a. assistent 1920.
Ö\·erassisteu t 19'.·Ei, prof"csso1· oc h f·örest:U1d a re för .\.latun·etenskapliga anlelningen
1940 (från 1945 Avd. for bota ni k och m arklära) till p ension 1957. Ordförande i S\".

Sällskapet för antropologi och geografi
1948- 49, i BoLaniska sällska pet i Stockholm
[CJ51- 64, i S,. fören ingen Oikos 1952- 55
och i Vetenska psakadem ie ns natu rskyddskornm iue 19!>6 samt ledarnot i Stockholms
skön he tsråd I 9:'>6- 63.
Ikhandla r i sina skrifter fr~imst skogsekologi , skogshisto ria, ton·gcologi och
\'äxrgeograflska ii111 nen . Var redaktör för
S,·. Botan isk Tidskrift l 939- 11'1 . JO, I 28
.Vlao Zeclong (M,10 Tse-tung) 1893- 1976.
Kinesisk poliLi ker. ordL för Kinas kommunist.iska parti 1943- 76, Folkrepubl iken
Ki nas preside nt l 9!>4-59. 270
Markgren Gunn ar l 930- 1999. Algfo rskare.
Fil. cl r. Anställd ,·id Svensb Jågareförbu11dct, Boda fö rsöksstation 1961- 73,
chirdte r p:1 Grimsö forsk n ingsstation
1973- pension 1995 under h1m1dmannaskap a,· fö rst Statens 11,Hun·årds, erk frå n
] 973 , clårefter a,· SLU från 1992. Var h l.a .
redak tö r för S'JV:s tidskrift Viltnyll. 317
.Vl artin-Löf S,crker f. 1943. C i,iling., Tekn.
lie ., f il. dr h .c. Anställd , id STFT 1967- n.
\m MoDo C:h emetics AB 1972- 77, chef
för resu!LatoJ1JrådeL cellulosa inom SCA:s
Cellulosa- och kraftpappersc\ i,·ision 197783, VD i Sunds Defibrator AB 1983-86.
vVD i SCA 1986 sam LVD l 988, koncernchef' 1990- 2002 och därefter styrelst'orclfö1·ande. 4 5, 46
Marrinsson Owe f. 1943 . .J,'igrn., Skog. d r.
Anstållcl Yid Skogshögskolan/ SLU Umeå
1971, fö rst ,·id Institutionen för skogsbotanik, sedan ,·id Inslill.tlionen för skogsskötsel, forsknin gsleda re 1979-2002. föirdtcr
programled are ,·idJimLlands Institut för
Landsbygds1 ttYeckling, Bispg,'t rclen . 765
:vlarx Karl (1818-188~). Tysk samhiillsforskare,
arherarrörelscns 111est inflytelse rika tänkare.
Skrev bl.a. \1an iCest dcr Kommunistischen
l'anei ()848) och Oas Kapital (band I,
1867; band 2- 3 slutfördes a,· Friedrich
Engclsoch utkom 1886rcsp. 189~) . 270
Ylausson Stefan f. 1971. .Jägm ., Skog. dr.
Doktorand ,·id Instiru tionen fö r skogsskötscl, SLU Umeå, 1998- 2002, fö ryngringsansva rig i Sveaskog f ön·,tltnings ,\13
i Lyckselt' från 2002. 195

Moberg Asa f. 1947. Textilutbilcln. Kous tfa ckskolan. Kolumnist i Afto nblaclet. 1\)68- 80,
T\'-recensent d~ir sedan 1986. lVJedverkade
bl.a. i Folkkampanjen mot LirnkrafL. Ila r
skri, it böcker om sam hålls- och samlc,·naclsfrågor. 272
lVlossberg Eije 1908- 1997 . .Jur. kanel. f iskal
och assessor i S\'C',t HmTä tt. Statsst'krererare i Socialclepanemen tet 1944-45, konsul ta till statsråd 1945-47, statsråd och
c hef för l nrikcsdcpartern en tel l 9,17- :'> l ,
landshöl'ding i Koppa rbergs län 1951 - :57,
direktör i SCA 19:.i 7 och \'D där 1960pension 1972. 44, 45, 51 . 70, 74, 709, 128,
133, 229
l'vlånsson Laroy 1919- 1996. Fältflvgare ,·id
F 12 och llygliirare i Lj ungbyhecl l 9/15-:7J0.
.Anstållcl i Culkiks r\B som llygclicf 1950,
ö,·cnog flvg, erksarn h eten där 197:i och
startade L,troy Flyg AB, som såldes 1980.
\'~irlc\srcko rdhå llare i segelfl)gning och
s1·t'nsk mästare tre gånger i brottning,
we lt erl'ikr (68- 74 kg). 129, 136
M:mssou Ture l918- 200l. J ägm . Anställd i
i'vlo och Domsjö AB 1945- 52 som aspirant,
assistt'nL och a1Tlcl ningschef. Skogschcf i
AB Scha ri ns Söner l 952-:>6. Sedan :itcr
till ~fo och Domsjö AB: skogslör\'alrarc i
'Jylid t'ns, Bjurholms och Lrncå skogsförrnltni11gar 1956- 74 , därefter skogschcf i
ivlo BaSa, Curitiba, Brasilien till sin pension
1981. 192
Möller Görau r. 193 1. .Jågrn . ,\nstålkl i
Ljusnc-Wo;-;na ,-\B/ Ström-I j usne AB
l 9!>6- 67, b l.a. sorn skogsvånlschef, vid
I ns t iwteL för skogsförbättring/ SkogForsk
1967-pE'nsion l 9!Hi, chef for Gödsli ngs'" dclninge n / A\'CI. \'.ixt.nä ring-skogsproclu krion. 135
Nellbeck Roland 1921-1992.Jigm., Skog. lie.
A.nstiilld I id Skogshögskolan som assistent
i skogsskötsel 19-19-:J l . pi'l S1att'ns Vanenfalls,·erk 1952 och sarnma {1r som assist.ene
på AB l ggesuncls Brnk, däref'ter i \farmaLångrörs AB (senare Korsnås-r--1larma AB)
som skogs,·årdsassis tt'nt 1956 och skogs,,,'irclschcf J 9G0, sedan skogwårdschef i
Iggesunds Bru k 1965-pt'nsion 1988.
Y, 155. 162, 313
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:--Jenzell Gustaf 19 13-1994. J ägm. A11sLälld i
l:krg,ik &.: Ala AB 1939- 43 som skogschefsassistent, ,,ict arbetssLucl ieavd e lningen SD A
1943-51 sorn ff> rsökslccla re och c h e fens
slf., ,·id SCA, Skogsavclelningcn 1951 so m
c hef för Allmänn a sckt.ion e n (s kogste kn ologiska, admin istra tiva oc h clrifrseko110rniska äre nden), cht>f för Skogsclivisio11ens
allmänna sektion 1973-pension l 978.
Kompetensförklarades FJ49 ti ll professnreu i skoglig arbetslära ( u u "skogstekn ik")
vid Skogsförskniugsinstitute t. 55, 83, 202
Ni lsso n .Jan-Erik L 1947. Fil. dr. AnsL/illcl vid
Skogshögskolan, Institutionen rör skogsföryngring so m assistem 19 72, ,·id Institutionen fö r skogsgenetik som f'orskningsassisLe n t 1976, vid SLU Umeå, I nstitution en för ge n etik och 1·äxtf-ysiologi 1981 ,
fö rst som forskarassistem och frå n 1986
som försöks led are/ forska re . 165
:--Jilsson N ils, "'.'Jisse i Tmattnet" f. 19?,6. Fo lkhögskola . Bon d e och amatörfo rskare. Arbetade 1954--56 på Tegefors sulfirfabrik i
J ärpen. Liste 1972- 73 in tre betyg i mikrobio logi vid La n tb rukshögsko lan på Ul uina.
Utsågs ti ll föreninge n .Jarntamots i Uppsala hcclers pristagare 1982 med följande
hun 1dmo tivering: "För ha ns o rädda och
cijiin·a insatser all geno m priva t forskning
på,·isa de riske r som konstgödning innebär
fö r jordbruket och dess produ kter'·. 14 1
Nilsson 'Nils-Erik f. 1928 . .Jägm., Skog. lie.,
Skog. dr h. c. Anstiilld vid O sby Lantm an n asko la 19:'i'.1- 54 , i Skogssällskapet
] 954- 58, vid Skogsforskningsin stituLe L/
Skogshögskolan som chef for Riksskogstaxcringe n l 958- 7Ci, professor i skogstaxering 1964--77, d~irefter m·dclni ngsch ef
\'id Skogsstyrelsen och chef för den nyi nrättade e nheten för prognos, erksa m hel
1977-pcl!Sion 1993.
Dä re fte r kons1tlt\'erksamh e t i det egna
företaget "Pla nalys Ko nsult". Är m ycket
engagerad i ime rna tio n e lla skogsfr:1gor,
hl.a. 1ia FO/\. och SIDA. 18, 23, 125, 162.
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Nohrstedr Han s-Ö1jan f. 1950. Fil. dr, cloce rn.
Anst;i!lcl vid Institutet för skogsförb;ittring/
SkogForsk, Göds Ii ugsa, delninge n m ed
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särskild inri ktning p å m iljöfrågorna 1984-2000. Därefter p rogram clwf· ,·id Forskningsrå de t for miijö, areel la uäringar och
samhiillshygga11de. Form as. 135
No1·din Bernt f. 1942. Skogsm. Anstiilld i
SCA Skog AR 1970, bl.a . b itr. skogsfö1valt,11 e vid Kalix skogsför\'al tning 1981- 82
och skogsfo rva lta re 1983, tra11sportc h ef
för Virke T\ord 1988 oc h för Virke Syd
frå n 1992. 160
Nordhnde r Sven 1 C) l 9- '.W03. Skogsrn . Anst;il!d
i SCA 1952. Assistent p å skogschetskontorct
i Kramfors AB 1952, assis tent på Kramfors ,
senare Mellersta skogscl1efsdistrikte t 1955,
skogsvå rclsassistenL på \!l elle rsta skogschcfsclist ri k tet 1960-fi7. Assiste nt vi d f astighets\'iirderingar. planLs kolor 111.m., Södra skogsch efsdistriktet 1967, och vid fastighe1:s1årderi ng, skogskarteri11g rn.m., Skogsdivisionens skogs1·ärdsa,·delning 1979pension 1984. 58, 212
Norclsuöm Sivar f . 193'.'\. Skogsskola,.Jägm.
Anst/i lld vid Institu tion e n för skogsskö tscl
1965, i \i\'ifstavar f\ AB som skogsvtm.lsassiste n t 1965, i SCA 1966 som först skogschefsassist.t>nt och arbeta d e därefter m ed
fr~imst plan e ringssystem, i J aakko Pöyry
A B 1975- 77. Sakkunnig i.Jordbruksdeparteme n tet 1977, by1 åch ef vid L insstyrelsen
i Uppsala län 1988- pension I 993. Sedan
egen ,·erksarnhet. som b l.a. VD för ''Företagsskolan 3 i". 83, 87
"l'oti ni Gösta 1908- 1964 Fil. dr, doccut. Va r
assis tent ,·id Statens växtskycl dsa nstalt
] 930- 43, speciallä rare i skogszoologi med
j akldrcl vid Skogsliögskolan 1943, lära re
och fö rt>ståncla re fö r Institutione n fö r
skogszoologi d är samma år, sedan labo rator i all män skogs7.oologi med viltvård
1945 och frfo 1949 professor i skogszoologi till sin bong{111g 1964.
S,·aracle eu par å r ~i1·e11 for undenisninge n i skogsc1no rnologi. Var konstniirligt lagd oc h d e t. rnr fäsci1wra nd c all se
honom p å svarta tad a n rita t. ex. e n skalbagge p.'1 fri hand. 252
Näs lun d Maufrecl l899- 1988 J ägm ., f i l. och
Skog. dr h.c. Anställningar i skogsbruket
1925-28, ass iste11 t vid Statens skogsförsöks-

anstalt 1929, ö , e rassistent 194 l , t.f. förestå ndare för Skogsavdel ningen 1942, professor o ch che f" för Skogsfo rsknin gsinstitutet 1944-57, la ndshönli11 g i Norrbo tte n s
län 1957- pension 1966. Skogsmatematisk
expe rt i R.iksskogstaxe ringsnjmncle n
1938- 44, sty1-cbeleda mo t i Skogshögskolan
1944-61 och ordf. 1962-68. Orga11iseracle
skogsforskningsinstitut i Tu rkiet, O ste rrike, Mexico och Bu rma. 21 , 147, 175
O xenstierna Ax cJ 1583-1 654. Greve, statsman.
Grnndl igt utbildad i S\'e rige och \'id tre
tvska unive rsitet. Riksr{1<l 1609 och rikska nslcr 1912, unde r C nstav 11 Ado lfs oc h
Kristinas regeringstid , till sin bongång
1654.
Skapade bl.a. ett e nh e t:ligt förvaltningssys te m på central, regional och lo kal nivå
sorn 111.trycks i d en forvalu1i11 gsstadga som
ing:1r i I G34 å rs rege ri ngsfonn o c h som
var u nik i dt>L d åva rande Europa. 304
Palme Olof 1927- 1986. Po litike r (s) .Jur.
kanel. Statsmi n iste r Tage Erlande rs sekrt'le ra r<" 1953, hyr[tchcf i staL,råclsbe redningen 1961 , kon sultatin statsdtcl J963,
kom munikatio nsrn inis1er 1965. utbildningsministe r 1967 s,tmt statsm iniste r
1969- 76 oc h 1982- 86.
Sköts ihj~il de n 28 februa ri 1986 p:1
S,·eavägen i Stockliolrn. Morde t ä r ouppklara t. 763, 164
Past.e ur Lou is 1822-1 89.>i. Fransk ke mis t och
biolog, e n m· si n tids mest berömda naturforskare. Bland a nn at professor i ke mi i
Strassbourg 1849-54, i Lille 1854-57 och i
Sorbo1111e 1867-74. 71
Paulsson Valfricl f. 1925. Pol. mag., Fil. dr IJ.c.
Anställd i sta tsför\'altuinge n 1955-9 1, i
Finansd e partemen te t 1955, statssekreterar<"
i Jordbru ksclepanernt>nre t: 1961, i Statsrådsbered nin gen 1964 samt ge n eraldirektö r
och chef fö r del nyinrä ttade Statens naturl'årds,·erk 1967- pe nsion 1991. Bland a 1111at
sry1-elsf'ordfö randc för SLU 1986-93. 2 98
Persson Anders 1938-1999.J ägm ., Skog. dr,
docen t. Anställd l'icl Dornänverke 1 i Vi lh elm ina och Särn a 1964- 66, ,id Skogs högskola u, lustitution e n f'ör skogsproduktion
l 9fi(i-75 som forskarassisrf' nt:, me n l'ar

tj;iustled ig 1969- 72 lör att inom r·am<"n
f'ör ett SIDA-projekt i Lnsho10, Tan zania,
arbeta som skogsträdsför;idla re. Därefter
Gil tgenetike r 1975-78 ,·id Skogshögskolans
instirn tion för skogsgenetik. Var bitr. professor i skoglig p rove nie nsf'orskning 1978
vid SLU Ca rpe n be1-g, professor där 197997, samt professor ,·id Högskolan Dalarna
1997 till sin bortgå ng 1099.
Lärd e· sig i Tanzania a u rala swah ili fö r
an: 1lllde r Eiltarbctena kunna kommun icera
med d e a nställda som inte be h ärskaclt'
engelska . 165
Persson Per r. 1943. Jigm., Skog. dr. Anställd
,id Skogsh ögskola n, Institutione n fö1
skogsproduk ti o n 1968-7(i, därefter vid
SCA. Skogs1·:1rclsavdcl11i11geu, sek t.i onsch ef
för försök och ut:veckling 1976, san1 l för
marka1wiindn ing och skogsproduktion
1987, chef för avd . forjakt och fiske 1989
med centralt policyans,·a r m.m ., skogsvårdsch el' från 1991. H ans doktorsavhan dling 1975 hade ti teln "Stonnskador på
skog". 10, 5 9, 723, 24 9, J 1H
Perrini Sven 1891- 1963.Jigrn . Tjäns tgjorde i
o lika No rrlan clsclistrikt 1914-17. Anställd
, id Skogsförsöksanstal te n / -forskn ingsinstitu tct fråu 19 17 som assiste nt, öve rassistent
o ch l'örsökslcclare. Lirare i rnatt>rna 1i k p å
Skogshögskolan 19 18- 34, professo r i
skogsuppska u u ing oc h skogsin clelni ng
dår 19-Fi- pensio n 1957. Fr[rn 1934 ä, e n
speciallära rt' i skogsekono m i p:1 KTH,
Avel . för la11unä1eri. Frå n 1929 ge n e ralsekre terare i Tntnnationella Skogsförskn ingsunionen. l LFRO . 11 l
Peue rson H e nrik 18 79- 1962. Jigm . Anställd
i Dornäm·e rke r 1902-04, tf. le ktor vid
Skogsinstitutet 1904- 06, skogsförva ltarc
i Mo och Domsjö AB 1906- 08, skogsch ef
i Uddeh o lms A B 1908- 22 . Därefte r ,id
Skogsförsö ksans tal te n / -fo rskni ngsins ti tute L 1925- 4-1: Ö\'erassiste n L 1925 . professor
och förestå nda re for Skogsa\'Clcluingen
1927- 44, chef fo r anstalte n 1939-pension
1944:. I .eda mot l'ör fö rsökstaxerin gen a,·
V~irmlands lä ns skogar 1910- 15, och h ade
red an 1909 utfonnat e t.L program för en
"Ri kstaxering" av landets skogar. Chef fö r
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StaLens briinslekommissio n 19 17- 18 .
Pu blicerad e en stor mängd , <"l<"nskapliga
arlwten och artiklar, där de n·[t mest bet, cland e är "Barrskogens ,ohmproclukt ion·'
(195!'>) och "Barrskogens ,ärdeproduktion" ( 1962). 18, l 9, 35. 37, 120
Po h anka Ragnh ild f. 1932. Me llanstadiebrare,
ämnesliirare med at~jnnktskornpet.ens, politiker. Var brar<" på lllellan- och högs tadiet
sarn Li st:ucl ieförb uncl från 1956. Riksdagsledarno1 [988- 91 och 1994-98 for :'vli ljöpatriet de Gröna, som hon ,·,tr en a,· initiat:i\lagarna til l. I rikscb gen ledamot i d i,·erse
11tskoLLo. l. (dock ej i _jordbruksutskottet)
samt i flera kommiueer, b l.a. Sw·nska
UNTCEF-kornmitLen .
Par LipoliLiska u pp<lrag: Språkrör 1982
och 198 11-86, styrelseledamot b l.a. i Folkkarnpanjeu mo t. kärnkraft/ kärnYapen,
Sv. Röda Ko ,-set, Rädda Barnen, Arnnesry
l nternational oc h Nej ti ll EU. Ö vergick
hösten 2002 till Vänstcrpaniet. 225, 317
Rappe Cli ristoflcr f. 1933. Fil. cl1 , d ocent.
Docen t Yid Uppsala uni,·ersitet 1965, professor i organisk kemi ,·id Lrneå u niYersit.et: 1970 och i miljö kemi diir samr lörestånclare for :t--ililjögiftslahoratoriel i Umdt
1988-pension 1998. 317
RemrödJan F. 1941. Fil. kand., J ägm., Skog.
dr, docen t.. Anställd i Skogssiillska pet som
ass istent. 1967, i Tnsritutct fö r skogsförbättri ng 1968 som chef för No rra clistriktet i
Sä,·a r, d~irefter skogs,·årdschcf i Domän,·crkeL1977 och informatio nschef i KorsnäsMarma A.B 1982, skogsclirekrör i S,·enska
Cellulosa- och PappNsbruksföreningcn
(SCPF) 1984 och VD i Skogsind11srricrr1,1
1991 - pension 2004. Acijnngeracl professor
i skogsskötscl ,id SLU Umeå 1989- 1992. 760
Roll-Hansen Finn 1906-1997. "Botani ker,
m·c\eli ngslcd e r ved Det norske skogfors0 h esen 1958 og prof. cler 1968-74.
I !a r skre\'et e n rckke vit. arbe id<"r og he reb0 ker om skogsykclornrner og om sopper.''
(11ww.caplex.no) . 748
Romell I.a rs-G unnar 1891- 1981. Fil. dr,
docen t, Skog. dr h .c. Anställd vid Skogsfo rsöksa nst.alLen/ -fo rskn iugsi nstiLu rc t
19 18- 28, professor i skoglig rnarkhira ,·id

Cornell uni1·ersity, USA, 1928- 34, därefter åter l'icl Skogsforskn ingsinstitULel.
ö,·erassist.ent i skogl ig ma rkfara 1938 och
sedan forsökslcdare till pension ] 9:J 7. Tilldelades professors narn n 1948.
Av KSLA erhöll han 1949 A .W. Bergst<"ns
pris for frarnst.,'\ende \"ctenskapligr ar bete
med motil"eringen: "Såsorn eLL erkänna n de
a,· hans insatser inom den skogsbiologiska
fors kningen , f"ramför al lt bf'träffande klarl~iggandet m d<" i lrn111uslag1·et försigg?tende processe rna. Romells arbet<"n på
detta rn11råde iir m· genomgripande beLydelse för förs1åelsen cl\' cle t.i ll marken
knutna prod uktionsprocesserna". 30, 127
Ronge Eric \I\'. 1889-1982. Jägm., Skog. d r
h.c. Skogschefsassis1ent i Kram fors AB
1913 och skogscli ef där 1924-39. Skogssakkunnig , id SCA:s kon 1or i Stockholm
1939-pcusion 1956. SLifLare al" Sällskapet
för praktisk \'äxtföräclling oc h dess ordförande 1941 - 59. Publicerad e e u. flertal
skriftf'r och tabeller om norrhindsk skogsoch marb·ard, best.°mds- och marktype r.
skogstekniska frågor rn.111. sann deltog
flitigt. i elen skogliga debatten. l 7, 22, 30,
48, 81.117. 238, 239,24 1

Ron ge Uf f. 1921. _Figm. Anställd i Kramfors
AB/ SCA 1948 . skogsch d för \ifelle rstct
skogschefsdistriktet] 963-67, sedan chef
för e n 1win r;111acl central LransportaYdelning. Därefter i .AH Stat.ens Skogsindustrier
(ASSI) som skogsdirekrör 1980- p ension
1986. 83
Rosengren Stur<" 1918-1982 . .Jägrn. Aust.älkl
,·id skogsarbetss u 1diea,·clcl11 ingen SDA
1948-.:=iO, \'ar skogschelsassiste n t i Man11aLång1 örs AB 1950- 63 och skogsche( i AB
13illi ngsfors-Långed/ Bill ingslors Bruks AB
1963 ri lls företager köptes av Viinerskog
1977, dä rel"tc r rnn ch·irkescbcf dår ti ll sin
bortg.°tng 198'.2,
Skogseb 1·icl Skogshögskolan 1944-48,
och illustrerade då skogisarnas sångbok
med skickligt utlörda teckningar. 26
Rosvall Ola f. 1949. Jigrn .. Skog. dr. Anstiillcl
\'id l uslit.t n et fö,- skogsfö rbiittring/ SkogFo rsk i Sfi\"ar 1975, fo1·skare och platschef.
135, 165

..
Rosvall-Alrncbrink Guuuel f. 1950.Jägm.
,--\.J.1ställd, icl Skogshögskolan/ SLU U m eå
1975- 2003, först som assistent Yid Institutionen för skogsföryngring 1975. forsk11i11gsassiste n t vid Institutionen för skogsprod11kt ion 1979 och cl~ircfter ,id Inst.itutiouen för skogsskö tsel 1980, forskarassistent chir I 982 och f·örsökslcdare
från 1989. 165
Rurnrn el Rein 1933-1991.J~igrn. Född i Tall inn,
Estland. Ans tälld i SCA 1961 till sin bortgång 1991. Fön a ltarassistent Yicl Bis pfo rs
förva ltning 196 l , skogstekn isk ass istent på
Södra skogschetsdist riktet 1964, skogs\årclsassistent cfar 1966- 71 och yänstgjo rde d å
I %8-69 i LSA. Skogschef p{t Södra skogschef5distriktet 197 I, bi tr. skogsdirektör
ocb chef för resul tatområ d e Virke och
Transporter från 1978. ,VD i SCA Skog
r\R 1984. 212
R;1clin Bo f. 1932 . Civilekonom, Ekon. och
Tekn. d r h .c. Anställ d i Stockholms
Enskilda Bank l 956-5 7, i \1arma-Långrörs AB 1957- 60, i AB Gullhögens Bruk
som e konomichef 1960, som vVD 1963
och som VD l 965-7 I . Anställd i SCA 1972.
VD och koncernchef J 973-88 (koncernchef· till å rsskiftet 1989/ 90) sann styrelseordforaude 1988-2002, därefte r hederso rdfö rancle. Bl.a. styrelseordförandf' for
Kungl. Opera n 1986- 91. 45,248
Sahlcn Kenneth f. 1948.Jägm ., Skog. dr,
docen t. Anstiilld ,·id Skogshögskolan/ SLU
C rn eå, Institnt.ioncn fö r skogsskötsel 1976,
so1n assisLent, fo rskn i ngsassistent, 1 000timmarsassisten t, som forskningsledare
199:$ samt som forska re från 2003. 217
Sandgren !\fats r. 1%5. Jigrn. Anstä ll d i SCA
1982- 2003. Arbetsuppgifterna ,-~ixlacle
frå n assistcnL vid Strö.m s unds skogsfön·alt:ning ,·ia ch el" för fältserYicc Yicl Skogsvårdsavdelningen til l skogsfön·altare i Sollcftd
och s:11-,•Yerkschcf , ·id T unadals sag, ·erk.
Skogscli1ekLör i Södra 2003-. Var skogse lev vid Skogshögskolan / Skogsfak1 tl teren
SLU 1976-80. 260
Saras te Jussi f. J 92 1. f ors tm. (s,·. _j~igrn.) Född
i Män tsälä, Finland. Ans tålld i Kramfors
AB/ SCA 1947-pension 1984. A1betade

vid Skogsdrdsmdelninge n med föreragstaxeri ngs- och skogsh ush{d In ingsfr[tgor.
57, 58, 74. 8 1, 105, 112, JJJ, 142
Sar\'as Risto 1908-1974. Agrn-forst. dr.
Anställd ,·id Fo rststyrclscn i Fiulaml [93134, assisLent i skogs,·ård och forstm:ist,tre
,·id Helsingfors universitet 1938- 45 samt
forskare ,·icl Fors tliga forskningsansLaltcn
1938- 40, innehade olika assisten L0änster
där 1945-53 och var professor för Anl. for
skogs\'årcl l 9S3-74. Var fö rste opponent
vid Stig H agne1s d isputation. 38
Schard Axel 1894-1962.Jigm. Anstiilld i
Skogsst.a Len 1919 , studie r vid New York
State College of Fores try i Syr,1cuse och
praktik i USA, b l.a. i Alaska och i \1cxico
1919- 20, amLälld i Don1:i1werket 192 11930, bL1. skyddsskogs- oc h indel ningsassistent i I-lera norrlåndska distrikt. llitr.
lå nsjägmästare i.Jä rn LI a nds län 1930- pension 19:'"J 7, b l.a . lärare på Halåsens skogsbruksskola .
Gudabenåd ad exkursionsledare. före1og flera studie- ochjaktresor ti ll europ eiska lände r och 'Jorra Ishavet.. Gav ut "En
kunglig bjön\jakt" ( l 936) och "Björn på
isen" (E)51). Publicerad e arti klar i fac koch d agspress. höll föredrag 111.111. 16, 17,
23, 33
Sch meling _J ti rgen 1919- 2003. "l\rsk_jägrn.
1-\mt.älld 195 1 i Aschaffen burger Ze llst.off~
werkcn och senare efter fusio n e11 1970
nwd Zcllsrnffab rik \i\'alclhoJ i det d(t bildade företaget PV1;r\ Papie rwerke Waldh of~
Aschaffen burg r\C.
Var hela sin y1·kesverksannna Lid e ngagerad med \'irkesanskaffni11 gs rr:1gor, och
nnder den senare delen som skogsclircktör ans,a1·ig för P\•\'A-gruppens virkesförsörjning fr<lln Li ll si n pensionerin g I 9H4.
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Schoue G unn ar 187-1-- 192:J.Jägrn . 1\ ssistent
,·id Skogsanklningf'1 1 på ckn ll\·inrä11ade
Skogsfö rsöksanstalten 1902-05. professor
och förestån dare för awle lningen samt
chef fö r a nstal ten 1!)09 till sin bortg.°tng
192:'"l. Tjänstgjord e i Domänst:vrelscn 190509. Var sekreterare i S, enska SkogsYärdsfö reningen l 902- 25. 30, 1-15, l ./6, 148

von Scgebadcn Gus1arf. 1927. Jigm., Skog.
dr. d ocen L. J\nst~illcl i Domänverket 195456. \·id Skogsforsk1 1i11gsinstitu tet, Awl. för
arbetslä ra (nu\. skogste knik) 1965-62, vid
Skogsliögskolan / Sl .U Umeå, lnsti tutionf'n
J'ör skogs1axe ring 1962- 92, bitr. professor
i skogs t,tx< ring rn ecl ä mnesiune h ålle t
Regional irn·f'ntcri ng av skog och andra
till skog knuu1,1 tillgångar och m iijöförh å11ancle n. s~irskil t med avseende p,\ tillgångarnas 11tnytrjandf' 1972- 78 samt 197892 professor i skogs taxf'ring llted e n lå n g
precisf'ri ng a\· :irnnesinnehålle t som e nkelt
11t:tryckt innebar au leda Riksskogstaxeringf'n .
Var Skogshögskolans siste re ktor 197677 och ele n n yb ildade Skogsfakultetens
\id SLU deka1111s 1977-8~. Kurskam rat
med Stig Hagner. 7, 153, 173
Sirnak Mila n ] 922- 2002 . Diploming. (sv.
j~igm.), Te kn. dr, Skog . lie. Född i VclkaBit.ca, Tjeckoslc)\'akie n . Anstäl ld som assistent ,·id SkogslOrsknin gsinstituteL, Ge n etiskt ,wd . I 95 l , labo rator i skoglig fröforskning 19(-i(i och 1979-89 professor i deua
äm ne \id SLC 1,;1m::1, Tnstin1tio11e11 för skogsskötsel.
Var mycke t intresserad av inte rnationf'l lt sa marbe te och ,t\· sp råk, bLt. esperalllo. Rle\ 1976 im·ald i ILalie ns skogs\'eLe nskapliga akade1ni. och höl l då sitt
introd11ktiousanfo rand e på italieuska. 2 I 7
Siren Gustarr. 1920. Forstlll. (S\'. jägm.),
Agro-fors t dr, clocelll. Född i .\!ast.ola,
Fin lam!. Forst m~ist,u·e \'id Åbolancls skogs\-~trcls lörening I94b- -!7. \ id Helsingfors
unive rsitet l 9LI7- 53, specialforskare \ id
tinska Skogsforskningsa nstalten 1957- 6 1,
FAO-cxpen i Mexiko 1962, anställd vid
FA.0 i Ro rn 1963, professor i skogsföryngri ng Yid Skogshögskolan/ SLC Uppsala
J 964-78 och i encrgiskogsoclling 1978pension HJ85. Bland annat pe rsonlig professur \"id H elsingfors nni\ersitet. I 967- 73
och professor i skogsskötsel vid finska
Skogsforskningsiusti tu tel 1977-78. l n iti e radc u tvcc klingsarbe te rörande plantodling i växthus, maski11ell plantering
och s.k. ene rgiskogsodling . 208, 209, 212
0
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Sjörs Hugo f. 11)15. Fil. dr, docent. Doce nt i
väx t.bio logi vid Uppsala u niversite t 1948,
t.f. la bo rator i v;.ix tb iologi i Lund 1952,
la borator i skogsbotan ik lo re träd es\is
nordisk skoglig v{ixtgeognli vid Skogshögskolan 1955-62, cl~irefter professor
i v;.ixt.biologi \·id Uppsala uni versitet
1962- pension 1980. 289
StaafAnde rs 1916- 2003.Jägm . Anstä.lld i
SCA 1946, skogslörvaltare på Erikslun ds
skogsfo n 'aituin g 1948- 56, V D för Föreninge n Värmlands skogsarbetsstudier
(VSA) 1956- 62, professor i Skogsteknik l
("teknologi-rn as kint.e knik") 1964 ( t.f.
62)- peusion 1982 \'id Skogshögskolan /
SLU Garpenhe rg . 200, 230
Stefansson Eric 1915- 2001. .Jägm. ;-\nst~illd
\"id Fören ingens för växtforädliu g a\'
skogsträd Norrlan dsstation i Sundmo
J 9 114 och \ ·,ir d ess forestå.n clare 1946- 56,
d ä refte r skogs\;'\ rdsc h ef i \i\'ifsla\a rLs AB
l 956- !'i9, profe ssor och foreståndare fö r
Avd. fö r skogsföryngring \'i d Skogsforskn ingsi nstitute t I9!59-62, d å h a n å te rgick
till sin tid igare befa uning i vVifstm·a rfs AR
och efte r bo lagsfusio n skogs\'årdsch ef i
Be rgv ik & ,-\la AB. D~irefter skogsskötselex p e rt i Stora Ko pparbergs AB:s dåtid a
kanadensiska dotterbol ag Nova Scot ia
Forest l ncl ust ries 1977- 80. 34, 35, 38, 14 7,
148, 150, 209, 313

Stefansson Olle L 11)31.Jägm . Anst~illd i
Domän\'erket 1961- pe11sio n 1990: bl.a .
bitr. jägmästare i Väs tra distriktf't 1%2, i
Steusele re \'ir 1967,jägm~istare (revirlön·a ltare) i Lyckse le 1·e\'ir 1971 och i
Alvdalcns revir 1975- pensio n 1990. Skogsele\· vid Skogshögskolan l 95ti-60. 190
St.erner Birge r r. 1926. Företagare. Startade
195 7 i handelsbolaget Bröderna St.e rne r
tillsammans med bröden1a T hore och Bo
(se n ed an) Siijansllyg AB. Namn e t iiudracles senare till Sterner Aero AB.
I början iign ad e man sig (t L skol[]yg och
malrnletning, sena re åtjordbruks- och
taxifl yg sam t linje trafik med en 20-tal
o lika fl ygplan. \'intcrtid beclre\· man t. ex.
bespru tn ing a\· bo mullsodlinga r i Sudan
och Libvien.

.

Ar 1974 övergick man till he likopter
(som mest 21 egna ) och verksarnheten
koncentrerades på j ord b ruksflyg, skogsgödsli ng i Sverige och Tyskland , se nare
{iven d tma rks- och sjökalknin g. Bröderna
de lade på sig 1978, varvid Birger S. övertog del n yst.anade llygföretaget. H el i~Je t
Corpora t.i on i USA, dit han fly t.La d e m ed
sin fam ilj. Thore S. övertog Ste rner Aq ua
Cult.ure AB och Bo S. fortsatte med Sterner
Aero AB, som han sedan sålde 1988 ti ll
Heliflyg AB. Bo st.arta d e samma år e tt. nyu
företag, Steruer Trading AB, som h yrde ul
helikoptrar ti ll Spanien och Ponugal fo r
hrandbebrnpning. f öretaget upphörclf'
2003. 136, 354
Sterner Bo f. 1934. Företagare. Se brodern
Birger St.e rn er ovan. J 36, 354
St.rand be rg O lof, "Olle" 1929- 200 1. .Jägm.
Ans tälld i Do m ~inverket 1956, i SYanö &
Dynäs AB/ Svan ö AB som skogschefsassistent 1963, som skogsförva lt.are vid Åsele
forva lt11ing 1966, och som skogsvårdsa11s1arig omkring 1975, sann efte r SCA:s
kö p m· Sva nö AB 1986 vid SCA Skog AB,
Skogsvånls,11 d e ln inge n 198 7- pension
19\) l. 183
Sueyffrrr Thorstcn 1892-1983. Ci1·ile konorn,
Fil. lie., Fil. och Skog. dr h.c. Anst~i ll cl i
Do m änve rke t 191 LJ-28, då hl.a. distriktschef hos Bränslekom missiouen 19 J 7- 18
och bi tr. sekr. hos Socialise ringsniirnn cl <:'n
vid mred ning a1· staLen s roll so m skogs~iga1 e l 9~8- 30. Docent i skogsekonomi
Yid Skogsh ögskolan 1930- 36, a nställd i
SCA 1937- 39, professor i skogsckouo111i
,·id Skogsh ögskola n 1939- pe nsion 1961
oc h re kto r cbr 1947- 60.
U nde r i\ r<:'n 19 19- 26 gjord e h a n o mE1uande studieresor ti ll USA, l ndiell, O stasien , Balka n och C:ent.ralf'nro p a, och
m aterial frå n dessa låg bl.a. till gru nd för
ha ns sta!ldardverk "Världens barrskogstillgångar" ( 1931) . Fli tig förfauare a1 \'f'tenskapliga arbeten, läroböcker i skogsckonorni och a rtikla r i fackpressen ä nda fram
till 1970. 18, 79
St.ålfelt Fi nn r. 1934. Biolog, ~ilgfo rskare.
Fil. lie. Anställd i Svenska .Jägareforbu nclet

l 967- pensio n 1999 : vid forskni ngsavcleln inge n som äl gforskare 1967 och ,·ar dess
fo rsknings le d a re 1976-83, _jaktvård skonsulent i Stockholms län 1989 och i Ö ste rgö Llan ds län 1992- p e usion 1999. 317
Sundberg Carl-Gustaf 1913-1 990. J ägm.
Började som aspira nt i ''Bergslaget." 1938,
diirefter anställd i Föreningen Skogsa rbetens arbCLss tu d ieavd e l n ing 1939- 4 1.
År 194 1 skogschefsassiste11L, 1942 skogsförv<d ta re och 1943 skogschcf i Sundsvallsbolagen inom SCA. Skogschef, se nare
skogsclire ktör, i Stora Ko pparbe rgs Bergslags AB 1944, m en frå nträdde det. operatirn a nsvaret fö1· Skogsal'cleln ingen 1971
och stod sedan till förfogande fö r gemensamma uppgift.er ino m skogsnäringen.
Hade såda!l a uppdrag ända fram ti ll 75
å rs å lder. 2 76
Swan Ge rda, "Gu llan" 1900- 1994. Maka till
H :1ka11 Swan . 19
Swan H åkan 1901 -1 987 . .Jägrn . Ägnade hela
sitt yrkesli1· :11. SCA, först som assistent,
skogsfo n ·al tare och skogschcf i Kramfors
A.13 l 92"1-48 . Sedan skogschef i Sunds\'allsholagen a1· SCA 1948, skogsdire klör i SCA
19:10-65. \'VD fr:111 1957, och clä reft<"r
u nder ca L,·å år skoglig expert och d dg i1·are åt Skeena Kraft Lt.cl. Pe nsion l 966.
Var bl.a . ordförande i styrelsen fö r Skogshögskolan och Staten s skogsforsknin gsinsriru t 195 1- 62. 18, 19, 36, 39, 44, 45, -18,
49, 55, 58, 69, 70, 128, 199, 2-12
S,-ensso11 Sven A. f. 1943 . .Jägm ., Skog. dr.
Anställd i Forskningsstiftelse n Skogsarbeten
som projektledare 1969-76, vid Skogshögskolan / SL U Umeå, Iustiunionen for
skogsskö tsel, som forskarassisteu t 1976,
vid Institu tionen ff)r skogs taxering som
fö rsöksled are 1978, vid SkogssLyrelse n
som ch ef' lör !Vla rkanv~indn i ngsen het<"n
1988, fö r F.nhf' te n för sta tistik och p rognoser sa mt i11Ler11ationella frågor 1990, för
Aualyse nheten 199::, samt som ''Sen ior
aclvisor" ,·id d e nna 2001 1.
Har haft fle ra uppd rag för FAO och
SIDA, bl.a . som expert. i Chile 1972- 73,
och l'ar sckr<:' terart" i 1990 års skogspoliLiska
komrnittc 1990- 92 . 315
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Sziklai O scar 1924-1998. Pl1.D. Född i
Repashu ta, Ungern . Akademisk grundutbil dning ,,id Soprou Fort'st:ry School
och "facul ty rnem ber" d~ir 1951 . Flydde
,·id rernlnt.ioneu 1956 ti ll Österrike tillsam mans m ed sin fa milj, e11 stor dela\·
swdenterna och tjugo andra i fakul teten.
En stor del a, dem i111 rnig rerade till
Kauacla 1957 och bosatte sig i British
Colurn bia. Soprou Forestry School b le\·
a nslu ten ti ll U BC, och srnde11terna rullfö ljde cliir sin utbi ld11i1Jg.
Oscar S1.iklai \'ar ha r vid Sopron-fakulteren till 19G l , men engagerades också i
postgraduate-uncler\'isninge n ,·id l iBC
Faculty of Forestry 1959. Var "T-kad" a,
0 epa rtment of Forest Science 1982-85.
Dokto rerade i skogsgenetik l 9b4, och
hade i sin forskning eLL mycket stort internationellt. kontakt- oc h samarbetsnät. Ble,·
t.ex. 1986 den förste icke-kinesiske medlemmen av Ch in ese Socier1· of Forestrv.
158, /66, 208
Söderström Vadi m 1922- 1980. J igm., Skog.
lie. Född i Moskva, Ryssla nd. Bland ann at
hirare ,·id Skogsm ästarskolan i Skinnska11eherg l 9:'i4- b~. Lni\'ersitetslektor \'id Skogshögskolan, Institutionen for skogsskötscl
1964-72, bitr. professor i skogsod ling i
norra Sverige 1972, en ny tji"inst - placerad
i Umeå - ornfauande "Utveckli ng av skogsodlingens metodik med hänsyn 1.ill e konomi, teknik och biologi" med syfte att
förstär ka de n skogliga u1.bildningc11 och
forsk n in gen i Norrland . Dä refter professo r· i skogssköLSel där 1976 til l sin
bortg:mg 1980. l 95
Tarnm Olof 189 1-1 973. Fil. d r, docent. Ansr;d ld ,·id Skogsförsöksanstalten 1915- 38.
överassiste nt 1935- 38, ,·id Skogshögskolan
1938-pension 195 7 som förste in neha,·,11-c
a\· professuren i skog lig marklära.
Hans lärobok "De n n o rds\'enska skogsmarken" (1948) är e n klassiker. OlofTarnm
va r en mycket uppskattad [;irare, "ti ll nke,
Eirg och fo rm en jorclgubbe ... 30
Tamm Carl O lof f. 1919. Fil. dr. Ansti11Jd vid
Skogsforskn ingsinsti t.u Let/ Skogshögskola n /
SLC C pps,tla [()49- 84 , p rokssor i skogs356

e ko logi 1957-pcnsiou 1984. 128, 135,
140. 290
Thor Ake f. 1922. Jigm . .Anställd i Graninge\'e rke ns AB l 949-.ei2 som för\'altarassis tent,
i 'ii\'ifsra,·arfs ,\R 1953- 68 sorn skogscl1efsass isten 1. J953, som skogschcf 19Z)5, rn'\got
sena re som skogsdirekt.ö r. D;ircfter skogsd irektör i Berg,ik och Ala ,\B 1968-77
och i Stora i No\'a Scotia, Kanada. 1977pensio n 1987. F.gen konsu lt,e1·ksarnhct
[987- 1993. 53
Tiren Lars 1896- l958.J;igrn . Anställd i
Domänverket 1924 m ed tj:instgöring som
assisteu t , id Skogshögskolan. Väs tra Stensele och Hede re\'ir. D;ircfter vid Skogslo rsöksa nsral te u / -forskn ingsi nsti turer
1926-58, assiste nt 1926, fö rsöksledare
1943, ÖYerassist.en t l 944 samt professor
och förestå ndar e för Skogsa\'cleln ingen
1945, fn'\ n 1954 dito för d<-'n c1:1 nybildade
FöryngringsaHlclningen . Ad ed p~t sitt
~jä_nstcrurn 19:i8.
Agnade sig frä mst ät de uorrländska föryngringspro blemen , oc h bearbetade sitt
f?)rsöksmaLerial med Yarians- och regressionsanalys som , ikt.iga hjiilprnedel. Hans
sista skrift .. Olll försök med p lantering a,·
tall och gran i l\orrlan d " (Fl:i8) ~ir något
a,· ett skogligt tes tamente, med sa m manfattande slutsatser fö r den praktiska r.illtimpningcn. 7. 23, 29, 30- 36, 747, 150,
175. 176, 188. 790, 797. 199,202, 239
Troe n g k1n f. 1914. Iugen jör. Anställd som
ass istent, senare forskn ingsinge1~jör, ,·id
Skogsforskn ings imtitute L. Ä\'CI. för a1·betsliira / Skogshögskolan , Institutionen för
skogsteknik J 950-66. E.onscrukt.ör aY
markberedaren ··sFI-kult.iva torn " (tillsammans tn e cl Georg Calli n) och av 1nid jestncla s1.orhjulstraktorn ··sYeclala Elefan t''.
A.gn,1de sig senare å t. U FO. magnetterapi och författarskap . J2, 191
Törnströrn l nhT\·ar f. I()29. Skogsm. ,\ nst~illd i
Kopparfors AB som skogsvå rcl sc h ef I 96680, i HiKo AB som teknisk direktör 19808!i. D;irefle r egen fo r·e tagarc i Ockelbo
skog AB 1985- pcnsion 199-l. 209
v\'allgren Fra ns 1896- 1975. Skogsfaktor.
A.nställcl i SCA, 1925, skogsfaktor för

Vilhelm ina öst ra bevakning, ca l ~Jtl8pension 196 1. / 89. 190
'Aallruo Uno 1860-194(-:i. J igm. AnsLäl lcl i
Dom/in\'erket 1882 med ~jänstgöring som
h L1. assisLen L i Ö re b,-o och Askersunds
re\'ir samt I id Domäustyrelsen och Skogsins titutel. Före tog studie resor Lill Frankrike, Tvskland, Öste rrike , Engla nd och
Ryssland. Fön·alt,1de från 1880-talet ett
flertal t:11skilcla skogsegendomar st1som
Tlögfors, Ell'es torp, H ällefors, Alhctterns,
Rockesholms och H ögsjö bru ks skogar.
Jigm~ista re (re\'irfönal!are ) i .Jönköpings
re1 ir 1899, i (_)rebro re\'ir 1902, överjiigmiistare i Ikrgslagsdis triktet 1903 och i
Srockho lm -Gä l'le distrikt 19 19-pensiou
1925.
Va r en st.rid bar debauör i b:1ck tal och
skrift. Mest bekant är hans reaktion mo t
trakthyggesbrnkct och föresp råkande ;-11·
··rar.ioncll" dl e r "ordnad" blädni ng i hans
bok '"Rationel I skogsafverk11ing" ( 1897) .
Skn·1· ä\'en en roman : '"Löjtnant Rusran
StormfclclL. Roman" (1900) . /6
vValte rs _lohn, ·Jac k'' 1921-2004 . B.S.F, .\rl.F.
Agr icult. Researcl1 Office r (Forest Biologist), Canadian Agriculture 1951- 56,
Research Fores ter, Un i\'ers ity of British
Colu rnhia Research Fo rest, H auey, B.C.
I 956- 66, Direnor of C.B.C. Research
Fo,est 1066- 85. 208
\l\'elander Per Olof, "PO" 18G8-1952. ,.\11ugen
som e. jägrnäsLa re i Dornärnerket 1895.
efte r tYå år hos Stora Koppa rbergs Bergslags AB ass isLen t i Ös t.erdalarnas och
S~irua revi r samt i Lul eå och Bo cleus re1'ir.
190--!jägrnäsrarc (föJ\'alLare) i Ölands
re1ir, öve1jiigmäs1are i Luleå d istrikt 1909
och i J\1lellersta l\oTTlands distrikL 1912pensiou 1933.
Var starkt engagerad i frågor om skogshushåll ning, a1Yerkning och föryngri ng,
där han tliLigt. framförd e si n a synpunkter i
uppsa1scr, föred rag och cliskussio nsinfagg.
16, 79
WendL Karl Lennart r. 1943. Ci1ilck. St11deracle
\'id Skoglig produklionslä ra Yicl Cnwå
11 n il'ersitet, 1ar Corskningsassisten L där
197-1- 75. diireher VD för familjeföretaget

Gust.afsborgs Säteri AB i Pers torp 19812001 . lJtvecklade KLW-såddmaskinen . 217
Wen ner-G ren ,-\xe l 1881-1961. Affä rs- och
i11dus trima11. Bö1jade efter hanclelsstudier
i Tyskland som fö1säljare hos AB Separators tyska clotterbol.tg, köpte in sig i elen
tyska agent uren för c11 a m e rikansk dam msuga re. Fick agentu ren fö r lampfabriken
AB Lux i Stockh olm . tiofalcligade fö rsäljn ingen och knö t upp F lekt.romekaniska
AB för Lilherkn ing a\' cn modifierad
dammsugare. Slog 19]9 ihop dessa fö retag ti ll AB ElckLrolux (l9S7 ''Elccuolux")
och lanseradf' dammsuga1·en i dess "slutliga" form . Ko1npleuerad e med tilll'erkn ing
m· ett kylskåp som 01111·,u1dlade 1'ärmc ti ll
kyla och iute behö1Cle n ågon kompressor.
Genom hern försäijning och avbetalningsköp blel' Electrolux en swr int e rnatione ll
koncern , 1ilken han ledde som VD 19202!J och so111 sryrelseordföraude I 92G-39.
Var SCA:s Ji u, uclägare 1934--43 och sLor
aktieägare 19'-13- ,17, d å H a n dclsbauken
löste ut honom . Stvrclseordförande i SCA
I 9:)S- 39. Var en p e riod även stor akric~iga re i Bofors .-'1.B.
Engagerade sig sedan i en mängd icke
s{1 lyckosamma projekt som den e n kclspi'1riga _jänw~igen (.-'l.lweg), datortilh·erkn ing (A lwac. Wegcmatic) och exploateri ng a1· skog, 1·auenkraf't. och malrn i Rritish
Colum bia. Bildade ne,-a forskningsstifte lser
och gjorde flera donatiouer ti ll vetenskapliga äncla111{tl. J/-1\,\'eslien jan f. 1924 . Jigm . Aspirant i Do m än1·erke1 1950, fönnedlingschef' i a rbetsstudit>avdel ni ngen SD,--\. 195 l , lärarf' på G<1111melkroppa skogsskola 1905, Chief fores te r
h os ;\lm·a Scotia P u lp Ltd. i Kanada 19(10,
skogslårclschcf i Billerucl AB I %5 och införmmionschef' i Billerud U dcle holm AB
1978- pcnsion 1983. 313
Wcssbcrger Il ans f. 1924. Jigrn . ,-\ nst~illd i
:vi 11nksu ncls AB, SCA 1\Ei2, bl.a. skogsförrnltare 1960 p å Bodens och sedan på
Kalix skogsfönaltni ng . Skogschef i >lorra
skogschcfsdistriktet SCA 1968-79, b itr.
direk tör 1979, biu. chef samma :1r och
chd 1981 - 87 för Skogsadm inistrati1·a a1·-

delningen i Skogsdivisio n en/ SCA Skog
AR samt, efter SCA:s köp av Svanö AB
1986, VD for detta företag 1987-pension
1989. 50,378
Wibeck Edvard 1877-1972. Jägm., Fil. dr,
docent. Bland an na t ansLäl ld vid Skogsförsöksanstal ten / -forskningsi nsti rn tet som
assistelll på Skogsavdelningen 1908 och
som försöksledare på Avd. för föryngringsförsök i Norrland 1916. Därefter i Domänverke t som jägmästa re på Örbyh us revir
1931 och p å inclragningsstat 1934 till pension 1941. Bland annat lärare i zoologi på
Skogshögskolan 1935-43. StyrelselcdamoL
i Sv. Naturskyddsföreningen 1927-4,t Erhöll professors namn 1953. Wibeck och
Lars-Gunnar Rom e ll va r föregångsmä n
inom nalllrvå rclcn. 30, 31, 146, 150, 221,
285, 296
\\iikner Svante f. 1925. Skoglig yrkeslärare,
Skogsskola. Arbetade åt SCA ca 1940- 58,
bl.a . med plan tinventerin g, gick yrkeslärarutbi ldning och arbetade som yrkeslä ra re, gick skogsskoleutbildning och \'ar
sedan a nstä lld vid Skogsv:1rdsstyrelsen i
.Jämtlands län som yrkeslärare 1963pension 1990 . I 90
Willen Paul f. 1925. J ägm. Anstäl1cl i Korsnäs
J\.B 1952-pension 1990, som assisten t. I 952,
som skogsförvaltare p å Kadh o lms förvaltn ing 1959 samt som skogsvårds- och utveckli ngschef 1970- 90. Däre fte r verksam
i kons nltfirrnan Wi llenkonsult. 313
WrctlindJoel 1888- 1965. .Jägm., Skog. d r h .c.
J\.nst~illd i Domänverket på diverse assistentoch tf. j~igmästarforordnande n i norra
Sverige 1915-20, assistent vid Skogshögskolans förbered an d e jägmästarkurs 1916,
19 17 och 19 19 . .Jägmästare (revirförvalta re)
i Södra Malå revir (senare Malå revir)
1920-pe nsion 195 l.
Genom o m fattande försök och pra ktisk
verksamhet beträffa nde skötse.l och föryngring av de överåriga skogarna i Norrlands
inland visade han på behovet. av kalhuggning i kombination med h yggesre nsn ing
på torra marker och hyggesbränning på
min dre torra marker. 19, 32, I 76, 177,
189, 200, 239
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Wright Tom 19 16-2004. M.F i skogsekonorni.
Född i v\'arren, Pennsylvania, USA. Anställdes som lä rare ,·id Duke UniversiLy,
U RC, BC, 1939 och arbe tade somrarna
19111 - 41 som konsult.
Var i US Arrny 194~- 46 oc h deltog i
Frankrike , Belgien och Tyskland. Återvände till U BC, men var sedan Chief
fo rester vid Canaclia n Forest Products
Ltd. (Canfor) 194 7-62. Därefter Dean 1·icl
Faculty of Forestry, UBC, 1962-64. Sedan
å te r till Canfor som General Manager of
Coast Loggiug and Forestry 1964-pension
1972 (ev. 1974) . Agnade sig d ärefter åt
eget skogsbruk. 208
Zackrisson Olle f. 1945. Fil. äm betsex., Fil.
lie. Var sedan 1971 fo rskningsassistent ,·id
Umeå universite l då han 1979 utnämnd es
till professor i skoglig vegetat:ionsekologi
vi.cl SLU Cmeå, Institutionen for skoglig
stånclortslära, senare Ins titutionen för
skoglig vegetationsekologi.
Professuren har en omfattand e beskrivning: "Skyldighet att bed riva forskn ing
inom den skogliga n :gctationsekologin.
Forskn ingen bör inriktas p:1 skogsväxternas utbrc>dn ing och st.ånclortskra\' sam t
på skogsväx t:sarnh~illenas sammansjttuing,
för ekomst och dynamik, fr~imst inom
>iorden,jämte deras beroende a\' miljön
inklusive de skogliga å tgiirclerna. Skogshistoriska studier kan anses falla inom
~jänstens ornr;°1cle. U 11cle n isningsskylclighet i botanisk mor fologi , i artkänn edorn
och dendro logi, i vegetatio1mtnalys och
skogs1ypslära samt i allmän skoglig växtgeografi med skogsh ist.0ria." 166
Åh gren Allan 19 19-1998. Skogsm . An st;i!Jd
som lärare \'id Färna skogsskola 1947, som
forvaltarassistent 1949 på Kustens skogsförvaltning vi d Sunclsvallsbolagen, skogsvårrlsassistent 1955 p å Sundsvalls skogschefadistrikt/ Södra skogschcfsdistrik teL
Skogsförvaltare p å Stuguns skogsforvaltning ] 966, bitr. skogsförval tare på Kälarne
skogsförvaltn ing 1975 och skogsförvaltare
där J 978- p e nsion J 982.
Hade även bedrivi t högskolestudier i
miljövård. 58, 128

Åhre us Nikolaus. "Niklas" 1894--197 1. Skogsskola. Anstiillcl i Dom~iuverket 1918, tjä nstg jort bl.a. på A.re r evir fr{rn 1934, pft
H allens revir som kro n oFigare på Undersåke rs bevak11ingstrakt från 1941 och på
O,·ikens 1950-p ension 1957. 15, 24
Ö stman Jng mar f. 1944. Skogsm. Anställd
1970 i AB Iggcsunds Bruk, Sf'narc MoDo
Skog AH och Holmen Skog AB, sed an

1990 plancringschcf p,\ Skogw,'i.rds,1,delninge n . Elf',. vid Skogsm~istarskolan 196970. / 60
Ö vcrby St.ig 1915-2004.Jig111 . Anstiillcl i SCA,
Sundsvallsbolagen I ()42 , förestå ndare för
SCA:s skogsskoht i Sta\Tc, skogs,årdsass istcnt på Norra skogschcfsdistrikrct
I 9!'ifi- pcnsion l 980. 5 5, 58
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Sve nsk skogsindustri och svenskt
skogsbruk under efterkrigstide n,

1950-1990
av R onny Pettersson
Den föijancle framställningen beskri,·er n :igra
hun1dl in jcr 1 skogsnäringens uL,·eckl ing
under Liden 1950- 1990. Dess syfte ä r att ge en
allmän orienLe ri ng o m händclsefö1-loppen p,'t
Lre områden: skogsindustrin, skogsbruket och
skogslagsriftn ingen. Däni ll skildras några drag
i SCA:s utveckling under motsvara nde period
och beskrivs faserna i den allmänna ekonomiska utveck lingen i SYerige under efterkrigsLiden . Den anger därmed n[igra bredare
sammanhang och kronologiska ramar fö r SLig
H agners skildring a\" det norrländska skogsbrukets 0111\'an clli ng under efrerkrigsLiclen .

Allmän e ko no misk u tveckling

1950-1990
Fdm sluret aY 1940-taleL och fram ti ll bö1jan m·
1970-Lale t \'ar den e konomiska till\'äxten hög i
hela ,·äst,·ärlclen . En stor del ,.1,· elen sna b ba
rilh·~ixten förk laras a,· a tt ,·iirldsh,1ndeln expande rade som a ldrig förr, bland annaL till
föijd a\' int:crnatiouclla överenskommelser om
en m oneLär o rdning och sänkLa tul la r. Stor betydelse hade ocksi\ geno m brottel för e n rad
sarnrnankopplade iuclusLr igre nar, inriktade pi\
massp rodukt ion aY \'araktiga konsumtionsvaro r, inklusi,e bilar och flygplan , pi\ gn111d\'al
av Lun g industri som järn-, st,11-, kol- och
ce mentiudusLri. Rasindustrie rna bidrog ocks:1
till att bygga upp infrastrnkture11 i krigshärjade ekonornier. 1
Sedan omställningsproblemen efter krigssluLeL klarats m· bö1jad e till\'{ixteu La fart i
S,·erige och särski lt del Lid iga 1960-talet ul-

111är k1.es a\· mYCke t snabb tillväxt. Breda lager
a,· befolkninge n ku n de fä tillg:mg Lill masskonsnm linnens fördelar. E n rad expansionskrafter ,·erkad e i elen svenska ekonom in med
bilismen och ele n allmänna clcktrifieriugen som
L\'å centrala inslag. I spåren a,· dessa ökade vägbyggancleL och bil transporterna fick a llt större
betydelse, va rud istri bu tioneu om, andlac\es,
bostadsbyggandet ökade kraftigt och hushå llen
moderniserades i och med d e t stora genombrottet för elektrisk u trustn ing i h e mme n .
Snabb t.ilh ·äxt i det samlade produktionsresultatet inne ba r inre a tt eko110111ins olika
nä ringsgrenar ,·ii.x Le i ungefär samma takt.
SLora skillnader förcli\g såYä l mellan sont
inom dessa. Jordbruke t och skogsbruket up p,·isadc l:U1gsalll tilh·äxt. och minskade som andel m· bntttonatioualprodukten . Inom inclustrisektorn ,·ar gn1\·ind11srrin , metalliuclusLri n ,
,·e rksradsindustrin samt massa- och pappersindustrin sä1·skilt expa n si,·a , medan tillYiixteJJ
var blygsam inom Ji,·smedelsi11clust.rin, textiloch koufekLionsindusLrin samt sko- och läderind u strin . Det ,·ar fö rh å lla ndevis tckuikintensiYa d e lbranscher som ti ll stor d e l ba r upp expansione n, såsom maskinindustrin, bilindustrin , den e le ktrotekniska industrin och ,·arYsindustri11. FörskjuLni n garna inom industrisektorn åters peglade till sLor del föränd ringa r
i marknadsbetingelser och cfLcrfrågans uLYeckling, inte lllinst p å utrikesha ndelns on1råde .
Exporten och importen ökade m ycket kraftigt fr{rn slutet a,· 1940-talct ocli fram ti ll början a, 1970-talct. Om,jrlde n hle\' allt \'iktiga1·e
för s,·ensk e konomi med Väste ll rop a som den
främsta export- och importlllarknade n . 1110111
exporten skedde föränd ringar so n1 speglade
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! ,as/ 11i11g 1111 liisr, t,årmmr /H1 1950-tall'I va, rn r11brtsi11tensir1 .,yss/(1. [ ·111ter ! 96()-/rdet ersalles /{Is/ 11/ng. lossning
or/1 tra11s/mrl av los11 triiv()ror 111ed lw11tni11g i /J11lwt.

en in tcrnaLio n ell arbeLsfördcluing stadd i
sn abb fö riin d ring. l{.:tvarors och billiga massproducerade produkters andel av exporten
minskade medan särskilt ,·erksLadsinclustrins
a ndel ökade . Reda n unde r 1960-ta let b ö1:jade
trycket fr{m den förändrade internationella
arbetsfördelningen bli Linnbart för d en traditionella rå\'aru in dustri n och de grenar som
konce ntrerade sig på billig massproduktion.
H ,lrclnancle kon k11 rrcns ruöt.Le ino mj?irn- och
ståli n dus1rin sam l äve n inom m assa- oc h
pappersindustrin. Utvecklingen i Sverige gick
i samma riktning som i övriga Västeuropa,
från allt mindre til l all t me r kunskapsinten siv
produk ti on .
Perioden av ekonom iskt u ppsvi ng oc h samhällsekono misk stabilitet närmad e sig sitt sluL
redan vid ut.gången av l 960-talcL. Tydliga
362

tec ke n bö1j,1cle då synas p å au sYensk in dustri
fö rl orad e mark w omla nds. Krissymptom upptr~idde ockst1 i de n in1 e rnatiouel la ekonomi n
redan före elen fo rsla o ljekrisen 19 73- 74, i
form av stagnerande ti lh äxt., sammanbrott fö r
det ,·ästliga rnonctiira samarbetet, inflation
och stigande arhetslösheL. O ~jekrisen föijdes
sedan m· e n djup lågko n junktur med starka inslag a,· sLruk turonwandl ing inom d e gamla
basindustrierna. S,·erige försök te klara sig
undan konsekve nse rna av oijekrisen genom
elen s.k. ÖYerbn ·ggn ingspoli tiken men clra b baclcs av e n kostnadsex plosion med starkt stigande lö n t>kostnacle r. Kostnadsstegringarn a
ledde till förlorade exporta ndelar och u1löste
en djup ind ustrikris med bö1j a n 1976. H å rclast
d rabbadt>s ,·arYsind11stri n samt grU\·-,järn- och
stål industriern a.

.Ä.,·eu massabruken mötte sLora s,·:1righeter.
.v[olå tgärderna hlc,· en se rie devah'eringar för
att :1tersrälla elen svenska inclusLrins konkurrenskraf't och stat liga ~ttg~ircler för an mildra
de ,·ärsta skadeverkningarna. Kri sbranscherna
kom emdlert:id mol slutet av 1970-tal et an
snabbt orr1strukture rns genom specialisering
efter ma rkuadens möjligheter, konce ntration
och ratio nal iseri n g av produ ktionen.
Den kraftiga de,·ah'eringen 198'.2 och elen
internatione lla korijunkrnruppg:mgen med
start 198?, lcclcle se dan till minskad arbetslöshet och stigande vinster i indust rin san1Lidigt
som d e stora budget- och bytesbalansunderskotten fö rsvan 11 . Mot slutet av ] 980-ralct
gjord e sig problem p å n ytt g~illancle med inflation och tecken på överhettning. I börja n ,w
1990-talet skedde internalionellt en snabb
vändning frå n inflalion och överhcttui11g till
recession och deflation . Deu svenska ekonom in drabbades mycket h å n , rned hankkrisen
och stora kreclitlörluster för affärsbankerna
som d e r mest spe kwkuhira inslaget i d t>t tidiga
1990-talets k ris.
Den sveuska ekonornins stora problem f rå n
1970 och fram ti ll mitten av 1990-tale t m åste
sättas i samband med d e n internatione lla e konomins omvandling, främst med au en kris
drabbade elen indt1stri sou1 burit upp hög ekono misk tillväx t un der e t:t tidigare skede. En
allt större andel av elen tt111ga indust rin och
den e ukla konsurnt.ions,·aruindustrin kom att
förläggas ti Il låglönelä nd er. I ställe t växte en
högte knologisk , mer differentierad och kundorienterad industri fra1n i de gamla industriländerna.
Minsk ni ngen i tillväxttakt blev kr,tft iga rc i
Sverige än i många a ndra indnstrihinde r.
Demt be tyder eme llertid inte att d e n svenska
inclustri11 allmänt gick dåligt under 1980-talet.
Företagens produktion ökade, rnen ö kniu ge n
skedde t.ill stor d e l i utlandet. S~trskilt unde r
sena re delen av 1980-talet \'ar d e svenska fö rcrnge11s direktinvesteringar utomlands mycke t
sLOra. Liksom i andra d e lar av \/jsteuropa
skedde också en omst~illning i rik tning rnot
a llt:rner kunskapsinte nsiv och f1exiblare produktion, med telekommunikat ioner och läkemedelstillve1kning i spetsen.

Skogsindustrins utveckling
Skogsprodukter har under lå ng tid h a ft a,·görande betydelse fö r S,·eriges inte rnationella
konkurre nskral't. E11 b e tydande t>xport a,·
s,\gade tr~.i\'aror etablerades und er 1800-talet.
och re dan runt 1860 ]ijrrörcle mer än e n
tredjedel a,· lande ts export.inkomster från
skogsincl11strin. Den andde11 ökade scd ;rn till
strax över 40 procent \'id mi nen av 1890-tale t,
d å sågverksi11d1tstrin s expansion kulmineraclc. Ett avgörande steg i det industrie lla utnyttjandet av skogsi-åvaran togs i och me d att
den t.räfiberbaseracle rnassat ill\'erkniuge n introducerades i sl ute t av 1850-t.ale t. Prod uktion
o ch export m· tr~imassa ,·äxte sna bb t sedan d e
nya ke miska 111e toderna fö r a tt frigöra cellulosan introducerats kring 1870. Från mitten av
J 890-talet och fram till första ,·~irldskrigets utbrott ökade produktions,·ol ym e n 111c1· än tio
g:u1ger.
Ef tersom exporte n a\' trä\'aro r samtidigt
sragne racle Ö\'ertog massa- och pap pe rsind11strin träva ruindustrins roll som störste exportör 1eclan 19] 7. Den sto ra expansionen för
massa- och pappersindustri1 1 korn eme llertid
inte Cörrä11 und er mellankrigstiden, d å produktionska pac it:e te n snabbt 11n·iclgacles och
exporten ökade m n ~in tre gå nge r. .\!fot sl11tet
a1· 1930-ralet s1·araclc 111assaindustri11 för runt e n
femtedel a,· lan d ets sa mlade exportinkomster.
Ocksä pappersindustrin u pp,isad e snabb
tilh ä xt under mellankrigstiden och s,·arade för
uppe mot en t.ionclcl m· exp ortinkornsterna.
Trä,·aru industrins a nd e l h,Klc m inskat sedan
slutet av 1800-talet. och
i mi tt.ena\' 1930talf't ca 15 procent. Skogsindustrin svaraclf'
san1111anlagt för bortemot hälfte n av landets
export\'ärde. Tyngdpunkten i skogsi ndus trin
f·örskö t.s frå n produktion a,· s.-°1gade \'aror till
m assaproduktion och därefter kom papperstilh·erkning a ll b e t11cla all t mer.2
l bö1jan a\' 1950-talet ,·ar skogsindustrin
fo rtfarande d en \'iktigaste ens kilda exponnäringen och sva rade for 45 procent m· exportinkomsterna, e n ande l som sedan sjönk kra f:.
tigt till '.24 proce n t. i bötjan av 1970-ta let trots
att proclnktiouen ökade. Framför al lt minskarlc and e la rna för trävaror o ch pappersmassa . medan papper och pappe rsvaror upp-
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\isade e n mer stabil an de l. .Vlassaexponens rcla- ti ll Kanada. TräYarurnarknaden känneteckti\·a lx:t\'delse m inskade i och med att en nades a,· Ö\"erutbud från e xportländerna i förväxande andel av massan \·iclare förädlacles till h ållande till importfandernas inköps111öj ligpapper inom laucleL. Skogsindustrins roll som lieter och trä\·a rnpriserna {1tcrstiillde s inte till
lcclaucle exp ortindustri övertogs a\' rrämst 1951 å rs nivå förrän i slute t av 1960-t;ile r.
vcrkstadsindttstrin, som \'äxte snabbare ä n
skogsindustrin och svarade for n~istan hälften
a\· landets exportinkomster ,·id utgången a\' Sågverksindustrin
1980-talet. L) jren10t behöll skogsindustrin sin lj nder industrialisnwns gu ld{dcler 1950-1975
st~dlning som landets främste neuoexponö r \'ar volyrntilh-äxt och prod uk til'itetsökning
och frä m ste bidragsgi\'a1e ti ll bytesbala nsen . inte lika snabb inom såg,erksind11strin som i
Skogsindustrins nettoexport uppgi ck 1990 ti ll massa- och pappe rsindustrin. Såg,e rksindustrin
53 mi ljarder kron or, medan uettoexporten a\· fortsatte emellertid au ,·ara a\' gru11 clläggancle
verkstadsprodukter samma år \'ar endas t om- bet\'dclse för den s,-cnska skogsnä ringens utkring 7 miijarder kronor, trots au e:-::portell a\ veckling. De båda grenarna m· skogsindustrin
dessa produkter \',u· a,·seYiirt större än a\· elda r o ft ast på r:n·ara11 från samma tr~id och är
d ä rfö r beroe nde m· Yaranclras be t;iln ingsforskogsp rodukter.
Andra \'ärldskriget \'ar en prÖ\'ningarnas tid må ga. tvl ass:t\'t'cl är ti ll bctvclancle del e n bifö r S\"e n sk skogsindustri. d;t exporten hastigt produkt. dels fd u sluta\'\erkni nga r. de ls frå n
sjönk till omkring hälfte n a\' förkl"igsni\·ån . produktion a\· sågade \·aror. Endast \·id ga llStadiga ingrepp i hande ln gjorde sedan au 11t- ring iir m assa\'cd hu\'uclprodukLen . Samtidigt
vccklingen omedelbart efle r krige t gick lång- är s:tgYerksincl1tstri11 \·iktig fö1· skogsbrukets
sammare ä n for andra indust rigrenar. Ransone- ekonomi , efte rsom skogs~igarnas rotn e uo till
ringar, le\·eransplikt och kvote ringar leYC!e har. största d ele n ko1urn e 1· fr:m sågYe rken. Höga
för s,h-äl h e mmamarkn aden som exporten . ambition e r inom skogsv:1rcle11 ka n bara upp:'vlcn p roduktione n ökade trots d etta och runt räuh ållas om sågYerksindustrins lönsamhe t är
19:"'i0 Ö\·e rtriiffacle produktion oc h e xport for- n ågorlunda god . En nibbn ing a\" ba lanse n
krigstide ns niv{ter. Från början a\ 1950-talct meJla n d e bå da grenarna av skogsindustrin
och fra m till mitten a\' ]960-taler steg sedan försä tte r skogsbrnkt>t i stora sY{irighe te r. 1
,~\,·e n om konsunnion su tYecklingen för 1.räskogsindustrins totala produ krions\"olym med
nära 3 proce nt per {tr, \ilket lå g ungefär i nivå ,·aror inte \"a r lika e xpansiY som för andra
med ti lh·äxten inom industrisektorn som helhet. skogsprocluk ter, up pvisade tr~iYarukonsu mS,·ensk industr i hade en grnnad position tion e n i de europeiska a\"näma rländ e nia en
krin g 1 ~E>O och upplevde e n första stark ex- trcndm~issig stegring under eft e rk rigstiden .
pansion i samband rned KoreakonjunkLuren Lnclcr 1970-talet bröts em e lle rtid denna
trend med starkt minskade import\'o lyrner
I 950-1952. som ledde till kraftiga prisstt'gringar på de s,·enska basniiringa rnas produk- under senare hälften al' årtiondeL. Produkter. Stora a n liiggn in gsi 1n-estcringar g jordes tionen a\" sågade \ a ror ökade från ca 6,5 m ilm ed hjå lp av d e \·instcr som skapades under .joner rn 3 å r 1950 till en topp p å 14 miljoner rn 3
denna högkonjunkLm. Första hälften a\' 1950- under högkonjnnkrnrå re t 1973. Sågverke ns
tale L \ar i ekonomiskt hiinseende rnvcket pn_1d11kt ion kulm inerade e mellertid i oc h
lyckat för skogsindustrins del. Und er restt' n a\· med rå\·aruboomcn 1973- 71 1 med en m ycket
årtio ndet lllÖtte e m e llertid de nordiska pro- stark lagcrspek11la ti on på s:1gade , a ror. D~irducente rna e n allt starkare konkurre11s i Väst- e fter sjö nk produktione 11 dramatiskt ti ll en
e uropa. Skogsindnsrrins kostnac!sn ider ,ar ni,·å ru11t 11 miljoner m 3 per iir u nder :tterbcsviirande höga i Koreakonjunktu i-ens köl- stoden a, I 970-talet och större delen a\ 1980vatteu och konkurrensen frå n de nordam e ri- talct.
Avcn exporten ökade fram ti ll I 973 (9,4
kanska massaprod11cemerna hårdnade. Sw:ri ge
fick lämna sin lcd,mde roll som rnassaexportör rnil_joner 111 3 ) for an. därefter sju nka till en
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higre nivå på 6-7 miijoner rn :>, per {1r. Exp o n a nclelcn låg fram till mitten a,· 1970-Lalet med
några tmclamag mellan 50 ocb 60 procenr.
Tillbakagå ngen fr{111 och med 1970-talcts rniu
för s{tg\'erksinclustrin, och h ela 1.rä,·aruindustrin, betingades till stor del a,· a ll h vggnadsinvesteringarna m inskade väsen Lli gt, i så,·äl
Sverige som hela väst,·ärlclen.
I lågkonj unkturen efter elen fö rsta oljekrisen
drabbades sågYerken inte bara av minskat byggande uuw också a\' starkt stigande 1.imrnerprise r. ,·ilkct försämrade deras konkurre nshaft och ledde till minskade andelar <n· den
västeuropeiska markn aden under 1970-ralct.
[Vlvcket ti ll följda,· de\'aht>ringarna i början a1·
1980-talet ökade seclau mark nadsandelarna.
f örst under 1990-talet uppn{1ddes och övert räffades elen produktions- och exponn i, å
som hade gällt under 1970-tale ts första å r. Triivaruexpone ns s\'årighcter under andra hiilften a, 1970-talt>I och stora del ,u· ,I\· 1980-talet
gav upphm· till st rä, a ncl en att öka exporien a,·
vicla reför:idlade tr~h aro r. Detta ledde i första
hand ti ll ö kad export a,, h yvlade varor. I n tresset ökade också för att finna ,wsättning på nya
marknader utanför Västeuropa.
Under hela perioden l 9?i0-l 990 p:1gick en
struklurrat ionalisering inolll sågverksindust ri n . Den ekonorn iska och tekniska u t,·ecklin ge n unde r 1950- och l 9G0-talen gjorde att
små och arbeLskraft.skrä,·,111de så~·erk h le,·
olönsam ma. Ett ston antal små sågYerk lades
ned, smi\ såg,·erk byggdes Olll till stö rre och
stora s{tl:,'Ye rk nvbyggdes. År 1950 fanns något
fl e r än 7 000 s,'tg,·erk med en totalprodukt ion
om 6,9 m iijoner u/1. År 1973 hade antalet
minskat. ti ll 3 600 såg,·erk och totalproduktionen ökat rill 13,3 n;iljoner lll~. Tyngd punkten i produktionen försköts ocksi't mo1 södra
SYerige. Götalands andel av totalproduktionen ökade från 29 procent l ~F>0 till 45 procent 1974, medan "lorrlands andel minskade
fr:u1 39 procent till 29 procent.
P rocl u ktionsnedgången uucler a ndra hälften a, 1970-ralet ledde i kombination med
snabb teknisk u t1·eckling till att fra mför a llt
lllinclre s~tg1·erk slogs m. Antale t en het er inom
bra11Sch en halverades n1ellan 1970 och 1982
medan genomsnittskapaciteten steg med 80

procent. S{1gyerk med e n å rlig kapacitel 0111
mi nst 2 000 m J s{tgad vara svarade i m itten av
1980-ta leL för h e la 97 procent a,· elen samlade
produktion m e n u tgjorde bara 20 procen t a,·
anta le 1 en h eter.
T,-enclen att en <tllt stö rre d e l a,· produktionen koncentrerades ti ll stora e nhet.e r fortsatte under l 990-talet. l rnitten m årtiondet
s,a rade 306 s,\gyerk , som å rligen prod u cerar
1nei- än 5 ()()() m 3 s:1gad ,·ara. för drygt !)8 procent a1· den to tala produktionen. De största
sågYerkens andel av produktionen öka d e m arkant under första hä lften a, 1990-tale t. Sto,-lckskhtssen 50-100 000 m '.1 ökade sin andel
från 24 procent till dt')gt ~I proce nt al' produktionen . Störst ökning upJJl'isacle storleksklassen över 100 000 rn\ från drygt 27 procent.
al' procluktione11 ti ll drygt 36 procent.
Aven om n:1gra \'erkligt stora tek ni ska
gc11ornbro11 inre skedde inom såg1·erksindustrin 1111cler efle rkrigsti den. kom betydande
förb~ittringar till stånd ge nom ökad rneka11 isering och automatisering. T immt'rhanteringen
rationaliserades genom alt dirnensionssorteringen a, sågtimret u1fördes i landsonerings1·e rk med högt m e ka11isera d och automatiserad arhetsg~mg. Sö11derdelni11gen UL\'ecklades
successin mot hög re proclukti\'itel och prt'cisio n. "lya tckui ker introcl11ceracles i oclt med
au. redttct>rare och ,H1LOlllatkant1·e rk togs i
bruk.
Torkningen a, de sågade trä,·arorna for;'inclrades ,·idare drastiskt genom ö1·ergång till
artificie ll to rkn ing och stora framsteg gjordes
i fråga 0 111 1·irkers iordningställand e fö r le, erans: l~ingclsonning bleY allt vanligare, pakcte11
p ressad es. ba11dades och ernhalleracles. Ut, ecklingen resulterade i en betydligt höjd produ ktiYitct 1ne n åstadkom inte n ågon egenLlig
förbättring i rål'aru utn yt.0an der.
Såg1·t'rksin dustrin hade !~in ge större d e len
m· sin produktion inom ett stanclardsoriirnt>nt.
S,·erige ,·ar Västeuropas srörsra lcverautör a,·
en bulkmässig, lågföräcllad rå\'ctra till byggoch sn ickeriindustri och \'ar därmed starkt ursatt för korts iktiga s,·ängn in gar i ef1t>rfrågan
och för konkurrenstryck fråu län der med
lägre r{1Yaru kostnader, Yilket gjorde de t s,·årt
att tt pprätthal la en långsik tig lönsalllh et..
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Massa- och pappersinduslrin befann sig I en
liknande situation men tog sig ur d en genom
a ll successin öka föräcll ingsgrnden . Sågvcrksinduslrins s,·aga och splittrade struklur gjorde
att deu länge hade svårt att t.a sig ur situationen.
l nrikrn ingen på lågföriidlade varor hängde
sarnmau med en disrributionsst.ruktur som
kännetecknades av all det fa n ns en rad o li ka
m ellan led mellan sågverk och slut.användare.
l'å trä,·a rum arknaden fauns länge e 11 stort
a ntal små produceu Ler som så lde på eu världsmarknad med många små slut.användare. En
sådan marknad be hövde e tt mellanled som
byggde upp det sortiment som förbrukarna
eherfrågade. SågYerken kunde d å koncentrera sig på att skaffa rå,ara och effektivt
sönderdela d en till plank och brädo r utan all
behöva beky mra sig särskilt mycket om v,nt
dessa tog v~1gen eller vad de sk ulle arn·ändas
ti 11.
Luder 1970-ta let ändrades e mellertid b etingelserna för s~1g,erkens ,erksamhet. De
blev större eller sanirnanfördes i äga rgrupper
och fick diirmecl tillr~ickliga egna finansi ella
och personella resurser for att bevaka marknaden och skapa direkta kontakter med de n.
Parallellt därmed blev importörerna färre och
större. och den träYaru.im;'indande i11d11strin
bö,:jade i fle ra !;inder importera ,·irke direkt
fd111 sågverken. DistribuLionsmönsu e r påverkades också a\' att tiden fr{111 sågn ing till le,·erans förkortades genom öve rgfö1g till artificiell
to1lning och av an transporttek11iska lörb;iuringar möjliggjorde kontinue rliga lC\"eranser
med kon transporttid.
Så länge s;'1gw:rksiud11s1rin hade en do!llinerande dela,· sin produktion inorn e ll standardsortiment. inriktades striivanden efter· mhållig
lönsamhet främs t på att reduce ra kostnaderna. V;igen ut til l exportmarkuaclen gick Yia
mellauhänder/ agenrer. l och med au tillgången på in l"ormaLion om krm· och behm·
fr{rn slt 1r,11w~inclarna ökade, öppnades m~jligherer för e t.t ,·al mellan inriklni n g p[1 standardsortiment eller specialson imen t. Dt'n senare
strategin inn ebar en inriktn ing på intäktsg<"ne rering, d.\".s. att företagen sökte sig till det
prod ukt:sortirrwnr som betalade sig bäst.
Ut,·ägen ur sågYerksind11st:rins s, å righeter
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var atl utnyttja elen högkvalilativa delen av
virkesråYaran för au framställa bygg- och
snickeriprodukLer med högt \'ärde. En mer
långtg{1e11de specialiseri ng skedde ocks{1 inom
sågYe rksindnstrin med en t:ydlig uppdeln ing på
ett högkvalitativt segmen t och ett låghalitatiYt.
för företag inom det förs tn äm nda segmentet
\'ar d et viktigt all öppna kan ale r direkL till slu tanvändarna så att p rod11kten kund e anpassas
til l ändarnål elle r kund . Äm nen och komponenter tillverkades på di rt'kt order från enskilda si utatwändare.
Sönderdelningen skedde i stor utsträckning direkt till slutproclukternas dimensioner,
,·ilket medförde mindre totalt spill. Utnyttjandet a,· r{1varan kunde höjas d rastiskt och därmed också lönsam het och be talnin gsfönnåga.
f öretag inom det an dra segmentet sökte öka
lö nsamheLe n genom a tt sp ecialisera sig p~1
bulkprodukLion i en lröge ffe ktiY sönclerdclni11g, som endast ti lh·aratog ce nt.rumutbyt.en i
standardiserade dim ensione r. Processen inri ktades mot au sä n ka kos tnade rn a för försågning ,n· elen h°1gk,·,ditativa delen m· råvaran.
Fö r sågYerkens del korn denna uL,·eckling
att innebära ökade kraY a ll en leverantör
måste kunna tilllranclah ålla stön<" leveransl"Ol;rner av räu haliteL Kran:n på produkternas förädlingsg rad ökade också. Detta gällde
sä rskilt kra,· p,1 kundorde rst:yrcl tilh·erkning a,·
produkter som , ar anpassade ti ll den enskilde
kund eus önskem ål. Vidare ökad e krave n på
111arknadsetahlc ri11 g på exportrnarknaderua i
och med au företagen si\lde produkter som
\'ar anpassade t'ft:er enskilda kunders behov.
För all tillgodos<" d essa kra, fordrades ökad
professionalism och specialkompetens. Skogsindustrie rna började all etablera egna försäljn ingsbolag p {1 cle större e uropeiska marknadern a red an under l 960-taleL Några bolag
fön·ärYade ockst1 u·~iimpo rtforetag elle r intressen i s~1da11a i länder sorn F rankrike, Tlollancl
och Storbritannien. Lndn 1990-talet gick
sedan ut,·ecklingeu 11101 alltmer k1111danpassacle prod11kter, som i ökad o mfattning såldes
genom egna marknadsbolag. Som exempel
kan nämnas att SCA T irn be r genom företagsforvän· lörsti-irkt e sin position på flera viktiga
marknader.

Massa- och pap persin dustrin
Skogsindustrins h uvudprodukt i början aY
1950-Lalet var massa och produktionen a,·
massa växte ni.ira nog oavbruLeL mellan 1950
och 1974, !'r ån ca 3 ti ll 9 ,6 miijoner ton . Efter
konjunk t.urn edgtmgen 1974 inträdde en period
med starkt fluktuerande n ivåer men i början
av 1980-ta leL steg produklionen åter. A,·en avsaluproduk tioHe n uppvisade e n stadig, 0 111 än
s1·agare, 1.ilh·äxt fram till to p påre L 1974, då
1970-taleL, råvaruboom kul minerade . Därefter
~jönk rnlvmen och var 1990 ne re på samma
niv~1 som i början ay 1960-taleL. J\vsaluproduktionens a ndel aY totalproduktionen minskade
från 70 p rocenL i början a, 1950-talet till ca 35
proceu L 1990 som fö~jcl av e 11 ökad imegratio u
a, massa- o c h pappe1·s1.illverkning. Jv[assaexporten bö1jade stagne ra först efter l 978.
D~ireft.e r gick a ll produktiousökning till i nh emsk ,·idareförädling.4

Pappe r och kanong kom med tiden a tt
övert.a a1·salu massa ns roll som skogsi11dus1.rins
huvudprodukt. Procluklionen ökade från d11'gL
e n miijon ton 1950 Lill drygt åtta mi ijoner ton
1990. J början ay 1970-ta let var S1-crige en
sLÖrre prod ucen t av pappe1· och kartong å n a,·
avsah1111assa. Produ ktionen av pappe r och kartong växte snabbL fram ti ll topp:ireL 1974, med
åtta till nio procent per å r, för att sedan öka
lå ngsam m are. De n domi n e rande p roduk t.fami ljen ,·ar under h e la perioden kraftpapper
och kanong med ru n t en trec(jeclel av totalproduktionen under större delen av p e rioden . På andra plats korn scdau länge tidningspapper· m ed en an d el som varierade mellan
20 och 30 proce n L Dii rcfter kom skriv- och
tryckpapper, sorn forcl nhhladc sin andel och
nådd e sLrax över 20 proce nt 1990. Td mind re
he1.yd ancle grupper var pappe r för fin karton g
sam t hush:tlls- och sanitctsprodukter.

I lnrlfl' 1970-/11/1,1 shl'rlrlr 1'11 snai!IJ struk/11mnmr111d/i11g i110111 sv1' 11sk /x1/1/wr.1i11r/usl!i. 1\Jaskinemo 1,iixlr i s/orM, w/J
drms /11Pslm1da ökade. SvPrigl' var v i!! ril'1111a tid lerlr11l!il' inom segmen!Pl tid11i11gs/H1/1/11'1:
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Exporte n av papper ökade någor snabbare d en kontinnerligt stigande dollarkurse n till(uppe mot uio procent) ä n hennnaförbruk- sammans rued td sYenska d evalveringar 1981
ningen med kraftpappe r och ticl n ingspa p per och 1982 konkurrensförutsällninga rn a. Till
som \·iktigaslt" kvaliteter. från bö 1jan a\· 1960- ele n stärkta konkurrenskraften bidrog också
tal ei korn kraflliner för wellpapptillve rkning att a tt d e n sve nska massa ind 11st:rin utH.le r 1970\ ~ixa snabbt och h a en rnycket hög exportandel. ta let oms tr u kt11 reracles oc h effektiviserades i
D e \ ;cisteu ropeiska lä nde rnas stora betvclelse snabba re ta kt ä n i konkurrenthind e rna.
som köpare av S\"e nskt pappe r fö rs tärkres Pappe rsproduktionen uppvisade ett lugnare förunder e fterkrigstiden, clå de tog emo t upp- lopp med e n ko n nedgång efte r 1974 och
sedan \·a r tre nd e n niistan oavbrutet p ositi\".
emot 80 procent a\" exporten.
Be tydande s\·ängningar uppträdde ninL de Från bottenl~ige1 1975 med e n p rodu ktion på
l{mgsik1iga trend e rna i produ kt ion ocli exp o rt, ungefär 4,5 miijorwr ton steg produ kti onen
svängnin ga r som ti ll stor del berodd e p;t de1 ti ll 7 miijone r ton 1985 . Exportaudele n låg
allmänna konj 11nkturförloppet. Massa och tä mlige n oförändrad ru11 t tre fjärdedelar av
pappe r b e rördes in te aY de sd\righeter d e n totalprocl II ktionen .
Skogsniiringe n kund e notera framgångar
svenska expo rte n bö1jadf' möta und e r a ndra
under
fle ra å r ,n· 1980-tale t. :Vlassa- och pa ppershi-ilfte n av 1960-taler utan lyckades h ålla ställningarna ganska Yä l. Aren 1973 och 1974 blev industrins srällning som landets fr~i msta nettosärskilt frarngångsrik<1 med ett kapacitets- exportör ble\ än t)·dlig,ne . frå n m itte n av
mn yttjande på 90 procenl. Industrie rnas eko- 1980-talet ökade a ntalet fusioner be tyd ligt och
nomiska resultat ble\· goda . trots a u. pris- fö re tag bvggdes 11pp som Yiil kunde miita sig
utvecklingen på lå ng sikt va rit svag ~inda sedan med d e stora u liä nds ka skogsföretagen. Endast rrt\'cket stora förelag kunde gå iland med
Koreahoomens Lid.
Under 1970-talcts lopp b lc\· e mellertid kon- d e synnerlige n kapitalkrä\·a nde investeringa r
junkturen all t wagare och å re n 1977 och 1978 som \'a r nöch-åncl iga i 1980-talels skogsin cl11medförde förluster för m:U1ga företag , s~irskil t stri. Tilh·äx ren Ya r särskilt markant vid tidni ngsför de stora massasä ijarna. Den svenska skogs- pappersbruken . Den stigande produktio n e n
industri ns kon ku rrenskraf"t urbol kacles kraf- medförde ell större bd1m· a\' \·ed , och glappet
tigt, framför allt på g ru nd av e n in tcrnalio- mellan industrins bd,O\ a\· massaved o ch de u
ncllt se tl mycket betydand e stegring i råYaru- faktiska ,nverkn ingen fylldes genom e n bekostnaclerna. Priset på massaved steg mellan tydande import, främst !"rån Smj etunionen.
En fakt o r bakom tre nderna i produ kti o n
1973 och 1977 med 150 procen t, j ä mfört med
och
export aY massa och pappe r va r omnngcfär 50 procent i U SA o ch Kanad a . De
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marknad , stora utsläppsproblem och fö rhållan devis d ålig, utnyttjan de a\' så,·äl ved som
kemikalier. Från all ha \'arit ungefär jämbördiga i bö rjan av 1950-ta let slagnerade
sulfitp rod 11ktionen p{1 ungefär en rni ij o n ton,
medan lilh-e r kningen av sulfat ökade i del n ä rmaste tre gånger. O cks:1 de m ånga sli perierna
mötte stora S\'årigheter. Bortfallet av prod uklionsanläggninga r kompenserades genom att
d e t ti ll kom större enheter fö r sul fä tcellnlosa
och hah kem isk m assa liksom stora slipe1ie r
som integrerad es med tid ni ngspappersbruk.
J ärnfort med m ellankrigstiden ö kade le\'eranserna lill h emmamarknad e n i betydelse.
De n massa som p roducerades för h em m amarknad e n a1wäu des va nligen sorn u1gångsmaterial fö r storskalig frarns räll n ing m· pappe r
a\' standarclkvali1e1.. S~irskilt sl ipmassa för ticlnin gspa pper ble,· e n all tmer utpräglad hemmarna rknadsprodukt. De n nya halileten h a h·ke rni sk massa, som in lrod ucerades 19S7, anviiudes för art framstiilla d e 1 korrugerade skiklet
i well papp (flming) och för in b land ning i tidn ingspapper. Liksom slipmassan ga,· d e n ett
rnyc ket h ögt \'edu thv1e. Frams tälln ingen a,·
ha lvkemisk m assa för fl uli ng tog fart som föijcl
a1· emballageindustrins tillväx L. 6
Un d e r d e ljugo å ren efter kri gsslutet
skedde inga dramatiska fö ränd ri nga r i fråga
om antalet procl uktionsenheter ino m p a ppersindust rin . T ill\'äxten i totalp rod uktion en frå n
ca en rni tjon 1011 till en total kapacitet p[t 3,'I
m iljone r wn ske clcle ge n o m att b e fi ntliga anläggn ingar blev större. Denn a lenclens ,·ar
mesl 11t p räglad i fråga om tid ningspappe r, där
tre eu h e1er svarade för en samlad kapacile l på
ca 650 000 ton. Skilln ade rn a b le,· alltm er 11tpräglade l!lellan d e sto ra , i111egrerad e cnhele rn a, som tilh·erkade basni ro r hu\'L1dsakligen för ex p ort, och de min dre anläggn inga rna med m e r specialiserade produkter avsedda främst fö1- hemmamarknade n.
Föränd ri nga r p[i de in ternationella marknad f'rna mot slutet av 1050-talel och b örja n a,·
1960-tale t ä n drade vi ll kore n för d e s, e nska
massap roducenterna . Dc11 no rdiska rnassaind1 1strins expansio n hade h istoriskr byggt p å
god ti ll gång på granved. Den tekn iska 1.11.Yecklingen e fter a nd ra v;irldskriget i form a, nya

metod er för sulfalblekning gjo rde all n ya
skogsområden, med riklig ti llgång p{i billig
Yecl rå,·a ra, blcY intressan ra som r:11·a r11källor,
f6irnsl tal lskogarna i CSA:s svdstater, na111rskogarna i British Colurn bia och skogsplanlagerna i Brasilien. l och med a1t elen s,·enska rå1·aran förlorade i kon ku rre11skrafl ti ll fön11fö1
för snabb1·äxande och b illigare utl~indsk råYara
sattes produktion skostm1clerna i centrum för
företagens intressen. Genom omstruk.w reringa r. nedläggni ngar och byggandet a,· storskali ga a n liiggn ingar samt ,·id a reförädl ing
k unde den sYcnska inc\11s1rin srå emot konku rre nsen.
Skärpt in ternationell konku rrens i kombination med far!-1:1gor fo1· a11 inclustriu 11{1u
g ränsen för del möjliga r{m1ruutt,1get i SYerige
utgjorde en stark clri,·kra f'L mol stors kal ighet
och ö kad lo räd lingsgrad. S1ra1egin blev all
satsa på kos1nadseffekti,· proc\11ktion a,· mass,1,
kraftli11e1·, fl 11ting och tid n ingspapper. Inriktn ingen på sto rskalighe t och kostn ad seffekti1iret ledd e med nöch·ändighct ti ll en ryngdp un kt i bulkprocluktio11.
Det \'ar naturligt att de svenska loretage11
konccntrer,1cle p roduktionen ti ll s:,d,111a ,·aror
som bara i begrä nsad ornfanning lralllsLälldes
på konrinenten och cl;ir de s1·enska kompa rari,a fördelarna kring gran. non l;'indsk ru ra
och b illig eneigi ,ar uppenbara. Förelagen
hade goda förutsättningar fö r en sådan lösn ing. De ,,1r förhålland evis stora och hade i
grunden en god e konom i. I::gna skog,tr och
egen energi pekad e i s,1111111a rikrn ing. Deua
gjor de också te knologins u1,eckli ng, ko1111uunika tio ne rna och de stora n 1arknaclerna. Det
rörde sig också o m produkter som ,ar mer
e ller mi ndre tull fria i en lighet med d e kontinentala p rod uce11 tern,1s in iressen . 7
Under trycket aY skiirpt konkurrens och
oro för r[1Yaru1i llgången skedde p;°t 1960-talet
o rn fa t1 ande för;incli'i ngar i massai11d us1rins
struktur. Alclre och 111i1 1clre efTekri,·a a u l;iggn inga r lades ned samtid igt som elen totala
procluktionskapacilete n ökade kraftigt.
Kapacitctsökningen skedde friims t geno111
a lt befintliga an läggn ingar b,·ggdcs ul m edan
anta let 11)7.tppförcla a nl äggningar
lite!. Betydande effe kti\'itets,·inster g jordes till föl jet a,·

,·,ir
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strukLu rför/ind1i ngarna och utvecklinge n mot
stö rre och effekti,a1e a n läggningar gick snabbar<" i S\'(:rige än i konkurrenthinde rna.8
Antal fabriker och kapacitet i to n per fabrik i massa- och
pappersindustrin 1960-1990.
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Strukturomvandlingen inom pappe rsind ustrin ,ar inte lika omfattande som inom massaindustrin. Stru ktmfö ränd rin garna i Sverige
,·ar e melle rtid unde r 1970-talet större ;111 i
konkurre11Liiinderna oc h S,·e r ige kom a tt inra
en tät:positio n i fråga om ticlni1Jgsp appers111aski ner. Den ge nomsn iuliga maskinkapacitcten var i bö1jan av 1980-talet 30 proce n t
större än i USA och Finland. Sve riges relativa
konku rreusst\'J'ka i förhållande till 1\:ordarnerika ändrades orks:1 i grunden för pappersindustrin geno m ,·a lutakursut\'ecklingen .
Ko nkunc nsnackclckn låg foirnst i förbå llanclevis höga kosrn adcr for vedråvaran. Kostn aclsf'örde la rna ,ar d ä rför störst fö r , ed snåla
produkter. \ 1leka11iska m assor, so m utgör
basen för tid n ings- och journalpapper, fra mstiills n1ecl de mest ,,edsnåla processc rua.
Den satsning p;t storskalighet och viclareföräclling, so m tog fo rm und e r 1960-talct,
kr:i\'clc srora ill \'t'Steringa r i produklionskapacitet och tog lå ng tid au genomfö ra. Omfatta11d t> in veste ringar i anläggn inga r för prod11ktio11 ,1,· hu lkpappe r genomfördes uuder
1970-talc t, i1wes re ringa1 som förstärkte d en
stra tegiska lösn inge n inriklad på bulkp roduktion ocli storskalighet. Vinstern a ktrnd e sed a n
skö rdas u ndn 1980-talet.
l bö1jan a\' 1980-tale t kom den stora d e, ah'eringcu och d/ircf'tt>r e n långt utdragen högkonj un k LUr som gjorde att 0111\'andl ingstrycket ble\' lägre i sn :nsk skogsindustri. In riktninge n fö ru Lsatte efter hand inte rnationa liseri11 g, f'rämst genom fö rvä rv av konve rteringsan läggn i 11g:n inom produk tg ruppe n

kral'Lpapper och kanon g un cl n 1980-tale ts
senare d el och början a, 1990-taleL, då de
ledaucle svenska företagen ge1Jo111 stora förvä rY
ble\' d e största i Europa. Förvär\'sstrategin in n ebar art 1980-talets ,inster a nl'ändcs til l att hoppa
ö ,·er ut\'ecklingsskede11 som annars skull e ha
,·aTit mödosamma att arbeta sig igenom.'1
De omfattande dirc ktim,esteringarna i tttla ndet utgjord e en ny fas i skogsindustrins
inte rnationalise ring. Exp o rten var sedan lå ng
tid tillba ka mycke t sto r i industrins alla delar.
l bö1jan av 1980-lalet gick 90 procent av avsalurn assan p å exp ort oc h av pappersp roduktionen exporterades 75 proce nt. Trävantindustrin hade en lägre exportandel p[t 60
procent. De in ternationella framgå n ga rn a
byggde lä nge på all fö retagen hade rikl ig tillgång på högklassig rå\'a ra och kon centrerad e
sig på en par olika procluktfami ijer, inom \'ilk,t
stora oc h väl in tegrcrncle kombina t med betydande skaleko n omiska fo rrlelar kun de skapas.
Dä re mot var inte rnation aliserin g i form a,·
ägande av produktionsanbggningar i u t.lande t
länge syn n erl igen s\'ag.
De första stege n 111ot e n högre iu te rnationalist> ringsgrad i d e u:a a\'see nde togs und e r
1960-talet i syfte au I rygga råva rubase n. '.Vk~lighetcrna att lortsäua utbyggnade n a,· massaproduktionen i Sverige upple,des då som begränsade och alterna ti l'en var all konsekvent
satsa på att föräd la massa till papper elle r etablcr,t massa prod uktion i utlande t. Till e n bör.ian frarnsrod det an dra al teruali,·et som mest
att:raktivt och b:tdc Stora Kopparberg och SCA
e ta blerade sig i Kanada. E rfarenhete rn a blc\'
dock inte de forv~intad e . Alternativet blev
sedan e ta bleringa r på företagens marknade r i
Europa i syfte att trygga aYsättningen av m assa
o ch pappe r produce rad ,,id sYenska a n läggninga r. And ela r fö rv~in,ades därför i u Llä ndska
för~id lingsföretag och grossbandelsfo1,t> tag.
De nna satsn ing blev framgångsrik och präglad e skogsföretagens internationalisering fra m
ti ll miuen av 1980-talet.
U n der senare d ele n a\' 1980-tak t togs
sed an et:t nytt steg i international isctinge n.
Skogsbolagens internationella e n gage mang
ökade d1,amatiskt gen o m fö rviirv a,· u tliindska
företag. Antalet anstållda i utlande t i S\'cnska

företag trefaldigades me llan 1985 och 1989, utn yL~a de stordrift:sfö rd e bu- som den tekniska
och det sistniirnnda åre t var an talet a nställda i och marknadsm~issiga lllYecklingen skapade.
ntlande t nästan lika stort som det totala antalet Alla tre företagen salsade d essutom på att
a nställda inom massa- och pappersindustrin i minska riskerna ge nom att utveckla flera verkSverige. fyra a,· d e största skogsföretagen samheL,grenar. SCA:s satsning innefattade tid(SLOra, SCA, ASSl och NCB) h ade mer än ningspapper, skrivpapper, förpackn ingar och
hälften av sin a anställda i utlandet. Genom h ygienprodukter, medan Storas satsn ing omförvä n ·en korn berydande delar av företagens fauade tidningspapper, förpackningar och finproduktionskapacitet att ligga utomlands. pappe r. MoDo inriktade sin ve rksamhel på
De nna audel ökade för massa- och pappers- finpapper, ti dningspapper och kartong. De
industrin som helhet fdn 14 proce nt 1980 till medelstora skogsbolagen (Korsnäs, Södra,
ASST och NCB) kon centre rade därem o l sin
hela 36 p rocent 1990.
Den snabba inte rn a tionaliseringen från verksamhet till ea avgränsal produktionsmitten a,· 1980-talet hade andra drivk rafter ~in område.
a tt siikra avs~ittningen a\' massa och papper
som producerades i Sverige. Syftet var i st~illet
att säkra rnarknadsnärvaro och marknadsposi- Skogsbrukets utveckling
tioner och att komplettera företagens produkt- Den rika tillgtrngen p å skog tämligen n~ira de
mixer med kvaliteter som tidigare sakn,-its . st:ora marknaderna i Europa var grunden för
Svenska företag utvidgad e genom förvärven elen svenska skogsindustrins framväxt och utsin produktion på områden d~ir den tidigare veckling. G ränserna för skogsindustrins långvarit förh{t!landevis liten (bestruket papper siktiga expansion sattes av virkesförrådets storoch obestruket journalpapper) och fick ti ll- lek och tillv~ixlen i skogen. Skogsindustrin
gång till returfiberteknologi. SCA st~irkte knncle länge växa utan a ll virkestillgånge n utge nom förvärvet a,· österrikiska Laakirchen gjo rde n{tgon restriktion. Med skärpt inlernaoch briuiska Reedpack sin rn arknadsställning tione ll konkurrens unde r efterkri gstiden fick
emellertid virkeskos tnaderna allt större beinom trähaltigt tryckpap per.
Genom köpet a,· franska Peaudouce fö r- tydelse och d e förh:illandevis höga svenska
biittrndes företagets posi tion på de franska koslnaderna blev ett problem. Under en lid
och briLtiska hygiernnarknaderna och med för- k11nde höga virkeskostnader inom rnassav~irvel av italienska l talcana blev SCA mark- iud uslrin visserligen kompenseras av fibrernas
naclsledande p i\ teslliner och flming i Italien. goda kval itet, men betydelsen av lräfibrernas
På motsva rande sätt innebar Sloras uppköp av egenskaper som konkurrensfaktor m inskade
Feldrniih le a tt företagets marknadsposition med ticlen. 10
Skogsindustrins expansion möjliggjordes
förbättrades och företaget blev Europas största
producent m· grnfiskt papper. En omori ente- genom en su ccessiv förb~ittring av skogstillring skedde inom s,·ensk skogsindustri med stå ndet och utnyt0an det a,, skogsmarkens prostarkare tonvikt p.'1 kunskap om m arknadens cluktionsförmåga. Den å rliga ti llväxte n i landets skogar ökade under peri oden 1920-1960
behov och byggande av kund relationer.
Ett karakt~iristiskt drag i skogsindustrins ul- från ca 60 mi\jone r m'>sk till ca 80 rn i\joner
veckling sedan 1950-taler var eu fortgående m'.1sk. Tillväx t.e n kulrni nerade under 1960struktnromvandling som innebar atl produk- talet och sjönk ner mot 70 miljoner m 3 sk i börtionen kon centrerades till farre och stö rre an- jan a,· 1970-talcl. Bakom minskningen av tillläggn ingar. Sa1midigt n1inskade anta let. sjäh·- växten 1:1g bland anna t all s!L1tavYerkningarna
ständiga företag. Förändringarna i företags- ,·ar stora främst i bestånd med hög löpande
strukt uren var omf::lttaude under 1970- och til häxt.
En annan orsa k \'ar storm- och insekts1980-talen och blev geno111g1ipande från mitten
a\' 1980-talet. D:1 b le,· tre stora företag domi- skado r. Därefter ökade skogarnas virkesvolymn e rande ~ SCA, Stora och YloDo - geno111 all tillv~ixt under 1980-tale t och uppgi ck 1990 lill
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ca I 00 miljon e r m:1sk per .'tr, vi lke t skall j!1rnföras nwd ca 70 m iljoner m"•sk år 1950. De n
främsta ors;oi ken till elen ökade tillväxten h a r
,ariL att det totala \'irkesforråcle t , äxtc fri\n ca
2 100 m iljoner ni'.'•s k 19:i0 ti ll ca 2 800 milj o ner
1980. Bidragande orsaker har ,·a rit göd sling,
dikn ing, föriid lat generiskt ma Le rial, ökat kxiin:nedfall oc h igenpla nte ring aY nedh1gd jordh n 1ksmark.
r'i.w erkningarna ,·;cir, med undantag för ett
iir i bö1ja n a,· 1970-ta le t, lägre ä n tillv~ixten , Yilket inneb:i r a u ele n ic ke mYe rkade tilk'ix Le n
ökade p,1 d e t dxande ,·irkesfö rråcle r. Tide n
fr.'t n början a,· F YJ0-talct till hö1jan a,· 1970talet präglades a,· e n kraftigt stegnicl a,Ye r kni ng, fr.'tn c;oi ?JO m iljoner m "•sk ti ll strax ö, <>r
80 m iljoner rn 3sk. Därefte r skedd<> <>n mvcket
på taglig Lillbakag.'rng fram till slutet a\' 1970talet. Mella n I 97fi och 1980 sjönk an c rkni ngsYolyrne n fr{u1 ca 70 m iljoner 1n'.1sk till o m kriug
!'i!) m iljoner m:\k, ,·ilket inne har en å te rgå ng
ti ll ni\'ån i början a, 1960-talc L. De n å rliga m ,·e rkn inge11 ökade sedan sa kta u nder 1980tale t till 60-fö mil joner rn3sk per ,lr rned e n
växaude a ndel fö r gallring unde r å rtionde ts
a ndra hälf t. r\terhiirntningen \'al dock inte
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starkare ~i 11 all a,Yerkningen i slu te t a,· 1980talc t låg pi1 samma nivå som ca 20 (1r tidigare.
Den era i skogsbruket som in ledd es i böijan
av I 9:'>0-talet utm ä rktes frii rn st a, uppgil'ten mt
rest;oii tre ra de exploate 1·acle skogarna och att
mekanisera skogsbruket. Tr;ck<> t p[t skogsägarna Ya r Ii(1rt au ö ka tilh'~ixten i skogarna
och rationalisera skogsprodnktionen, siirskil t
;oi,Ye rkniugen och transporten a\' ,·irket. Starten
und <> rl ~ittadcs a, d e n goda konj11nktu rcu
uud e r Ko re aboo111 e n men de ekonorniska fo ru tsiittningarna forsiinuades snabb t. D t'n ,,iktigastc d riYkrafte n bakom awe rkning<>ns meka n iseri ng ,·ar fa llande priser p(1 ,·irke och ökancl<>
a 1·betskrafts kostnader.
Eftcr Kore akriscns e xc<>pt io nc lla högkonjunktur bnnetffknacles p erioden a\' i stort
sett oförändrade priser för runch·irkessortimenten på intäktssicla n ine n starkt stigande löner
pa kostnaclssidan . Omriiknat i fast penn in g,·iirde h ah·erades rå n e ttot (,·irkessortim en tcts
, ärdc Yid Je,·eransplats m inus a\'\'C
-Tkningskostnad) m e llan 1950 och 1970. Den naturliga
reaktionf'n blc\' au söka be rniistra kmtnaclsm,·eckliuge n genom a tt rationa lisera Yirkesd ri\'l1ingen.

Lönsam h e tsproblcmet fö r\'ärra d es succes- oc h mccleEdde rs bes tå nde n had e skydchm
sivt unde r periodeu och \·ar störst i övre No rr- mol exploatering genom skogslagstifu1iuge n
lands inlan d. De n ned f1 tgående trenden i rot- och att en förhållandc\·is intensiv skogsskötscl
ne t LOt varade till 1970-talcts början och bröts hade bed ri\·its inom vissa område n. T illståndet
förs t 1973, i och med att virkespriserna lör- \'ar siimre i Norrb11d, d ä r n ågon skogsod li n gsdubblades me llan 1973 och 1976. Dä refte r trad ition inre hann viixa fra m innan den a llröijde <cn nedgång un der två .'1. r so111 förbvrres miinua b lädningse poken börjaclt> p.°t 1920i kraftiga prishö jningar i slutet av 1970- och ta let. De skogsodlinga r som fö rekom före
början a\ 1980-talet:. Den förbäu rade \'iirlds- 19:j0 misslyckades ofta . Rl and annat på grund
konjunktureu frå n och med 1983 gav Iö r- a\· den ri nga skogsod li n ge n fortsatte virkeshålla nde,·is god lö11samh e t i skogs bi uke L, e n förrådet d ä r att mi nska till ,rnclra h älft.e n av
situatio n som \'aracle fram till d e n allrnänna 1940-ralct.
Rest.a ureringsad)etet. fick en bra star t t.ack
l{1gkonj un klure n i bö1jan a\· l 990-talct med
sänkta priser. Däre fte r steg lönsamh e te n \·arc den högkonjun ktur som rådde sedan slusnab bt upp till en ni\'å jiim fö rha r med 1980- te t. :1\' 1940-talcL och fö rstärktes ge nom Koreakoujun kt 11re n 1950-1952. Återuppbyggnadstal ets.
Samtidigt som skogsbrukarna uuder st.ora arbetet skedd e frä mst i de h:1rt :1tgångna norrdelar aY I 9S0- och l 9G0-talet. h ade a tt brnpa ländska skogarna. Domänverket och de störrf'
med lönsam h e t.sproblem stod d e i början a\· skogsbo lagen inledde omfa tta nde res taurerings1950-talet inför e n stor uppgift, n äm ligen att program fö r dirn ensio11sa\·verkade skoga r. En
restaurera de exp loa te rad e skogarna. Det ,hcrg;°111g ti ll t.rak th yggesbru k skedde och
fa n ns e tt mycket stort ackumulerat. b e h<w a\· glesa , \'irkesfat t.iga skogar ersattes med ny,
skogsoclling, framför allt i norra S\·erige. Skogs- \'äxtkraftig skog. Stora kal hyggen skapades
vårdsarbeten a kränle 1w teknik fö r au ku nna och areale rn a aY p lant- och ungskog ökade
gen omföras på bred front o ch samma gällde kraftigt. Trak tlwggesbru ket medförd e a u me r
fö r driv ningsarbete L oc h u t byggnad e n a\· elle r m indre likåld ri ga skogar ska pades nwcl
sk ogs\'ägnä tet. :Vlycket. sLOra resu rsinsatser eLL domin e rande trädslag och påYerkacle vale t.
gjordes särskil t u nder 1960-t.ale L for att möta m· lämpligr trädslag och gen e tiskt. ma te ria l li klönsamhetsprobleme n och e n Yäldig onwan d- som metoderna a u produce ra plantor i pla nt.ling ägd e rum inom skogsbrukei:. Satsn ingen sko lor och sFik 1 p lanteringsarbew1.
O lika meLOder llt\'ecklades för all p repap å nya skogsbruksrnet:od e r gjorde all d e t ble\·
mind re resu rser över fö r skogsvå rden och all rera markeu på h yggen a i syfte att förbä ttra
rniljökonsek\·enserna a\ de nya metoderna fö rutsättni ngarn a för au an lägga nya skogsh am nade i skymundan, något som kom att s1{1 bestånd <cfrer ka lhuggning. U nd e r 1950-tale t
tillbaka under 1970-talet, då kritik ri ktades konstruerades ol ika typer a\· m a rkbe rt>dn ingsmol vissa av skogsbrukeis meto der och mol aggregat sorn sedan steg\·is fö rbättrades s[1 a u
beredninge11 ko m a tt 111.föras sko nsamma1·e .
brister i mi ljöhiinsynen . 11
Utgångspu nk ten för omvandlingen av IIyggesbrä nni ng am)i ndes på många håll i
skogsskötseln efte r andra viirldskriget.s slut var Norrland och norra SYcalancl uude r 19:50-taleL
d el otillfrcdsstiillan d e tillstå ndet i la nde ts som me tod all sta rta fri gö ran det av viktiga
skogar. T Götaland o ch Svealan d fanns stora växt.näringsämnen p,\ marke rna. Den underkalmarker och b etyd a nde, igenväxand e hag- l~ittacle också p lanteriugsarb e te l. Hyggesrnarke r. Trots att skogsodlingarna hade m ins- bränningen varad e e mellertid endast något
ka t u nd e r mella nkri gstiden, och möjlig- år tion d e eftersom de t var en m ycket arbe tsheterna a tt få till stånd na turlig :1terväx t h ad e kräYande rn et.od som krävd e n oggran n överöverskattats, ökad e virkesförrådet i dessa dela r vak n ing.
Förut,ät.Lningarna fö r e n övergån g rill en mer
av landet på gru nd av a tt avverkningarna fr{rn
ocb med 1920-tal et hade varit i ston seLL kon- intensiv skogsskö t,cl var sämre för de många
stanta. Bakom ökninge n låg också att de yngre skogsböndcrna ä n för st.orskogs brukets m e ra

resu rssLa rka bo lag. Skogsbö nde rn a kn n de
e m ellertid närma sig storskogshn1ket ge n om
samverkan. En sådan samverkan kom ocks[i
småni ngom till sLå nd i och med att skogsägarefö reningarnas medlemstal ö kade, från d rygt
32 000 medlemmar 1940 ti ll ca 12:'J 000 medlemma r m ed en areal o m 6,4 rn iijoner hektar
vid mitten av 1950-talel. Senare tillkom en
a nnan samverkansform, skogsbruksom råden.
Dessa exp a nd erade snabbt un de r 1960-tale t
och omfaLLad e 45 000 m edlcrnrnar år 1972
med en a real om 2.8 miljone r he ktar.
I resraureringsprogrammen ingick i första
h a nd återväxtåtgärde r. Brist på frö av lämplig
prove n ie ns gjorde a tt rna n främst satsade på
planter.ing. Den årliga skogsocll ingsarealen
ökad e frfo om kring 45 000 hektar å r 1950 till
75 000 hektar vid mi tten av 1950-tale L. U ndcr
d en därpå föijand e tioårsperiod en fördu bblaclcs arealen till 150 000 h ektar. Planteringarna
nådd e sedan sin kulmen under and ra h ~ilften
av 1980-rale t med 200 000 hekta r årl ige n. D~irefle r m inskade skogsodl ingen till nidn
11 5 000 h ekta r 1995 .
I slutet av l 990-ta le t nåddes på nytt nivån
150 000 hekta r. Tack vare större res u rser va r
intensitete n i bestå n dsanläggningen under
perioden 1955- 1975 n ästan dubbe lt s[i hög i
b olagens skogar som i privatskogarna. Dä refte r minskade skillnaden något men var fortfara nde betyd a nde vid rn itt:en av 1990-tale t. I
Norrland var intensiteten i skogsod li ngen förhållandevis låg ända fram ti ll 1970-talet, d å
skogsocllingen ö kade markant.
Inom beståndsdrden ö kade 1-c~ ni ngarna
från 75 000 hektar per år i början av 1950-talet
till ca 200 000 hekta r vid slu t.e l av 1970-taler.
Det årliga genomsnittet va r dock långt mindre
än d e t ber~iknade röjningsbehovet och ett allt
större fö rråd av oröj d a bestå nd lagrades upp
unde r period en (mellan 2 och 2,5 miijon er
bekLar i början av 1980-talet) . Efter· en o mfa ttand e insa ts av skogspolitiska med el från och
med 1980 ö kade röjninga rn a till 350 000 hektar per å r i genomsnitt unde r h ela 1980-talet.
Lågkonjunk turen i bö1jan av 1990-Lalet ledde
sed an till e n avsevärd minskning under resten
av årtion det. Gallr ingsarealen ökade sn abbt
unde r 1950-t.alet och nådde i slu tet av årtion374

det 900 000 he ktar årligen . Den bö1jad e
emellertid a tt ana li ka snabbt for a11 p la n a ut
på en årlig gall ringsareal p å 250 000-27.ri 000
hektar u nder 1970-talet.
Resta11reringsarhete na u tfördes i stor ut.str~ickning i forr11 av kal h uggniug a,· glesa och
luckiga bestånd. Det ökade intresset för hyggesb ränning och markberedn ing 111ed förde
också en stri:i\·an att. skapa större bes tå ndsenhe ter med klarare gränser. Storskaligheten
i d riften fö rstärktes under 1950- och 1960tale n yttedi gare genom en rationalisering
som syftade Lill au sä n ka cl1ivn ingskostnaderna och bevara rotnettot.
Fö rsta steget i skogsbruke ts omv,rndling
genom mekanisering togs n~ir mode rna v~igbyggnadsrnaskiner efter kriget b ö rjade a1wändas för att bygga skogsbih·äg,1r. Skogsarbet.ets
meLrn isering i11ledcles också u ncle r 1950talct. De trad itio11ella hand redskapen - yxa ,
svans, b:1gsåg och barkspade - hade fö rbättrats och procl ukti\·iteten i skogsarbetet höjts
u n der de föregående [1rlionclena. Denna fö rbättring hade n[itl sin h ö jdpunk t i b örjan av
1950-talet samtidigt so111 motorsågar blivit all tmer allmänt a1wända, ~i\'en om användningen
ofta inskränktes till lallning a, g rövre tr~id,
främst på gru nd av au sågarna var tunga.
;vlotors[1garna slog ut ha ndredskapen törst
n~ir de b livit s[t IiiLLa att de med förd el kunde
a nvändas ii\'en for his t11 ing. l\';ir detta hade
skett gick introcl11ktioncn snabbt. Ar 1953
uppskattades arnale1 motors[igar till ca 7 000
men reda n t re ,\r sena re a1n-ändes ca 30 000
såga r. Också mekaniseringen av barkni ngen
påbörjades under 1950-talet. D en första barkningsmask ine11, Cambio, \'a r monterad p å
traktor fö r barkning 1·id avlägg och kom 1955.
Dä refter gick utvecklingen snabbt och mer
avancerade en heter ko11struerac\es. Föijden
blev au handbarkningen försvann och prodnktivitelen i h uggningsarbetet ökade.
Fram till 1950-talets slut inneba r den tekn iska utvecklingen i huvudsak att enstaka l~inkar
i kedja n av arbe tsmomenL från stu bbe till industri mekan iserad es, med relativt begränsade effekt.e r på arbeL5åtgång rn m . Trots en
del fö rändringar var 1950-t.alet ur skogsteknisk
synvin kel en period av eftersläpning jämfört

med \'ad som hiinde inom andra n;i ringar och
i and ra fauder. 12
Det ,·e rkliga genombrotlel. for skogsarbetets
mekanisering korn på 1960-talet. Motorsågen
blev allt vanligare och kunde anvä ndas ;i., en
för histning. De första speciaJmaskinerna för
transport aYYirke introducerades och hästarna
blev larre. H f1 rd kon kurrens för skogsindustriprodukte r på värld smarknad en gjorde att
,·i rkespriserna sjön k i reala termer samtidigt

som sti gande löner i andra bra nscher t\'ingade
skogsbruket att följa eher tör att fä arbetskraft.
Fallande priser och stigande löner gjorde an
arbe tsprodukti,i1.e1.en måste höjas och u t,)ige n
var l~mgtgående mekanisering a, skogsarbetet.
Efter barkningens meka nisering ,ar del i
fö rsta h and kvistningen som tilldrog sig intresse som produktiYite tshöjande å tgärd. I ett
första skede utvecklades metode r d;ir fäll ning
skedde med motorsåg och uttrcl!lsport med

Ännu vid mil/en av 1950-ialel ansågs hästen vara oersiittlig.för vissa arbetsu.pj;gijier i skogen och dm svaradt år
1960 för mer än 80 procent av tmnsjJortarbelfl i terräng.
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lunnare till bikig för maskinell kvistning och
kap1 1ing, me n snart inLroducerades te rränggående maskiner som sarnrnanforde, kYistade
och kapade trä.ele n. Förb~ittringar a,· dessa
p 1·ocessorer (kvistarf'-kapare) och skotare
(te1-r~ingrranspon) under senar e df'len av
1960-taleL le dde till au df'n tekniken blev h elt
domine rande un der J 970-talet. Som kornplenering till d e mob ila uppa rbetningsrnaskin e rna utvecklades sf'dan fallare-läggare, cl.Y.s.
mask iner som kuude fäl la träd e n och sa mmanföra dem till bun ta1-. .'\fiis1a steg i mekaniseringe n var skördaren (fallare-histare-kapare)
som helt kunde utföra huggarens arbete.
1'~1 transportsidan minskade hästens arbets11p pgif'Ler all tefte rsom skogsbilvägar byggdes,
men hästen var fortfarande p å 1950-ta le Löverhigseu i Lerrängtransporten och svarade ;inn u
19b0 för me r ;'in 80 procent av tra nsportarberer i terr;ing. TrakLOrernas int:1g i skogsbrukets
Le rrängtransporte r hade emellertid red a n
börjat med mindn.: band traktorer och jordbn1ksLrak1orer med kraft nttagsdrivna vagnar
samt traktorer utrnstacle m ed h alvba nd .
Även i fr:1ga orn vid aretransporten av virket
skedde sLOra fö rändringar. under 1950-LaleL
s\"araclc flo u lederna för Ille r ä n 30 procent ;:n·
d e t totala arbeLe t med \·iclare Lransport. D~ircfLer ko rn lastbilarna och i viss måu järm ägarna att ta ?wer allt rner av Lransporten. År·
1959 trafikerades 24 000 km allm:inna flottleder m e n e ndast 3 400 km vid mitt.en aY 1970talet. Utvecklinge n påskynd ades Crämst a,· att
skogshih,;igar anlades, lastbilarna förbättrades
och , at.t.enkraftsintresse r stärkte si11 ställning.
Bakorn förä ndringarna p å Lransportsidan låg
ocks:1 e n fö rsvagning av bande t mellan jordbruk och storskogsbruk i och med den ornfauanclf' flyttningen Li ll städerna.
Ett skogshrnk grundaL på e n kader ;:n fast
anställda och yrkesutb ildade skogsarbetare
o ch ege n maskiup ark ,äxte fran1. T idiga re
h ade jorclbruksbef'olkni11gen och jordbrukets
dragare s,·arat för den arbetskraft och dragkraft skogsbruket beltöYde.
Tek nikutvecklinge n g jorde unde r 1960-ralet
alt bela vi rkesflödeL från stu bbe till incl11stri
kunde me kanise ras i ell sammanhålle t sys tem
orh det årtiondet framst:11· dä rför som skogs376

brukets rnekaniseringsepok. H~istarna f'örs\"ann nästan helt ocli ell dri,·ningssystem uLvecklacles, dä r d e n man u ella hanteringen
minskade kraftigt. Trots en stark stegrin g a,·
elen år liga avverkn ingen k11nde arbetsstyr kan
genom d e n te kniska n ydaningen minskas rad ikalt. Förloppe t fick långgående ko nsekvenser
for arbet,,illkoren i skogen oc h medförde i
slutändan en lll)'Cket st.or d emografisk förändring av la ndsbygden. En omfauande utglesning
kom all ske a,· bebyggelsen i skogsrf'gionerna .
Me kaniseringen a\' gallringen Log a,·se,·ärt
längre tid ~in me ka n iseringen m· slutavverkni11gen. De n tekniska o ch ekonomiska utvecklingen under J 950- och l 960-talet ledde till att
gallringens lönsamhcL försämrades och mekaniseringen av driYningsarbetet gav upp h ov till
e n diskussion om gallringens vara eller inte
vara. En förestjl111iug om e t.L helt. gallringsfriLL
skogsbruk, där a ll skörd skulle göras vid sluLanerkn ing, lanserades. Synen på gallri ngen
ändrad es emelle rtid u n der mindre kärva tider
och alternati, eL med e n enda stark gallring
under e n omloppsLid sågs som realistiskt.
Gallringens andel m· avverkningsvolymeu
minskade starkt 1111de r d e b~tda årtio nde n a,
från över 50 proce nL unde r 1950-talet till ned
mol 25 procent !llOt sluteL av 1960-talct. Trend e n fort,atte Sf'dan unde r l:lllg Lid fra möver
och mekan ise rin gen av gall rin gsarbetet möue
betvclligL stö rre sdrighcter än vfoLat. under
19:'i0-talct diskuterades inte bara gallriugen utan
också d e tidigaste skogsd rdande åtg:irderna.
Den a rbetskrä,·,rncl e ungskogsröjningen
skedde då helt m an uell t. En beLyda nde förä nd ring kom sedan under 1960-talet, då motorrö jsågen b le,· allt \·anl igare, men röjninge n
fonsane att ,·ara eu fisisk t kräYande a rbet e .
L nder se na re delen a,· El60-tale r ble,· del
också allt s, å rare att klara skogsYårclsarbetet
m ed l~jälp a,· e n krympande skogsarbet.arkår.
iVlekan iseringen på skogsdrclens område
,·ar således blygsam under 1950- och 1960taleL. \faskin ell drift a1wändes hun1clsakl ige n
,·id lll a rkbe redn ingen, som mekan iserades
genom att tra ktordri vn a markberecln ingsaggregar introducerades. Dä rm ed kunde den
manuell a löneandelcn aY kos tnaderna pressas
n ed kraftigt till ca 30 procent. .För andra arbets-

moment som hyggesre nsning, bränning,
skogsodling och röjning låg den ma nuella löneand clen ännu vid shnet: av 1960-ralet på en
mycket hög n ivå, runL 90 procenl. Storskalig
drift. gjorde sig gällande främst i p la ntskolcverksa mheten , d .1·.s. i en leveransgren till det
egent.liga skogsbruket.
Äve n i fdga o m d ikni ngen och den unde r
1960-talet begynnande gödslingen var mekaniseringsgrade n hög. Runt m itten ,t1· 1960-r.alct
påbö,jacles försö k att mekanisera den arbe tsin tens i1·a plan Leri ngen . Stora svårigheter
mötte emellertid arbe tet med alt ut\-cckla
planteringsmaskiner för steniga mor~inmarker.
I stället skedde föränd ri ngarna p å andra områd e n: te kn ik för markbe redning, uppdragn ing av plantor i plamskola, övergång från
barrnts- till täckrotsplantor samt förbättring a1·
redskap for man uell p lamering och sådd .
Effekte rna a1 de snabba for~indringarna av
skogsarbetet började på a ll var att märkas
under 1960-talet. Skogsarbetarna blc1 långt:
färre än tidigare, mer professionella och iner
produktiva. Dagsverksåtgå ngen for huggn in g
hal1erades n äst:an me lla n 1950 och 1960 och
sjön k sedan med ungefär två tred jed elar fram
till 1970. Ta kten i ra tionaliseringen a\" terrängtransponerna var under 1950-tale t betydligt
h't ngsa m mare än för huggnin gsarbe tet men
blc1· snabbare under 1960-talet. T skogs1'årdsa rbetet var rationa liseringstakren inte lika hög
som i drivn ingsarbetet, bland an na t. d ärför att
större hänsyn måste t.as till de biologiska beg ränsniugarna. Dagsve rksåt.gången 1id plantering och röjn ing minskade visserligen men
minskningarna var långt rnindre än d e som
skedde i fråga om huggning och transport.
Meka niseri ngstrend e ns risker frå n skogs1årdssyn pu n kl uppmärksammades tid igt. En
1iss motsättning gjorde sig gällande inom det
vi rkespr·o cl11cerand e skogsbruket. mclla u
skogsskötsclns och skogsteknikens fö reträdare
och kritik riktades mor tendense r t.ill att s~i ua
kort.siktig kostnadsminim e rin g framför de
1:rngsiktiga 1·erkningarna. Kritike rna pekade
på ökade körskador i traktora1w~indn inge ns
spår, ökade insekrsangrepp till fö\jd av åre trunt-dri fte n sa rn t fö rä ndrat bestå nclsklimat.
som resulta t av mer storskalig drift Åsiktsskill-

nade rna 1ar dock måttliga i fråga o m d e stora
riktlinje rna.
En starkare kritik kom i ställe t fr{u1 n atur1·årdsh{lil mot slute t av 1960-ta let:. Det virkesproducerande skogsbrukets te11dens att skapa
en skogsgröda a npassad till skördeteknikens
kra1 och fö rädlingsindust.rins beho1· ledde till
fa.rh:1go r för att den e kologiska insta biliteten
skulle öka liksom mottagligheten for sjukdomar
och insektsangrepp. l\aturvårdens fo retr~idare
hävdade också att skogsgödsli ngen skull e få
effekter p å sjöar och va ttend rag. E tt ökat. intresse för , å t.marke r fö ränd rade Yiclare bedörn n i nge n av dikninge n . Det virkesprod u cerancle skogsbruke ts fö reträdare hävdade gen ternot kr itikerna att inrik tn ingen på hög
volymtillväxt inte bara hade re nt ekonomiska
m ål utan också utgjorde ett led i strä1an au be1·ara och u t1-cckla skoge n som miljö.
De t mest hindelserika å rtiondet fö r skogsb r uket och skogsindustrin under efte rkrigstiden b lel' 1970-ralcr, illle m inst därför att m iljöintresset d å vaknade på alhar och kriti k riktades
mol ele n tunga tekniken, de stora kalhyggena
och a,wä ndninge n a1 kem iska bekämpn in gsmedel. Skogsb rukets d riftsforme r och tekn ik
ställd es und e r d e batt i långt. högre grad ä n
tidi gare. De stora kalhyggena och am·ändningcn a1' fe noxi~i ttiksyror fö r att komma ti ll
rätta med lö1·sh-probleme t ifrågasattes. DDTbeha n d ling av pla n tor mot snytbagge förbjöds
1977. Kalhyggesclebatten ledde till a tt anmäln ingsplikt för sluta1Yerkningar större än en
hah hektar infördes. Synen på n awn·ård oml'~irderades under perioden 1950-1 990 inte
bara hos lagstiftaren och allmä nheten ut.an
också hos skogsbru kets företrädare. Skogsföretagen införde efter han d utbildning i naturl"ård a1· all personal. 1'.1
Unde r å rtiondet kom också den årliga a1verkningen upp i nil'å med d e n årliga ti llväxten och sto ra fa rh ågo r uttrycktes tör skogsindustrins fra mtida rårnnifö rsörjning. Inom
skogsindustrin ökade in tressct för att fö rbättra
urnyuja nd er. a1· träd e ns biomassa. Samtidigt
in träffade den törsta o ljekrisen 19 73- 74, vilket ledd e till större in tresse fö r att a1w ~inda
skogsbränslen . De n eko nomiska n edgången i
ol jekrisens sp å r brö t den nästa n obrutna ex377
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pansio1wn a \· skogsindusLrin och ökuingen av
awerkningen. Eko n o mins vänd nin g rr:111 tillviixt till stagnation kom a tt få effe kt.e r p{1
skogsbruke t och skogsindusLrin långt in på
1980-taler. i form av låga a\Yerkn ingsrnlymer
o ch t:1g arb etsproclukti\ ire r. Ökad 1~1ekaniser ingsgrad o c h m inskad awerkni ngsvol ym
inne har färre a rbetstillfällen och svårigh e te r
alt genomföra skogs\ årdsåtgiircle r.
Lmle r 1970-talcl ökade meka niseringen m·
slutavYerkninge n kraftigt. Till en böJjan kom
hisLni ngens me kanise ring a ll snabbt höj a
p rocluktiYitete11 och omkring mitten av :1nio11det ökade 111e ka niser,1cl fällning o rdenlligt i
o m faLtn ing. .Äve n mekanise ringe n av gallringeu bö1jade på allva r kom ma igång Yid den
här tiden. Kvistare-kapare t>lle r processorer var
vid slutet av 1970-talet d e n Yanligaste maskintype n och svarade fö r 50 proce n r. a\· elen awerkacle volymen. Skörda re introduce rades också
oc h sva rad e for drygt fe m procent av elen slutavve rkade volymen mo t slutet av :1nionclet.
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Nä r farh ågor 01n en '\ irkessvac ka" u ppko m. bleY in tresset starkare för plante r in g a\·
mer snabb\'äxancle trädslag ä n dr iuhemska
gran och tall. Det riktades främs t mot contortatalle 11 som införclt>s frå n n o rd\'äslra No rdamerikas bcrgstrc1 kter. De n va r snabbväxand e
och ku n clt' pa kort tid producera fö rh:illaude\'is stora tr.'\cl sa m t hade bra \·irke. Intresset för
in fö randet. a\· e 1t 11\'ll barrtr~iclslag \·a r mycket
sto rt ino m bt1de skogsfö retagen och Do män\'Crke L och de {1 rliga p lante ri ngsareale rna
ö kade snabbt från n ågra hundra h e ktar 1970
till ca 12 000 hektar 197:i och omkring 26 000
hektar 1980.
.\1en t\·eksa mhe t uppsro<l hos politikern a
som menade all fö rsiktigh et b orde ia kttas n.'ir
e tt främmande träd slag införd es. Skogsstyrelsen gaYs därför möj lighet au reglera a nvändninge n aY con tonatallen och så skedd e
från s.lutet av 1970-talet. Skogssty rclsen fö reskrev att högst 0,2 procent av skogsmarksarealen i >lorrbo tte ns, Västerbouens och Jäm t-

lands l~iu samt 0 .1 procenl i övriga !~in fick
planleras va1je å r, totall 27 000 he ktar per å r.
Under 1980-talet bö1jade aucle le n gal lringar att öka, e n andel som hade m inskat
sedan 1960-talct. Reglerna fö r röj u ing och
gall ring i ] 979 års skogsv{m.lslag bidrog till att
and ele n ökade, men den \'ik tigaste förutsättningen \'ar galJringens mekanisering i ocli med
an de så kal lade engreppsskö rdarna introduce rades i bö1:jan a,, 1980-taleL Redan J 987 svarade engreppsskördarna för ca :lfi proce nt a,,
gallringsvolymen i sw1-skogsbruke t och i början a, 1990-taleL var siffr,m mer iin 50 procent.
Den skogstekniska utveckl ingen i övrigt
n nder 1980-talet l'ar m ind re betydande ä n
under skogsmekaniseringens glansdaga r, En
rad nyheter prövades emellenid, framfö r all r
nyhete r som bid rog till alt minska meka11iseri ngsgape1 mellan storskaligt skogsbru k och
~jäh"l·erksarnma skogsägare. Storskogsb rukets
övergiing lill special maskiner 11nder 1960- och
1970-talcr markerade en skilj eväg. Den ajälvverksamme skogsiigaren hamnade c1;, vid
sidan av de stora framstegen och fic k n~ja sig
med den del a, utYeckl ingen som rörde motorsågar och handredskap. UtYecklingen a, tillläggsu tnistniuga r till jordhru kstraktorn och
av srnårnaskiner h öjde emellertid efter hand
de sjä h·vcrksamma skogsäga rn as mekaniseri ngsgracl.
u nder efterkrigstiden fonsa u.e det arbete
som pågå tt sedan sekelski!'tet 1900 p å att återskapa skogen som n atu rres11rs. Skogsb ruk blev
alltmer en odlingsfonn med såd d, skötsel och
skörd sorn i j ordbru ke t. Solll resultat a\' detta
arbete genomgick skogarna en re markabel 11rvcckling. Virkesförr.°1del förd u bblades och Lill,·äxten Lrefalcligades unde r en h und ra.°1rsperiod, trots au skogarna utn yttjades intensivt
genorn avYerkning. Av,erkn ingarna l:1g hela
Lid e n bgre än tilh äxten, med undanLag för e tt
,h i bö1jau a,· 1970-talet. U ncle r d elar a, efterkrigstiden, främst u nder det för skogsbruket
kärva ekonomiska klimatet p å l 960- och l 970ta let, genomfördes rationaliseringar o ch användes storskaliga metoder som gav eLLbiologiskt otillfredsstj llande resul tat och ledde till
stark kritik mol bespru tningar och stora kalhyggen . Allmiinhetens förtroende fo r skogs-

näringen minskade avsevärt.. U nder trycke t a\'
denna opinion korn skogsbruket a u förändras.
Ett mer nyanserat skogsbruk, anpassar till marke ns biologisk,1 förrnsättn ingar och bedrivet i
m indre sto rskaliga former, viixte !'ram.

Skogspo litiken under
efterkr igs tiden
Srora dela r a, skogsbrukets o nwandl ing
skedde inom ramen för en i all t viiseu Ll igt
oförändrad skogslagstiftn ing, i fonn av 1948
års skogsvårdslag som giillde ända fra m till
1979. Däref'Le r föijde under forhällancle, is
kort tid (fralll Li ll 1!)93) flera för~inclringar i
lagstifrningen . Under efterkrigsLiclen inriktades skogspoliLik<"n allt starkare mol mii.lct all
försörja en Y~ixande indust ri med råvara,
medan syfte t att skogen skulle ge understöd ät
jordbruket fic k mindre hetJ dclse. Däremot ti llkom ett ny11 inslag, miijöhä nsyne n , som frå n
mitten a,· 1970-ralct fick ,äxande betydelse
inom skogspoli Liken .
Under I ()00-ta le ts första hi.ilft spelade os;'ikerhet om skogs ti llst{mde t och farh:1gor för ,·irkesbrist en Yiktig roll för til lkomsten a, ny skogslagstiftn ing. Den agrara skogsam·ändn ingen
med skogshetc och husbehovsa\'\'e rkn ing av
Yed oc h ,·irke fick d.°1 också alltmer ge vika för
e tt marknaclsorienterat skogsbntk, där dock
skogen som industrir,hara skulle ge understöd å r _jordbruket. De skärpta bestäm me lse rna i 1948 ,°trs skogsv:1rdslag moti,eracles a,·
all skogstillstånd ct ansågs o ti llfrf'dsställancle
och skogsindustrins ,irkesforsö1j n ing hotad.
Lagens mål ,·ar au öka ,·irkesprocluklionen fö r
att därmed siikra e n industriell til!Yiixt.
Ökad export krä,·de an skogarnas produktionsfonnåga utnyt~jacles i så sto r utst.riickning
som möjligLoch for att höja a,·kastuinge n fordraclcs en lörbiittrad skogs,·:nct . Det fanns enligt. den u tredning som föregick lagen hundratusentals hekLar gamla kalmarker, tras- och
rest:skogar samt fön ildaclc hagmarker, ma rker
som krävde skogsv{trdså tgärder av gruudläggancle art. Särskilt i de norra delarna av land e t
ansågs bestockn ingen i de ,·iixan cle skogsbestånclen vara ot.illfreclsställancle, såväl kvanLila tivt
som kvalirativl, vil ket ledd e till låg avkas tning.
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Ytterligare e u problem sades rnra att skogsägarna i alltför hög grad fö rlilade sig på naturlig fö ryngring p tt awerkade marker. Ålenäxrfrågan krä,de d ärfö r kraft,hgärcler. 1·1
Lönsamhet i del enskilda skogsbruket sam t
jämn och uth ållig aYkastning var grund läggande principe1· i skogs,·årdslagen . Det enskilda skogsbrukel skulle bedri Yas som ett
före tag inriktal på att lämna ekonomisk ,·insl.
LönsamheLskravet skulle ge h ållpunkter för
olika delar a,· skogsskötseln , till exempel för
all prÖYa l'i!ken föryngringskostnad som ,·ar
ekonomiskt berättigad, för att bedöma hur
gallring skulle verkställas och för att beräkna
uär sluta\'Yerkning skulle sättas in. Jämnh e LskraYet \'ar me r komro,·ersieUL. Lagstiftaren Yille
främja jämn sysselsäun ing för arbelskraften
inom skogsbr uket och skogsindustrin samL
trygga industrins rål'aruförsörjn ing och garantera viss j ämnhet i awerkningen på de euskilda fastigheLerna.
Skogsbolagen och skogsindusLrins organisationer liksom skogsägarrörelsen hävdad e a tt
en frannvingadFimnhel skulle försämra skogsbrukets fö rmåga att anpassa sig till rådande
ko njunkturer och prise r. Det skogspoli tiska
beslt11et innebar också striktare bestämmelser
rörande a,,,erkning. Del gällande forbudel
mor att sluta1Yerka yngre skog skärptes oc h
äldre skog (icke Ull'ecklingsbar skog) skulle
ransoneras så au inga större rubbningar i a,kasLninge ns jämnheL uppstod. Vidare skulle
skog m ed u ppenbart olillfredsställancle skogstillsttmd åtgärdas. Skogsägarens skyldighet begränsades dock till åtgärder som inte kostade
m er än värdet a,· fällda träd och statsb idrag
skull e e rhållas för återväxtåtgärder.
I den skogsp olitiska diskussionen eher
skogsvårdslagens til lkomst var en viktig fdga
hur lagens gallringsbestämrnelser i fråga om
u tYeck lingsb ar skog skulle tillämpas . En
annan fråga gällde vilken ägarkategori som
sköue sin skog bäsL. Undersökningar visade
a tt skill naderna i skogstillslåncl var relativL små
mellan ~igargrupper, även om LillsLån det var
n ågo t sämre och skogsvårclsinsatserna n ågol
lägre i privalskogsbruket ~in i sLOrskogsbrukeL.
Det fanns emellenicl bla nd politiker och inom
fackföreningsrörclsen en oro för a ll skogs380

d rde n inte ,·ar tillräckligt intensi,· oc h a\Yerkningsrnöj lighete rn a inle full t utnyttjad e . De11a
a nsågs hota svssclsättninge n i skogen och
skogsindustrin, och hotet kom framför allt
från den miudre inlensi,·a skogsl'årclen i pri,·arskogshruket.
I fl era r iksclagsmo tioner krä,·cles a tt lönsamhetsp1inc ipen skulle slopas liksom skydde t för
elen ut,·eck lingshara skogen. D~irigenom
sk ulle grundligare och mer kostnadskräYande
åte1TäxLåt.gärcler kunna krä,·as, m ed högre
skogsprocl11k1ion i fra mtiden som följd, oc h
a1Terkni11garua omedelbart kunn a öka.
genom t\'ång för skogsägare au a1Ye rka ö,·ermogen skog och utföra ändamålsenl ig gallr ing. Motionerna al'Yisacles a,· riksdagen .
SkogsbrukeLs snabba 01m·,111dling under 1950och 1960-lalet gav upphm· till förslag au än d ra
skogspolitiken oc kså från andra håll. Skogsägarrörelsen kritiserade skogS\'årdslagens detaijreglering och m e nade au den b orde göras
mer generell.
De skogspoli tiska utspclell ledde till au en utred ning tillsattes 1965. Den sYaga lönsamheten i skogsnäringen under 1960-talct satte
spår i utrecln ingsdirekti\'Cns p essin1istiska tongångar. Skogsnäringen ansågs Yara en åldra nde niiring och framtiden ligga i annan induslriell ve rksamhet. Det lågförräntande
skogskapilalet och skogens arbetskrafL kunde
göra en stö rre sarnhällsinsaLs i andra brauscher. l sill beiänkande 1973 tog ulredningen
sikte på industrins rharu beho\'. Den förordade en sna bb ökning a\" awe rkniugarna
och varnade för en kommande virkessvacka
under 1990-talct. l.ithMligheLsprincipen i
1948 års lag a nsågs föråldrad och bo rde Ö\'erges. Den sades bygga på att samd rih m ellan
jord- och skogsbruk var viktig men denna gav
inte längre n ågra fördelar. Principen påstods
dessutom h indra elen föreslagna exploateringen av l'irkesöverskottet. Al la avverkningsbegränsningar bord e vi dare slopas, liksom
skyddet av den utvecklingsbara skogen. Endast
ålerväxtpli kt efter awerk ning borde behå llas.
Utredningen föreslog också avgifte r på skogsmark kombi n e rade med stöd Lil l å te rväxtålgärde r som medel för staten att påverka
virkes utbudet.

Utreduinge n \·ar emdlenid inte enig ulan
h~i lfLen a\· lcclamö1.ema riktad e hård kritik
mot förslage t. De skogliga experte rn a \'ar
starkt kritiska och mem,cle au 111.red ningens
e xp loatcringsplanf'r skulle led a till e n krafti g
n ed gång i virkes tillgångarna och f'n mycket
slor ökning
kalhyggesarea]arna. U1.red11i11gen kritise rades också för a tt ensidigt inrikta sina förslag p:, att p,herka privatskogsäga rna. Skogsn;'\ringens u tbuclsproble rn betrak tades i utredninge n i hög grad som en
fråg,, orn h ur pri\'atskogsbru kct bedre \'S. t,-,
Den in te nsi\·a debatte n och d e t starka motstå nde t mol utredninge ns förslag gjordf' att
det illle föra nledcle några i'ugä rde r rr:m regeringens sida. De t ans:1gs ofullstäncligt efterso111 miljöaspekterm1 inte hade beaktats och
de a\·verk nin gsnid .e r 11tre dninge n r::i.knat
med bedömdes vara alltför höga. En ny utredn ing tillsalles d ä rfö r reda1 1 197'.). Av direkt.i\·en fra mgic k a tt df' t r:1dde os~ike rh eL om de

,l\'

fra m tida awerkningsmöjlighete rna och fanns
fai-hågor fö r att skogsvården, särs kilt å ten·äxrerna och röjningarna. \',ff 0 1.illfred sst~il lan de.
U tredningen sku lle d ä rfö r göra virkesbalansbe räkninga r och p rese nte ra alternaLi \·a prog ram for skogsoclling med ol ika in tensitet.
l'v[i ijödeha tten sal.Le också sina spt1r i clire kti \'en genom att utrednin ge n fi ck i uppdrag
all belYsa rniij ökonse kn· nserna a\· d åvara nde
och framtida a\·\ e rknings politik . .:v1:det \'ar liksom tidigare langsik tig och hög skogsprod uktion, ett mål so m kr;i\'de hög i111.ensi1.et i skogsbruket ocb d ä rm ed bät.tre skogs\·å rcl ä n di ttills.
Den allmän n a lågkonjunktu ren i slutet a\·
1970-1.alct, oro11 fö r \·i rkesfö rsö rj n ingen samt
skog sindustrins lönsanihets- oc h stru kturprnblern satte sin p räge l p:1 den nya utredni nge ns fö rslag. De t. föro rd ade ett p rnd nkLionsprogram 111ed hög in tens itet, någo t som
kr;iwle in tensifierad best{mclsanläggning och

Cenom all 111011/nr, 1i/läp;f;rnlrusln i11g påjordlm1kslmli/01n: /J/.o. hr1fob11nd. l'invh orli !(ri/1/a.1/rn'f - hiir på e11 ,\ LJ,'
f.:ubiil Ji'r1n rn 1965 - /u111dt' iirwn /1011rleslmgsbmket .Jd tid rm 111r,//rn1isffi11ge11.
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Skogsindustri11s si tnation förvä rrarl cs succesviss anv~indni ng aY förädlat skogsfrö. Genom
sivt
mot sllllel a,· 1970-LaleL och ett av probleplan Le ring av con ro n atall på betydande a realer
ansågs va ra bristen på rå,·ara. De å rl iga
meu
i Norrlanrl och norra Svealand, u tökad skogsa,,verkn
ingarn a hade mi nska t frå n ca 75 rni ijoma rksgöd slin g samt d ikning m sumpskogar
ne
r
m'
.
\
k
und e r första h älften av 1970-talet Lill
och rnyrrna1·ker sku lle avverkni nga rn a ku nna
.
"
>:'i60
111iijo
n er m 3sk 11101 slutet av åniond et.
ö kas och skogsin d ustrins ka p aci t<" tsutnytt:vlinskn
inge
n
, ar störs t in o m p riva tskogsbruj a ncle höj as.
E n betyd elsefull ändring var att lönsa rn- ket, d ä r aw erkninga rna sj u n kit med mer än
h et,krite rie1 t.ogs bon i förslagcL. Ate rYäxtpli k- 10 rn iijo ner m~sk. När lönsarnhe tspro ble1nen
te n efter avverkn i ng skärptes i n ågra a\'seen- b lev allt svårare a us:1g regeringen au d e n nya
de n. Den sku lle o mfa tta ä Ye n gles skog, som skogsdrdslagens styr mede l in te var tillräckskull e avverkas oc h ny skog a nläggas. I och liga fö r att unde rl ä tta skogsi ndustri ns försö rjmed a u lö nsamhetskri teriet slopad es skul le ni ng med virke.
En ny utredning tillsattes därför på hösten
skogsvårdsstyrelserna i fo rtsättningen ku nna
1979
med u ppgift au un d e rsöka \"il ka skogskrävc1 fullständiga åw rväxtåtgärder också på
svaga marke r. Enligt fö rslaget skulle även u ng- politiska med el sorn krävd es [ö r att på,·erka avskogs röjning vara lagstadgad och inte ba ra röj- ver kn ingarna . C t.redn in gen fö reslog ,·iss a,·11i11g av p la n tskog. Utredni nge n lad e o ckså ,·e r kn ingsskyldi gh et och e tt progra m för sLaLsfram ett förslag om avgifter oc h statligt stöd. bid rag till å ren·äxt.'.1tg:irder efter avverkn ing av
Avgifterna skulle bestå av medel so m skogs- glesa oc h då liga skogai-. D et sistn äm nda fö rägarna salte in på egna obligatoriska skogs- slaget an togs a,, riksd agen 1981 och bes Iu t fa två rdskonton och stödet av bidrag ti ll upp rät- tades sedan 1983 om ytte rligare best:inunelse r.
tan d e t av skogsbrnksplaucr och till l.'.1ngsiktiga Viss rni n imi,1Yve rkn ing pc1 b ruk n ingse n her
infördes, liksom gallr ingsskyld igh ct med uttag
skogsskö tselåtg~ird er.
N~ir lagförslaget lad es fram i riksd agen 1979 av \'irke i yngre skog o cli skyldighet all in neha
undvek regeringe n att binda sig för eu pre- skogsb ru kspla11 f·ör hruknin gse n heLer öve r en
ciserat prod u ktionsprogram men föresp råkade viss a real.
De bes tämmelser som infördes i skogsvårdse n l~igre å rl ig avverknin gsn ivå än utredningen . Den lägre intensitete n i regeringens lage n u nder J re n 1979- 1983 in neb ar att prakfö rslag in n e har all am·ä nd n ingen a\' co11Lorta- tiskt tager a ll skogs, ård och a,·verk n ing blev
t.all skulle begränsas, a tt staten inte skulle sti- reglerad i lag. Bestämmelserna innefa u acle
mule ra skogsgödsling och a t.L ke misk li'l \röj- skyld ig h et att ri\ja un gskog och gallra y11gre
ni n g skulle mi11im e ras. Regei-ingen an isade skog, au awerka , iss an d el äldre skog, a tt anockså fö rslaget att in rä t.t a obligatori ska skogs- lägga ny skog, om skogen ,·a r gles ell e r bestod
vård skonton. SkogsYårdslagen fastslog Yirkes- av olämpligt Lrädslag, all avveckla öve rårig
prod11kt.io11smålet. men med en fo,·ä ndrin g skog samt alt u pprätta skogsbru ksplaner.
som g jo rts redan 1974, a tl deLLa skulle genom- Dessa bestämmelser utgjorde kulmen på regfö ras med n a turv:u·ds hä n syn. Produ k tions- le ringen av skogsbrukeL.
Skogens a n vän dning som råvarukälla för
aspekten skö ts i fö rgrunden och d et tid igare
kriteriet o m ett tillfredss täl lan d e e konom iskt skogsi n dustri11 u tgjorde unde r efterkrigstiden
utbyte för d en enskilde skogsägaren utmönst- den ena srora d iskussion e n o rn skogens roll i
sam h:illct. E n ann a n gälld e nalurdrclen.
rades u r lagen .
Skogspolitiken slog inte längre vakt o m d en Un d e r 1960-taler korn skogsbr uksintresse1 att
e nskilde skogs~igarc us e konomiska intresse kollidera m ed ua t.u nJ.rdsintresset., so m d{1 i
ut.a n om samhiills nyu.an defin ie rad som skogs- första han d rnr ett re kreationsi n tresse. Skogsindustrius intresse. Bakgrn ncleu till denna fö r- markens ut.nyttja nde som re kreatio nsområde
skj utning var a n det kom bi nerade jord- och had e bliYiLallr ,iktigare med tilltagande urbaskogsbrnket förlo rat i be tydelse och att skogs- n isering. Kal h yggen och markbcrecl ni n gsllleLOder u tsattes för sta rk kt-i t.ik och 1972 tillin d ustr ins rävarubeh <w ö kade.
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saue:-s en utredning av dessa frågor. För första
gingen b e handlade en utredning av skogspolitiska frågor skogsbrukets miljöaspekter.
Utredningen markerade också en övergång
frå n e n t..ill stor d el estetiskt färgad naturvård
til l en ekologiskt inriktad miljö,·,\ rcl. De n
ledde fram till ändringar i skogwårdslagen
1974. Markägare blev skyldiga att anmäla slutawcrkningar större än 0 ,5 hektar till skogs\'årdss tyrelse och i skogsvårclslagen gjordes ett.
tillägg, som angav att hänsyn skulle tas till
n,uurd\xclens intressen. Ett nytt intresse hade
cliirmed etablerats i lagsriftningt>n . Naturvårdshänsynen fick ocks{1 i 1979 {1rs skogsvårdslag större tyngd än tidigare, bland annat
genom att Skogsstyrelsen gavs möjlighet. at.L ut.färda föresk rifter om bland anuat hvggesstorlek och k, arlämnande av fröträd. IG
Ocks.'1 den kemiska lövslybekämpningen
kritiserades under 1970-talet. Kritiken gällde
främst medlens h~ilsorisker och lannrapponer
om inträffade skador duggade tätt i pressen .
Kart.läggningar och utredningar som h~i\'clade
att riskerna fö r skador på människor, dj11r och
natur ,·ar mycket små fick in te några mä rkbara
e ffekt.er på opinionsläget utan protesterna
fonsat.t.e i oförminskad omfattning under
andra Ji;ilfteu av 1970-tale l. Det. hela slmade
med an en generellt förbud mot spridning m
kemiska medel över skogsmark stadgades i lag
] 984. Dispens ku nde sökas hos Skogsstyrelsen
men kommun e rn a hade diireftcr ,·ctor;itt.
Flygbesprutningens omfattning m in skade
kraftigt och efter 1986 fö re kom ingen ll ygbesprutning. Också spridni ng med andra
metoder minskade snabbt.
l\'alun·årdens företrädare oroades även
ö,·e1· den m inskande andelen ädellövskog.
Frågan togs upp redan i rnit.t.en av l 9fi0-t.alet
och ut.redningar ,·isade att arealen bokdominerad skog avtog i m ycker snabb takt. Orsaken
var bokens d:diga lönsamhe1 jämfon med
barrträd. U tredningsarbetet ledde fram ti ll
bokskogslagen 1974 . Enligt den krävdes tillstånd av länsstyrelsen fö r all sluta,·verka bokskog. Ekono111isk e rsäLLning kunde utgå till
skogsiigare cl,°i awerkn i ng vägrades och rationt>ll t bokskogsbruk föd1i11drades . Bidrag
kunde även ut.gå till bokföryngring.

I diskussionerna om den n ya skogs\'årdslagen 1979 ,·äcktes frågan om ;idelli.ivskogen
p{1 nvtt och denna gång med sikte p å alla äclellövträcl. Regeringen föreslog en ädellövskogslag, som triidde i kraft 1984. Bestå nd över 0.5
hektar med 50 procent ädellövträd skulle
skyddas och slutavve rkning i ädellövskog fick
ske först efter t.illst.å ncl av skogsvårdsst:yrclse.
Efter awerkning skulle ny ådelli.ivskog an läggas.
Statsbidrag skulle utg:1 till återviixtåtgånler
och röjning.
I den fonsa tta kritiken av skogshmket och
skogslagstifrniugeu under 1980-talc t liä\'dades
att produk tionsmåle t ho tade n aru r\'årcl e n .
Kritikerna menade att glesa skogar (de s.k.
S 5 :3-skogarna), so m ofta bestod av lövbestånd, a,verkacles och med hjälp a,· stat:sbidrag ersattes ,w barrskog. Föijclen ansågs b li
mindre artrikedom och en mer ensartad la uclskapsbild. Kri tik riktad es f'ra mför al lt mot att
igern·äxande hagmarker omfördes till barrskog
och d e n ledde til l au Skogss1yrelsen flera
g:111ger ;'inclrnde hidragsreglerna fö r awerkningsprogrammet till förn1ån för natu rvården . Programmet trappades därige nom
ued och upphörde hel t i bö1jan m 1990-r.alet.
Ä\'e11 kalhyggesteknike11 kritiserades under
1980-talct för att tilhimpas schablonmässigt
med s,·åra e kologiska foijder. Undersökn ingar
visade ocks:1 all föreskrifterna om uat.ur\'årdshänsyn inLe följdes i a\'secld utsträckning.
Ytterligare e tt inslag i nat.urdirdsintressc>t.s kritik und er 1980-t.akt. gällde elen s:1 kallade fjällnära skogen . Dorn~it1"erkets planer p{1 att ta
sådan skog i anspråk J'ör ,·i rkesprocl uktion
ledde snabbt t.ill konflikter. För orL,befolk11ingen lw1ydde ö kadt> a,verkn ingar vi dgade
svssels~itmiugsu 1öjlighct.er, 1neda11 samerna h ävdade att renskötseln skulle störas. Namrv:U·dsin t.ressena menade art omistliga n aturviirden
skulle offras när de gamla, g les,1 skogarna i
>!orrlancls inland awerkacles.
För dt>n fjäll nä ra skogen in förd es 199 1 s~irskilda regler efter omfattande diskussioner i
ri ksdag och massmedia. Skogsvårclsstyrelserna
kunde i forts~iuningen "~igra awerkningstil lstå nd av h~insyn till miljöiutresseL. Markägaren ,·ar d å beriittigacl till ersiittning.
När e n ny skogspolitisk utredn ing tillsa ttes
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1990 hade d en biologiska mångfalden eLablerats som poliLisk fråga. l ut redningens direkti,·
fra mhö lls att tyngd punklen i natu rvården
hade fö rskj uti ts mol målet all heYara e n rik
flora och fa u na oc h e n biologisk m:mgfald .
Dire ktiven ko nstaterad e ocks:1 at t d en föru tspådda brisLen på Yi1·ke inte sk ull e beh ö,·a
komm a att uppstå. Det fanns utrymme för
ö kad Yi1kesförbrukning. Vid d e nna tid fra mfördes också i diskussio ne rna La nkar om en avreglering aY skogs bruke t. En skogspoli tik som
i d e talj sö kte styra skogsskötsel11 ifrågasa ttes.
Utredningen föreslog a u m iljörn:tle l skulle
j ämstä llas m ed produklio nsmå let och att e n
ge nomgripande avreglering av skogsb ruket
skulle genomföras. Alla av,·erkni ngsbestämrnelse r i skogslagsrih:ninge n foreslogs utgå, med
un dantag för eu ,·isst ran so neriugskrav för
äld re skog . Stornnwn i ele n n ya lagen skulle
vara återväxtreglcrn a . Utredn ingen men ad e
a n större frihet för skogsägarna au ,·älja skogsbrukssätt och skötselrn e tocl e r sknlle gy11m1
ele n b iologiska må n gfalden. 17
Deu nya skogs,·;'\rd slag som började gälla
1994 fo ijclt> i hun1clsak komrn ine ns förslag.
Proclu ktionsmålet och natur1·[udsmåle t jiimst~illcles oc h bestämmelserna om ,\ten·äxt (öre nklacles. SkyldigheLen att röja oc h gallra togs
bon liksom kra,·et på sluta,verk nin g och
skogsbruksp lan. Därern ot be höl ls skyddet for
ele n yn gre skogen och kravet atl a1Yerk11iugar
skull e 1·ara iinclamålsen liga för :1Len·äxte 11.
Lagen bröt trende n mot all t starkare sta tlig
styrning a,· skogspro duktion en . Ett ökat a nsva r rör den enskilck skogsägaren e rsatte tidigare cletaij reglt>ring inrik tad p{1 eu allt: inten siyare skogsl.Jl'uk. Lagstiftningen :i1erspeglacle
de foriindri ngar som hade skett u nder 1980talet med e n 1·äxande na tu rv:1rclsopinion och
en sta biliser ing a,· skogsindus trins r[1Yan1hehov.
I början a,· dtcrkrigsticle11 hade skogslagstiftni nge n dubbl a syften . De n sk1 tllc dels
11nde rI;iu.a skogsincl11strins Yirkesförsörj ni ng.
elds slå \'akt o m elen enskilde skogs~igarens
e konomiska intressen . l 1979 års lag saues ett
samh{illsnyuigt Yirkesprod uklio nsmål före lönsamhetsm:deL för den enski lde skogs~igaren .
u tredn ingarna och lagförslagen under 1970384

ta let såg sto rskogsbruket som mo dell fö r skogs1·årdslagstifm ing och be traklade skogsbruket
fö rst: och främst sou1 bas för skogsindustrin .
Skogspolitiken inri ktades på a tt förse industrin med r:1vara. För a tt lösa elen uppgiften
utYidgades skogsägarnas skyldigh eter kr ahi gt.
Trenden mo t a ll t starkare sLaLlig styrning av
skogsprod nktio n en b röt s med 1994 å rs skogsvårclslag. De n all t starkare miljöv{1rdsopinionens kritik mo t det intensifierade skogsbruket
ledde till a u miljömåletjä mställdes med l'irkesprodu ktio nsmålct och skogslagstiflni ngen fick
p å nyu bredare syften iiu all u ncle rl iiu a skogsindustri ns 1·irkcsfo rsö rjning . De skogsdrclslagar so111 antogs 1948 och 1993 äuclracle raclikalL skogspoli ti ke ns inriktning och p[\\·erkade
starkt skogsbrukets uL1eckling. De t mellanliggande beslu tet 1979 fö rstä rkte snarast de då
tilhim pacle skogshru ksmetoclerna. Det fauaclcs under starka farhågor för e n komma nd e
1·irkess1·acka och 1mder intryck a,· den fö rsta
o lj ekrist>n med ett ö kat intresse för skogens
to tala prnd uktion a1· biomassa. De snabba för~i ucl ri ngarna frå n och med 1979, med försL inför,u1 clt>t a1· en rad nya bestämmelser i skogsYå rdslagen och däre fte r a1-reglcri11g, l'ar något
nytt i skogsp o litike n s h isto ria .

SCA:s utveckling
Omfattande st ruk turför~ind ri ngar ske dd e
nnde r efte rkrigstiden ino m skogsind ustrin .
Procluköonen ko nce11tre rades till fär re oc h
störrt> anliiggu inga r och ;ullalet företag sjönk.
Mel lan 1950 och 1970 minskad e an tale t
massa- och pappersfö retag fd n 1rngcfär 130
till ca 50 stvcken . Dii rt>ft e r sj önk a m alct ytte rligare och i början a,· 1990-ralct: återstod eu
tjugotal. Skogsindustrin dom ine rades d å a,
rre stora fö re t,1g som rillsamrna n s sn1racle fo r
Lre fj ärdedelar al' indus tri ns oms~ittni ng: SCA,
Stora och MoDo .
Sl'enska Cell ulosa Aktiebolage t bildad es
1929 som eLL holdingbo lag för ett anta l norrländska massabruk. Bildande t var e tt inslag i
elen omsLruktureringsproccss som svensk
skogsi ndusu·i genom gic k efter förs ta v~irldskrige t t111clcr trvc ket a\' syag lönsam h e t och
l'iixaude ka pitalbeh(W i och med all tvngd-
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punkten försköts frå n elen stagnerande såg,·er-ksinclustrin till elen expanderande cell ulosaindustrin . Rakom b ildandet a\ SC,-\ låg Iva r
Krcuger, som fönän·aL aktier i skogsindustrin,
och H andelsbanken, som var långi\'are till
många a,· massabruken . Förhoppningen ,·ar
a u företagens finansiclb bas sknlle kunna
stärkas och den bes,·~irliga konkurrensen
mellan företagen kunna minskas, så\'äl på
,·irkesmarknaclen som , icl försäljningen a,· de
färdiga produkterna.
SCA blev e n ganska lös konstruktion med
begr~insade befogenheter för huvuclkouLOret i
Stockholm . .\1assaförsäljningen samt inköpen
a,· br~insle och kem ikalie r samordnades
genom moderbolaget. Viss annan samordning
förekom också men dotterbolage11 beh öll i
a.ll t ,·åsentligt sin själ\'ständighet. Depressione n
på 1930-talet och Kreugerkraschen gjorde att
många aY de ursprungliga inten tionerna inte
kunde för\'erkligas. SCA övertogs a,· den störste
kreclirgi,·aren, S\'enska Handelsbanken, i syfte
a u re konstruera företaget. Tanken ,·a r al t
banken p,'t sikt sk ulle knnn a aweckla sitt engagemang och återvinna fö rlorade kredite r.

hmr Krrugn:

Ra n kens direkta st:illning som företagare wg
slut 1950, då en nyemission av SCA:s aktier
genomfördes på börsen. Handelsbanken behöll dock ett starkt inflytande i bolaget. 18
De sLora förändringarna inom SCA bö1jacle
under 1950-talet. Eu viktigt steg i omvandlingen till ett en heLligt st;n före tag togs då de
ingående bolagen fusionerades l 9:'J4. I lortsättn ingen kunde inYesteringspla11eri11gen ske
med utgå ngsp1111 kl !'rå n vad som var biist fö1konccrnen. Redan tidiga re hade vissa centrala
funktioner koncentrerats till Su11dsvallsregionen, d it huvud konto ret flyttats 1947 och dä1·
en ny forsknings- och mvecklingsorganisation
skapats. En gemensam tm·ecklingsplan lades
fast 1954. Enligt elen skulle bolaget sträva efter
au utnyttja den tillg~ingliga råvaran p å häs1a
m?~j liga sätt genom att koncernledningen fastst~illcle procl u ktionsvolyme n samt fördelningen mellan olika procl11k1slag och h alitetcr. Produktiouen skulle koncen treras 1ill sto ra
och konkurrensk raftiga enheter. ,·ilket kom
atl leda till neclhiggning av ett anta l mindre
och omoderna an läggn ingar. Kon cernen
skulle slutligen driv,1 e n nwr långtgående f·ör1idlingsstrategi,
Un d e r ef'terkrigstide n ökade kon kurrensen
p,1 elen europeiska marknaden från de amerikanska massabruken, som hade ti llgång till
billigare rå,·ara och förfogade ö,·er stora integ re rad e procluk tionsant-iggniuga r. Geno m
ökad foräd lingsgrad skulle bolaget ku nna ö ka
avkastningen per enhet förädlad råva ra.
Den nya företagspolitiken innebar också
e n satsning p:1 au ö ka tilkixten i de egna
skogarna. Satsningen skall ses mot bakgru nd
a, au. det ,·id denna tidpunkt rådde brist p.'.1
virkesrå,·ara i No rrland. Orsakerna ,·ar dels att
efterfrågan p:1 skogsindustriprodukter \'ar
sLor, d els art a,Yerkningarna ko11ceutrerades
till lågbesLOckade res tbestånd !'rån elen nyligen a,·slutacle b läclningsepnken. Före tagspolitiken föreskre\' att SCA:s industrika pac itet
skulle ku1ma expand era un der föru tsättning
att. en hög sj;ihförsörjningsgracl i fråga om
,·irkc kunde b ibehåll as. De ua kunde ske
genom att öka tilhä:-.;ten i de egna skogarna
eller genom att fön·iin·a tillskottsareal er, alre r11ati\'I genom att lägga ned ~ild re i11dus1rie r.
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Sl!f'l'1w. Km/I - sulfutfi,brili
i l'ri11ce Rujml, lfrilish
Colu111bio, t./1. på bi/dm.
'I: v. den ä/drP rnljiljobriken
ägd a v SC:r\:s por/nPr

Co/11111bia Ce//11/u\P Co. Lid.

Eu betydande skogsfön·iin skedde också
19:35, då skogsföreuget Ku ngsgårclen-Marielx-rg A..13 hell införl ivades med SCA. Därmed
tillfördes företaget ca 84 000 h ekra r produkti1·
skogsmark.
·n-ots ele n hesv~irliga r,'tl·arnsituationen krä1·cl<"s utbyggnader a1· SCA:s massafabriker för
au de sku lle kunna ö1·erle1·a p:1sikt. Endast en
a1· st1!fatfabrikerna - Östrand - hade en storlek av någon betydelse ( ca 120 000 å rs ton).
8eslt1t LOgs Hl:1?, orn at t modernisera och
h)'gga ut sulfatfabriken i l'vlunks u ncl till ca
70 000 årsto11 ohl<"kt massa. Genom att öka
andelen hjiirk1·ecl i koncernens totala dvarumix kunde råvarubehol'et täckas. Likartade
problem förelåg för elen granvi rkeshaserade
prod1tktio11en . d .1·.s. sulfi t- och slipmassefab1·ike rna.
Lösningen för frarnticlen ans{tgs ligga i integrati on mot tidningspapper. Planer i den riktningen fanns redan 1111der 1940-talct men
h ade stoppats av r~iclsla för att kon kn rrera
med SCA:s egna massakt111cler. Osäkra marknadsförutsäuningar i Koreahoomens spår och
finansieringssdrighei-er gjorde att planer på
att starta pappersLilll'e rkning sk ri nlades ytterligare e!l gå ng i bö1jan a1· 1950-taleL. Beslutet
att uppföra ett tidningspappersbruk dröjde
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därför till 1955, och två pappers111askiner uppfördes sedan 1id Onvike ns sulfitfabri k i Sundsvall. U tbyggnaden av Onviken \'ar de t fö rsta
stora steget bort frå n det e nsidiga beroende t
a1' massamarknaden och mot 1·ida1·eförädling.
Under 1960-talet skedde mycket stora förändringar inom SCA. EfLerfrågan på den viktigaste prod ukte n , oble kt sulfaL!nassa, stagnerade. l e n t1tvccklingsplan frå n å r 1959 diskuterades td vägar ur sl'åriglieterna , dels utbyggnad a1· blekerikaparitctcn, dels rner integrering mot pappe rstilherkning. Beslur togs
att gå båda 1·ägarna och framför allt beslutades om investeringsmedel för att anlägga
ett linerbruk i t\1funksund . Efterfrågan på wellpapp för olika slags förpackningar ökade stadigt och ansågs också föga konjunkturkänslig.
Munksu11d-fab ri ke n byggdes å ren 1959- 61 u t
Lill line rbruk med en kapacitet p å ca 120 000
å rsto11 samtidigt som o ckså Obbolafabriken
modern iserades, så att en övergå ng till linerbruk skulle kunna ske i framtiden . Parallell t
därmed förs\'ann ett antal industrienheter
SCA-koncernen.
Seda n k raftlincrproclnkti onen startat 1
Munksund 1961 vändes SCA:s intresse också
mot: wellpapptillverkning. Genom a tt uppla
sådan produktion kunde företage t. skaffa sig

e rfaren h eter som var nödv~indiga för att utveckla produkterna och ge sina kunder teknisk service på kraftlinerområdet. Dessutom
kunde företaget ge nom inLegration framåt
säkerställa högt kapacitetsu tnyttjande i linerbruket. äve n i tider med svagare efle rfrågan .
SCA förvän·ade under 1960-talet i rask följd
ett amal h el- eller dehigda wellpapptillverkare
i Sverige och p å kontinenten. Före taget hade
därmed etablerat sig som e n av de större aktörerna på förpacknin gso m råcle t i V~isteuropa.
Också andra delar ax verksamheten övervägdes unde r 1960-talet. Den lå ngsiktiga efterfrågan på sulfttmassa ansågs oYiss och sulfi tfabrikernas roll som miljöförstörare började
au alltmer uppm~irksammas. En möjlig väg \"ilr
alt ö ve rgå till tillverkning av ticlningspapper.
Lösningen blev att 1967 förse Ortviken med
en tredje tidningspappersmaskin med en
kapacitet p,°t 140 000 årston. Autiggn inge ns
totala ka paci tet ökade därmed till 330 000 ton
p e r å r.
J si u te t a \· 1950-talcL var företagslecl ninge ns
hcdömniug all d e n svenska skogsindustrin var
utbyggd till en nivå som motsYarade d en för-

v:in Lade lån gsiktiga rfo·arutillgå ngen. För all
b e hålla marknadsand elar p å en växa nd e
världsmarknad krä vcles industrietable rin gar
utomlands i omddeu med öve rskott på virkesråvara. SCA:s intresse riktades mot det skogrika British Columbia i Kanada. Tillsammans
med det amerikanska ke miföretaget Celanese
Corporation uppfördes i m itte n av 1960-talet
en sulfatfabrik i l'rince RuperL, in te långt fdn
gr~insen till Alaska. Projekte t mötte emellertid
stora svårigheter med a \ sevärda förseningar
och fördyringar s0111 följd . Det. h e la slutade
m ed alt SCA drog sig ur 1970 och såld e sin and el till den arnerik,rnska sa marbe tspartne rn .
Som ett led i den pågående omstruktureringen av skogsindustrin förvä rvade SCA 1966
d e n sista återståe nde konkurrenten i Sunds\"allsregionen , vVifstavarfs AB. Ge nom förvärvet tillfördes skogar omfattande ca 195 000
hektar produ kti v mark. Råvarubasen förstä rktes ytter ligare genom eLL samarbe tsavtal med
Björkå AB å r 1966. Avtalet innebar a tt SCA
sku lle a ns\"ara för avverkningarna och köpa
virket från Björkås 63 000 h e ktar skogsmark.
SCJ\ för\"ärvade sedan Björkå AB 1974.

i bö1ja11 11v ! 980-lall'l modemisl'mrll'.1 SCA:s suifatfabrih i Ö,trcwrl, Ti mrä, och 1ntegmwles smfliP med dtl närliggrwdr Wifslavwf, flnf}(lf!jiPrslm1k. Foto.från I 986.
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Också på transp onområdet genomfördes
sLora förii11 cl ringar under l 9G0-La let. Ett nyu
system för distri b uLion av massa, papper och
tr~ivaror skapad es. CLlastningen koncentrerad es till två te rminaler oc h i Väs teuropa byggdes lyra inouagningsterrn ina le r. Även lransponsysleme t för runch·irke förändrades i
gru nden geuorn au flottningen e rsa rres a,· biloch j~irrn-iigst:ransportf'r. Annu {1r 1960 !lottad es hela 70 proce n t a1 SCA:s virkesfå ngsL
inom Lj ungaus- oc h Inclalsiilve ns flodomåclcn.
Nackde larna med flott n ing bötjade emellertid b li all tmer uppe n bara. Transporternas
säsongbundcuhet ledde ti ll all 1·irkeslagre11
1·id iudusu·in blc1· onödig t stora, 1·ilkeL medförd e riin1.eförlt1srcr och lagringsskador.
Större be tydelse för ö1·ergå n gc n hade doc k intressekon fl ikte n med kraftbolageu. Förbättrade
landsviigsnäL och lastbilsutvecklingcn gjorde
också all b il1.ransporte:-r kosrnadsrn;iss igt
k1 1nde börja konk11rrc ra med flottn ing.
T slnrer av 1960-tale t och bö1jan a1· 1970tale l. skedd e också en omstrukLUre ri ng av
SCA:s u tlands in tressen. som kom att inriktas
på venika l i1 Hegra 1.ion genom imesteringar i
e urope isk pa ppersind ustri . SCA medve rkade
ti ll att e n 11 ;1 stor1•;isttvsk skogsind ustrikonce r n
bil dades, Papie rn·e rke v\'aldhof~Asch affe11b urg
AG, som blel' en stor köpare av fra m fö r a llt.
blekt su lfa tmassa och krafLl iner. Vid mitten av
1970-talf't byggdes Obbola-anhiggningf'n om
tiU kraft.li nerbruk i sam a rbete med en a1·
USJ\:s större tillverkare a,, kraCtli ne r och
n ådde en betvdande marknadsanclf'l i \'iisteuropa.
I början a1· 1970-talel. fan n s inorn skogsb ruket en stark oro för au industrin s r:11·a ruförsö rjning sk ull e försv~iras p,'\ gru nd m· brist
p.'.t rneclelåld e rs skog och sänkt m'w rkn ingsnil'å. SCA inLroduceraclf' d ärfö r elen snabbväxa nde kanade ns iska conton atalle n , i syfte
att Öl'e rhrygga effck!.erna av de n förväntacle
1·i rkessvackan .
Den satsning SCA i bö1:jan av 1960-t.alet inleu inom fö rpackni ngsindustri n genom 1.illverkn ing av kraftline r och wellpapp fortsatte
u n der 1970-r.ale t. Koncernens hel- e lle r d e lägd a wellp appföretag vid in gå ngen ,1,· 1980ta let var Europas ledande til h-erkare m· we ll388

papp. Vid mitten av 1970-t.alct upphörde SCA
att till,,e1 ka sulfi tmassa fö r a1sal11.
Det l"ik tigastf' stegf' t mot ökad 1·idarefor~icl ling av produktionen togs 1975 genom för, -~in·et av J\llölnlycke AB. Före tage t hade p å si ll.
prograrn f'n rad 1·a ro r b;ise rade på papper h ygie nprod uk t.e r - och ble,· e n narn rlig samarbetspartner för SCA. Förv~irvet var det avgörandf' steget i e n föreLagsstrat.egi rned starkare tom·ikt på konsument.orienterade produkle r (papper, h vgie nartiklar 111.u1.) .
Traditionella skogs ind11striproclukter (massa
ocb trä1,1ror) m inskade krafl.igt som andel a1·
ko n cernens faktu re ri ng Crån bö1jan m· 1970talet och ti ll bö1jan m· I 990-t.a le t, medan and e len för kon su m e ntorienterade och ko1wcrte racl e produkte r ökade från 7 till 58 proce nt.
I bö,jan a\' 1990-talct stod affärsornrå cle r
h vgien för 32 procent m· fakt u , eringen. förp ackni ngar för 26 proce nt. grafiskl pappe r fö r
16 procent samt skog oc h trä for 10 procen t.
1110111 ele n tradit ionella skogsinclustrigre ne n
ge nomfö rdes i slutet a1· 1970-talet e n genomgripand e lllode rnisering al' Öst.rands s11lfatfä bri k som fick f'l1 kapacitet p,'\ ca 320 000 t.on
ble kt massa per :U-. Också en CT:vlP-fabrik
(kem isk t be h a ndlad term omekan isk massa )
anlades med prod ukt ion för Möl n lyckes
hygien p rodukter. Stora investe ringa r fö r produktion a1· finpapper gjordes också i Wifsta1·arf i börja n a, 1980-1.alf' t. I O rtvike ns Liclningspappe rsb ru k genomfördes 1983-85 en
stor om- och tillbyggnad i syfte att sänka till1erkningskostn,1df'rna och öka kapa citeten.
En ra d fön·iin genomfördes ocks{1 liksom
andra äga rfö rändringa r.
Ett ,n· d e mest händelseri ka å re n i SCA:s
h isto ria blc,- år 1989. Lnder det å ret för\'~irvaclcs u tländska företag för ca 3.4 miljarder kronor
samtidigt som beslut fattades om i1westeringar
i d e s\'euska incl11st.rierna för ca 2/i m iljarder
kro no ,·. Syftet 1ar au stärka m a rknaclsposition e rna oc h yrrcrliga re ö ka föräd lingsgraclen .
De ut länclska fö re tagsförl'ä rH'n omfattad e alla
de tre hun1dprocluktornrå d ena: tryckp appe r,
h ygien och förpackn ingar.
SCA Yar ursprun gl igen e n rn assat.illverkare
och d e t kla rt do111i11 e rande företaget inom
b ransch e n fram till m itte n a1 l 970-talet. Pro-

duktione n av a\·salu m assa höll sig förhållandevis konstant rnnt en hak m iljon ton per år
fram till de11 Lidpunkten, då 1olynwn p{1 korL
tid m inskad e med nästan två tre dj e delar.
Ba kom m inskningen låg dels nedbggning aY
h1brikn, de ls ökad in tern förbr uk11 ing a1·
massa. SCA:s strategi hade sed an lån g tid tillbaka \·arit all fo rma en industristruktur i rik tning bort frå n a,sa lup roduktion av massa.
Tilh·e rkningen a, p,1pper \·ar cl\' blygsam
omfattning under 105O-tale t nwn bötjacle a ll
skjuta fart under 196O-talct. Vid slut.el a, 195Otale t in le ddes också en in tegratio n av sulfatin dustrin genom att starta rilil'erkni11g a1
kraflli n e r. SCA fön·än·ade ~i1T1J CLL an tal we ll-

papptillverkare så1,'il i Sve ri ge som u tom lands
i svfte att säkra avs~ittninge n . Den ovissa framtiden för sulfitmassan le dde unde r 196O-talet
tiJI yuerligan; utbyggnad av pappersindustrin.
En drastisk föriindring a v fö re tagets inri ktn ing bort från avsaluu1assa och m ot kons11mentn ~irn p rodukter skedde sedan vid mitte n
a1
107O-ta le t. Satsningen p {1 integration
framåt i förpackuingsledeL forLsatte och för1·~irveL a1 Mölnlycke AB ble1 d f' t di ttills viktigas te steget 11101 högre för~idli11gsgracl. Unde r
198O-t:a le t fonsa t te satsninga rna på pap per
och för packn ingsrnaterial. I slure t av :u·tionclet
ske d de e11 SC:'ri e srora utla11dsforv.;irv i syfte att
st~i.r-ka marknadspositione n.
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Stig Hagner ,·ar under närma re
30 a r skog d rd chef i S,·e nska
Cellulosa ...\ktie bolageL SC-\. från
196-1- och fram ti ll sin pe nsione1ing år 1991 . Dessförinnan hade
han under Lio å r verkat som
kogsforskare ,·id Statens skogsforskni ngsinsti tut.
Cnder Hag ne rs aktirn skogsmannatid gen omgick det svenska
skogsbrukeL, och i synn e rh e t det
n orrländska storskogsbruket, en
o rm·äh'ande utveckling. Denna
beskri,·er han m yckeL m ålande i
Sti1; J-Iagner jH1f ågrijahl 111ed trogna faljeslagaren Zellie.
sin bo k, Skog i.föränching. Själv
kun de h an i111:e slutföra arbe te t
med boken d å han drabbades av sj ukdom och avled i bö1jan av å r 2003. Personer
kn u tna till SCA och KSu\ har, tillsammans m ed professor Gustaf von Sege bade n ,
Sög H agners vän och kollega, färd igställt boken.
l\orrland och skog är två begrep p som hör intimt samman. U nd er andra världskriget,
och tiden närmast efter, expande rade de n svenska massa industrin kraftigt. De n n o rrländska skogen var dock, till föijd av exploatering och övertro p å naturlig föryngrin g
ge nom s.k. blädning, i ett bedrövligt skick.
H agners redogörelse tar sin u tgån gspunkt i dessa förhållande n och beskriver in itie rat
de olika steg som resulterat i det skogsbruk vi har i dag - med såväl framgån gar som
bakslag under utvecklingsarbete t. Intressant är d e t att få åtgärdern a insatta i e tt stort
skogsindustriforetags strategi för sin virkesförsö1jning . Detta gälle r inte minst den
storskaliga gödslingen av skogsmarken och introduktionen av contortatallcn.
Bo ke n inne h åller 24 kapitel med rubriker som lockar till läsning, som t. ex. Bonitetslyftet, Rotsnurren oc h Kritike n mo t skogsbruket. Många lustiga episoder nämns.
I e n avslutand e artikel, o m sve nskt skogsbruk och skogsindustri under efLerk ri gstiden, sätter ekonom histo rikern Ronny Pettersson in Stig H agners text i sill
nationella oc h in ternation ella sammanhan g.
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