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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 samrnanfattar en viklig del av SCA:s och norrländskt skogsbru ks h istoria och är författad 
av e n man som inte ba ra uppkYl denna period, utan som också i stor utsträckning 1ari1 med 
om a tt fo rma och påverka den. 

Stig Hagner hade tänkt sig att boken ''Skog i förändring" skulle b li hans Opus rnagn um . 
sammanfattningen av hans gärn ing och elen skogsbruksepok han upplevt. Han fick ime tillfälle 
att fullborda den. I stället har SCA ti llsammans med Kungliga Skogs- och LanLbruksakade m ien 
tagit på sig uppgiften att ge ut boken, så gott det lå ter sig göra i enlighet med Stigs intentioner. 

Kollegan och vän nen Gustaf von Segebaden introd ucerar förfa ttaren i ett personligt färgat 
porträLL. Utöver de persone r som där nämns som viktiga för att boken nu föreligger i tryck. skal l 
näm nas Gustaf von Segebac\en själv och Vil'ianne H agner, Stigs hnstrn, som har sLOr del 1 

bokens tillkomst och också medverkat ti ll att resulta tet blivit, som 1i hoppas, det Stig aYsctt. 

Sundsvall i oktober 2005 

Bjöm Lyngfelt 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 
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Företal - om Stig 
av Gustaf von Segebaden 

Stig 0. A. H agncr korn 1964 till Svenska Cellu
losa Aktiebolaget SCA som skogs\'årclschef. Han 
Yerkade sedan i d en befattningen frarn Li ll sin 
pensionering å r Fl91 , all Ls,'\ i nära 30 år. 

In nan Stig Hagner anst~illdes i SCA, hade 
ha n under tio :trs tid ,·arit assistent och fo r
skare vid Starens skogsforskningsinsriun. De 
f·yra första åren arbetade han under profes
sorn Lars Tiren, den led,mde forskaren när 
de t g~illde norrlandsskogarnas återväxtpro
blem och en ,11· de srnra inom svensk skogs
forskning. Tiren Yar b:tcle en god b iolog, mate
matiker och ekonom samt en skarp analytiker 
och iakttagare. Han införde bl.a. den mo
derna fäl rf"örsöksrnetodiken inom föryng
ringsforskn ingen. Till sin läggning , ·ar han 
mycket försynt, hjälpsam och m[rn orn sina an
ställda . Dena gjorde honom också till en god 
pedagog och handleda re . .-\x T in; n fick Hag
ner sin forskni ngsrnässiga skolning. ,ilken 
kom a11 prägla honom och hans Ycrksarnhet 
för resten av li, ·e1.. 

Ar 1963 fram lade Stig Hagner sin doktors
a,handling ">laLurlig fö ryngring under skärm. 
En analys m· föryngr·ingsrnewden, dess rnc~jlig
heter och begränsningar i mellannorrliinclskt 
skogsbruk". Del rnr en mycket gedigen mono
g rafia\'lrnndling, som han med s{1clan fram
gång försyarade Yid dispuLationen au han a,· 
Skogshögskolans lärarråd bleY antagen som 
oadönad docent, innan han :1ret cl~irpå läm
nade Skogsforskningsinstitutet för SCA. 

Tjänsren 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 
förekom med både u p psatser 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:'i0-
t;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 
långt vi hade kornrnit och Yilka res ttl tat ,·i hade 
fäu fra m . 

Mot. den b akgrunden kan lllan nog säga a ll 
Stig Hagne r kom till ett riilt \'~il dukat bord. 
Väl dukat i så rnåuo au han tog ö,·er en ,äl e ta
blerad e n het 1Uecl duktiga m edarbetare. Men 
arbetsuppgifterna som 1·iit1tade ,·,1r både 
många och i flt>ra fall s,·årlösta. H ans första 
större offentliga framträdande \'ar Yicl Sn·1 i ges 
Skogsvårdsförb unds norrlanclsexkursion hösten 
11)69 sorn gick på SCA:s mar ker och unde r 
företage ts ,·ärdskap. 

I sitt inledningsanforancle sa1111nanfartade 
skogscl irektören Folke rnn Heidekcn SCA:s 
policy ,·ad gälle r skogs, å rclen: 

- Skogsa\Clclningens uppgift iir ,1tt till

godose i11cl11strins totala ,·irkesbehm· 

till liigsta möjliga kostnad. 

- Bruket a,· de egna skogarna betraktas 

sorn n ågo t nl\'cke t långsiktig t. 

- \'irkesunage ts sto rlek stnes i hög grad 
a,· akwcll oc!t initierad tilh·ä'>:t. 

- r\tt på egen mark ,·ia skogs1·;1rclsima1ser 

köpa <tll prod11ktion , so m ä r löns:1111 a tt 

köpa och a,·stå frän ej lönsam produk

tion. 

Hagner var sedan föredragande och bu\'ltd
svarande på alla d e sju punkter som 1\'ådagars
exkursionen omfattade och som st räckte sig 
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från "Synpunkter på in lroduklione n av ut
ländska trädslag i norrbndskt skogsbru k" till 
"Skogsodli ngens mekanisering". På den första 
punkten \·ar de l givetvis contona talle n som 
tilldrog sig det mesta in tresse t. En deltagare i 
diskussionen karakteriserade H agners iuslä ll
ning till detta nya trädslag som "försiktigt pes
sim istisk". Den inst~illningen skulle , som \'i vet, 
senare bytas till sin motsals. På d en sista punk
ten demonstrerades försö k med den s.k. sådd
plattan, en föryngringsllletod som man d~1 
närde stora fö rhoppningar till - förhopp
n inga r som <lock ganska snart skulle visa sig 
kormna p[1 skam. And ra viktiga ämnen som 
be ha ndlades var hyggesheredning, bestånds
an läggni11g och bestånclsvård. 

En nyh et som presenterades var elen s.k. 
gallringsmallen som Stig hade tagit initia tivet 
till och som snabbt blev ett viktigt hjälpmedel 
i skogsskötsel11. 

N{igot av e n modefluga vid den här tiden 
var iden eller drömmen om det gallringsfria 
skogsbruket. Genom att anlägga de nya be
Slånde n med fä. plantor i e rt glesl "sluta\Verk-
11i11gsförbaud·' skulle rnau inte behöva gall ra 
och träden skulle bli ungefär lika grova. Hagner 
kunde dock överrygande visa an d etta, till 
föijd av insådd av ajäldöryngring och naturl ig 
diameterspridn ing i bestå ndet, var en utopi . 

Av exkursionsreferatet att döma skilde sig 
Stig H agner med den iiran fdn sin uppgift. 
Ma n kan nog säga au han då också tog sitt de
fin itiv;:i st <"g l1I på elen offentliga arenan. Där 
skulle.: h an sedan kornrna all befin na sig under 
hela sin aktiva tid i skogsbruket och även cbr
cfter. 

När man ser tillbaka på vilka frågo r som 
han främst har ägnat sig åt, är de t kanske bara 
ett par m· dem sorn inte togs upp redan vid ex
ku rs io nen år 1969. Det gäller i fö rsta ha nd 
skogsmarksgöds li ngen och skogspoli tiken , två 
o mr:1den sorn han senare ägnade mycken tid 
och kra rt. 

Det gödslingsp rogram som han utvecklade 
för SCA:s skoga r, va r til l sin storlek och 
genomförande närmast banbrylande . Delta 
var baserat, förutom på forskningsresultat 
frå n Skogshögskolan och Institutet för skogs
fö rbäuring, på mera t.illämpade försök i egen 

8 

regi. Programmet var också \ äl in tegrerat i 
företagets strategi beträffande skogsh ushåll
ningen och \·irkesanskaffningen. I det h~ir 
sammanhanget är del ,,än au nämna \·i lke n 
betydelse de t hade från hushållningss}'npunk1 
n ;ir lian korn på, all del inte var just elen frarn
gödslacle ti llskoLLSkvantiteten som s(1clan som 
m an måste ta uL i form av ökad avverkning, \·il
ket. man dittills allmäm räknade m ed, 11tan au 
elen ökningen kunde tas ut n ågon an nanstans 
illom virkesförrådct. Han ifrågasätter siilY om 
han var elen förste att komma på detta, me n 
han var i va,je fall fö rst. med atl sätta in det i 
ell stort praktiskt sammanhang. 

Vad de skogspoliLiska frågorna beträffar, 
,·ar Stig H agner - naturligt nog - j\·e11 stark t 
engagerad i dessa. Skogsvårdslagens utform
ning och dess tillämpning sam t de olika sta t.
liga bid ragssysLern som tid efter annan före
kolll , var j u av mycket sto r och ibland a\· a1·
görand e betyde lse för en så stor skogsägare 
som SCA. Ett exempel på detta är när han fick 
Skogsvå rdsstyrelsen i Västernorrlands län au 
acceptera företagets användning a\' sin "till
växtdifferensrneLod", TVD-mctoden, 1°icl rang
ordning av slutavverkningsbestånd, medan 
skogsvårdslage n föreskrev något annaL. 

1 d e skogspol i Liska frågorna förelräclde 
H agner in te bara SCA. Han ,ar i olika 
sammanhang en vältalig och \äl förberedd 
förespråkare för hela det norrländska storskogs
bruket:, ibland därtill u tsedd, ibland mera ~jäh·
pålaget.. Vält.aligheten kunde emellertid stund
om bli så slor, Lex. vid de förr \'älbesökta och 
betydelsefulla skogsveckorna, att man lite 
skämtsamt talade om "skogsbrukets Cassi us 
Clay: Störsl, häs t och vackrast". IIan ,ar \erk
ligen int.e rädd för all sticka ut ha kan , och i 
diskussioner förfäk tade han sina synpunkter 
med stort engagemang. 

Til l skogsvårdsc hefens uppgifter hörde 
ä\·en att svara för bolagets företagstaxeringar. 
Dessa utformades i stor utsträckning enligt 
Riksskogstaxeringe ns modell och defin itioner, 
vilke t underhittade en avstämning a\· SCA
resultaten mol "Rikstaxens", sam tidigt som 
man kunde komplettera företagsma teriale1 
med u ppgifter från denna. Stig Hagner såg 
också Riksskogstaxeringens möjligheter, och 



han var en ivrig t.illskynclare till de t s.k. Hugin
systemets tillkomst, e u beräkningssyst.em för 
långsiktiga avverknings- och konsekvensberäk
ningar. 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 en eftertraktad gästföreläsare 
u tomlands, kanske främst i Brirish Colnmbia. 
Samtidigt. var han då också en god arnbassa
dör för nordiskt skogsbru k. O ftast giillcle det 
au redogöra för vårt sätt att sköta de boreala 
skogarna elle r att. öka \irkesprodukt.ione n 
genom skogsgöclsling. H an var även anlitad 
som skoglig konsult i olika sam ma nhang, bl.a. 
a\· V~irldsbanke11. 

Han bö1jade sin aktiva yrkesbana vid Skogs
forskn ingsinstitur.et, och i slute t av de n åter
vände han delvis t.ill institULets sentida efter
följare , Skogsfakulteten vid Sveriges lant.
bruksuniversit.et i Ume:1. Där gjorde han en 
mycket uppskattad och vi.il behövlig insats som 
ad ju ngerad professor i skogsskötse l. Särskilt 
ägnade han sig å t. forskarutbildningen, där 
doktoranderna i honom fick en synnerligen 
kompetent l;irare. Detta var också en arbets
uppgift som ha n själv tyckte var intressant. och 
givande att iigna sig åt.! 

U ndcr många å r satt han som bolagsskogs
bruke t.s represen tant. i styre lse n för Skogs
\·årclsstyrclsen i Västernorrlands län och han var 
också med i flera kornmittccr, arbetsgruppe r 
och liknande som dire kL e lle r indire kt. hade 
med skogspolit.ike n all göra. De t. är därför 
inte m~irkligt alt han om bads att medverka 
niir Skogsstyrelsen år 2000 tillsatte sin föru t
\'arandc generaldirektör, Hans Ekelund , som 
u t.recln ingsman för aLL ut.värcle,·a elen förela 
skogspolitikcn . 

Stig hade inte bara talets gåva, han hade 
också e n god penna' Den fö rmågan u LnyLL
jacle han flitigt och av m;ingclen publikationer 
av ha ns hand all döma, måste han ha tyckt. om 
att skriva. 

För elen bredare allmänhet.en blev ha n nog 
mest. känd som elen store förespråkaren och 
introdu ktören av contortatallen i vårt land. 
Det var en lite n tävlan mellan Stig Hagner och 

Ro land Nellbeck AB lggesunds Bruk o m ve m 
av dem som törs t. "upptäckte" trädslagets mc~j
lighctcr. Utan au ta sr;illning i_just elen fr~1gan, 
är de t dock v;in a tt. här nämna med vilken 
met.odmässighet som Hagne r byggde npp 
kunskapen om cont.onan med försök i o lika 
skala och löpande uppföijning ,IV n :sul taten . 
Det gällde bl.a. proveniensfrågor och jäm
före lse r med vår Yanliga tall beträffande pro
duktion , överlevnad, skador 111.111. Där korn hans 
vetenskapliga skoluiug i försöksmetodik och 
analys viil till pass, liksom hans goda kontakter 
med andra forskare. C:on1onasaLsningen ut.
gjorde, i likhet. med skogsgöclslingsprograrn
m et, en in tegrerad del i företagets strategi for 
vi rkesförsörj n i ngen. 

Han har av rutmga blivit betraktad som ut
prägla t procluktionsinriktad, men det. ä r nog 
inte riktigt räu:vist. T SCA:s skogsbruk infördes 
nämligen tid igt. regler för hur m an skulle ta 
naturvårclshänsyn a\· olika slag. E u litet exem
pel är, a tt niir e 11 av våra lagledare i Riksskogs
taxeringcn , det bör ha va rit i mi uen av 1980-
talet, rapporterade au man träffat p å e tt 
örnbo på SCA-mark, s,'\ kringg;irclades inom 
kort "örntallen" genom Stigs försorg av en 
skyclclszon. Han \·ar nog en a\ dem i skogsbru
ke t. som först ide nLifierade be\arandet. av bio
logisk mångfald som skogsbrukets viktigaste 
miljöfråga . 

.\fru ha u ansåg dock att man aldrig fick för
lora procluktionsaspekt:e n . Han hade sålunda 
svårt at:t acceptera den period vi haft. när så 
goLL som all t. i skogsbruket rön sig 0 111 1niljö
hänsyn, bio logisk mångfald och dylikt, och 
n;ir skoglig p roduktion nästan varit ett fult 
ord. -Link om han hade lått uppleva elen om
svängning som sker i dessa dagar, med kri tik 
rnot extr elllL drive t. a rtbevarancle och med 
rubriker som "Ökad avverkningspotential med 
intensivare skogsskötsel"! 

Vid Kungl. Skogs- och Lantbru ksakade
rnicns (KSIA:s) högticlssamman komst år 1988 
tillcle lades Stig Hagner akademie ns g1 tld
medalj med m o tiveringen: "För banbrytande 
insatser i modern skogshushåll n ing och in t ro
duktion av nya kunskaper från forskning och 
utveckling m ed utnyttjande av e tt planer·ings
systcm för o ptimering i skogsbruket". 
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Den motiveringen sammanfattar på e ll ul
märkL 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 
RiksLaxens historia . ... J ag hade satt mig före att 
göra något liknande \·ad mser den mycket clyna
misb tid vad beträffar svensk skogsskötscl, som 
både clu ochjag \·arit med om. J ag tog mycket 
materi,11 1ned mig hi t !'rån rnill kouwr, Lex. 
a lla de exkursioner j ag leu eller deltagit i 
unde r ca 30 år. Och all min korrespondens 
och andra dokument jag presLerat. finns i 
SCA:s arki\. Ty,ärr kom detta med m in för
svunna dotter emellan, som forryckt tidssche
rnat. . .. " 

Så småningom kom ha n dock i g[u1g m ed 
sit.L skri,ande, och hösten år 2000 ber han mig 
om synpunkter på ett förslag till disposi tion a, 
sitt "Skogsmem" och på ett första kapite l i 
detta. lnte helt cl\·erraskande handlar del ka
pitlet om couwnawlle n. Sedan följ e r kapite l 
efter kapitel och 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 
hundra sidor och 21\-2:'i ka pitel. Aterstår illus
tra tioner. 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 dator. Skall bö1ja m ata 
henne med material snarasL." Då har han 
ocks:1 haft he la sitt manm cl ler delar a, dt"r 
ute på granskning ,tv e tl anral persone r. 

Unclt"r S\·e rige-besöket sommaren därefter 
ägnar han sig b l.a. åt att söka läinpliga illustra
tioner i fotoa rkivet på Skogsbiblioteke t i 
Umeå . Han diskulerar också ,·memoarernas'· 
publicering med fö1-cträdare för SC:A och 
KSI.A, som erbjuder sig att S\ara för de nna . I 
och med all Stig in~juknar under hös ten orkar 
han inte med att slu tföra sirt ma nus, bl.a. ;ir a\' 
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kapitle t om ;ilgen och älgskadorna endast ru
briken skrive n: "Älgen - ett skogsbrukspro
blern p{1 gott och om ". När han sedan ad icler 
d en 16 _januari 2003 å terstår det sålunda en 
hel del arbete a tt göra. etl <1 rbete som ~ jörn 
LyngfelL vid SCA åtog sig att koordinera. ,.\\' 
dem som deltagit i det arbete t bör liii1· främst 
lyra personer nämnas. Stigs tid igare m edarbe
tare och sedan eftertr(,iclare, Per Persson, som 
skri rit älgkapitle t och hj;ilpt Lill med figurer, b il
der och texter ti ll dessa. Vidare en an nan 
tidigare medarbetare, Siggardr Fahlroth. sonJ 
ä,e n han varit swrkt engagerad i arbete L Från 
KSL\ har assistenten Per Thunström \id en
heten [ö,- de Areella Näringarnas Historia 
(AN H) med,erkat i olika aYsecnden, ime m inst 
n ~i r del gäller 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\ produk
tione n, texter, bilder, diagram och nwcke L. 
mycke t an na L. 

För att sätta in Stigs skildring a\· den skog
liga nt,ecklingen i ett större sammanhang h ar 
denna kompletterats med kapitlet "S\ e nsk 
skogsinduMri och S\enskt. skogsbruk under 
e fterkrigstiden J 950-1990" som skri\'its a\· fil. 
clr Ronnv Pettersson, Ekonomisk-historiska in
stitu tionen \ id Stockholms nni\-c rsite t. 

Min förhoppning är a tl l.'isare n e ft er den na 
lite rapsodiska presemation av Stig Hagner och 
hans yrkesruässiga \·erksamhf' l., skall ra e n in
t:ressant och minneS\';ird tidsresa ti llsamma ns 
med honom 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 del
aktig i sYenskt skogsbruk, framför allt i del 
11orrhinclska. U ncler denna tid skedde omviil
, ·ande föriinclringar 1·acl giiller skogstillståndet, 
d riftsformerna och synen p [1 skogen som 
sådan. Del gällde att anpassa skogsutnyt~jan
det till ekonomi och tekn ik, tillgå ngen på ar
betskraft, lagstifluing m .rn . \ilen framför all t 
dreYs utvecklingen fram aY en successiY förcUn
pad insikt i hur elen norrländska skogen fu n
gerar biologiskt sam t utYecklingen av nya fun
damenta for skogsskötseln . Cen t:ralt i sam
manhanget var behmet att förbäura skogsti ll
st:lllcleL i :\forrland. Detta mödosamma företag 
m·kastacle result;i t som också kom att inspirera 
och utnyttjas i skogsbruket. längre söderut. Vi 
,ar också snart i f:cird med a tt 1idareut1·eckla 
och effektiviser;i \'erks;imheten. D<'nna uppgift 
berörde 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 
och någrn prnkriskt verkamle föreg,\ngsm~in 
sta k,11. 11t e n någorlunda 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 
som 1·ii11rnde under de närmas te årtiondena. 
Derta gäller b:1cle mobilise ringen m f)'Siska lik
som a1· ekonomiska resurser. Man anade inte 
heller ,·ilke n slumrande produktionspotential 
som fan ns förbo rgad i norclsYcnsk skog och 
skogsmark. Den skulle snart. komma i dagen 
och börja u tnyttjas. 

Dett;i 1·;:i r också den tid c1:1 man för första 
gången i Norrlands skogshistoria målmedvetet 

och på bred front bö rjade balansera Yirkes
uttagen mol kostnaclskrä\'ande åtgärder för 
att 1·id1nakLl1,1l la e ller ö ka skogsprocluktionen. 
\'ad g~iller elen nordliga, boreala 1 skog sorn om
kransar 1·ån klor, ,·ar 1·i nordbor nästa n e n
samma om delta. P:1 andra håll - i Smjet
unione n , Kanada et.c . - av1·erkades fort
farande n/istan allt 1·i rke i ur·skogar ntan an 
föijas ,11· 11;i1nnl'ärcla ålcn~ixr:1tg;irde r. 

Under så gott som hela min tid inom skogs
brnket , ·a1· 1-crksam heten starkt inriktad p:1 att 
förse skogsindustrin med 1-irke. För ,·arje a,·-
1·erkat triid måste nya plant e ras eller å1·äga
bringas p[1 ,urnat siitL. \'erksamhetcn l'ar a ll tså 
en odling aY triid. Träclocllaren frågar sig natur
ligt1·is på 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 tionella och kostnads
effektiva. \'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 framgångsrika an motkrafter uppstod i 
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samhället som tyckte a ll vi g ick för långt. Man 
tyckte att \'i i111:e nog "~irnade o rn skogens 
naturvärden. Jag hade själv sym pati fö r de n 
type n av kritik n;ir ele n framfö rdes med ,äl 
underbyggda sakargum en l. Vi understödde 
och drog nyu.a av den gryende narnrv:irds
inriktade fo rskningen och inordnade hä nsyns
regler i en rationell verksamh e t. u t.man ingen 
var au tillgodose r im liga kra\· på naturvård 
rned hänsyn till kostnaden. 

J ag verkade nnder en tid cl;\ 111.veckling och 
framsteg vad gälle r skogsproduklio ne n var 
ho nnörsord. De l var också en tid n;ir· e n del 
projekt hamn ad e i å ter\'ändgränder. Mot
gångarna var fler än så . s:idana är s\·åra a u 
undvika i e tt dynamiskt skede av ut\·eckling. 
Den e konom iska konjunkturen växlade som 
all tid . Den cijupaste pessimisrn kunde snabbt 
bytas mot förnyad 1.illfö rsikt. Jag uppleve r 
ibland att mer sentida betraktare tenderar all 
nedvärdera d ra framgå11gar och uppförstora 
motgfö1garna . .Jag ho ppas där fö r a tt denna 
bok kan medverka till a tt kom mande ge ne ra
tio ner skogsintresserade ser något mer balan
serat på det unika sked e a\· omdaning jag fick 
uppleva. Det ledde under alla omständighe ter 
fram till eu h ell annat och ekonomiskt bättre 
skogsb ruk, n:igot som alla svenskar kau dra 
nytta av i dag. Det är t.o .m . säkert så att de 
ökade hänsynen till skogens andra värden, 
som rnol slut e l av min aktiva tid b lev en del a\· 
skogsbruket vid sidan av virkesprod uklio ne n, 
im e m inst m öjliggjordes,iust tack \'are den fö r
bäurade ekonomin. 

Fö rsöken a tt tilbmpa de eko nom iska styr
m edlen i J 948 års skogsvårdslag ledde , som \'i 
skall se, sna bbt till sr.ridigheter med praktiken. 
Lagens tillämpuing hade d ock reda n modifi e
rats mot me r realism n är jag började min 
tjänst vid SCA. Måls;ittning och regelver k 
stämde nu i stort m ed våra . I \·erkligheLen g ick 
storskogsbruke ts ambitioner va nligen längre. 
Skogsbruket var också i hög grad dela ktig t i 
förarbetena till 1979 års lag . .Jag har i positivt 
min ne umgänget med de må nga tjänstem;in, 
alla ka tegorie r, inom Skogsstyrelsen och skogs
vårdsstyrelserna, som passerade revy genom 
åre n. Det präg lades för det mesta av e tt gott 
sama rbete. 
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.Jag tillh ö r en all! g lesare skara personer 
som 11pplcwlc >lorrlancls neclkö rcla skoga1 
innan d e l stora restau re ringsa1·be tet bö1jade. I 
rn ir.L fa ll rnr de t 11 r e tt "grocl pcrspekti\ ., pa 
grund av min ungdom. ?vlecl hänsn1 till det 
som sena re hände uncle1· elen period, som jag 
1·;iu ingående skild rar i d en na bok, känns det 
angeb get. au som referensran1 också fä fö r
med la in tryck från den na snmna tid , så olik 
dagens. Den långdragna in lä rningsprocess 
solll då måste till för att till slut E'\ tillhöra de 
professionella skogsmänne ns skara , kräHle e n 
rätt hög grad a\ rnålrneclvet.e nhet. Fö r a tt me ri
tera oss fick , ·i dela det dagliga knoget med deu 
tidens tali-ika skogsarbeta re. Vi fi ck t.o .m . lära 
oss an ko la m ilor. Skolbänkar, lärare och studie
kamrate r skiftade på vägen . Si\dan t ses i dag 
som en onödig helasrn ing i studieg:u1gen . .Jag 
a nser dock att även den na vikliga, ,ia om istliga 
del, av m in egen ut\·eckling är värd art beröra. 

Ft t ån ionde til lbringande j ag i ele n ,·e ten
skap liga miljö n innan jag s;i! lade m ig ti ll p rak
tikens folk.Jag vistades då i en omgin1 ing där 
man metodiskt a rbe tade med kunskapsu pp· 
byggnad. I ,·e tenskapen skiij e1· man på h\'po
teser (a n Lagandcn ) å den e na sidan, sarn1 be
lagd kunskap å ele n a ndra . I min sena re gär
ning gällde del in te minst a tr. omföra \·eten
skapligL belagda förhållanden Lill praktiskt. ut

nyttjande . Skogsbr uket bör känna cij up tack
sarn heL mol alla dem p;t fo r·skningssidan som 
bidrog - e ller som redan bidragit - ti ll de n 
fon d a\· kunskap som vi kom att utnytrja under 
någ ra spännande och hä nde lserika årtionden . 

Trots en ambitiou au La de häns, ·11 i \Trk
samh e te n so m samtiden krävde , kritiserades \·i 
inte sällan fö r påstådda negati\'a ko11seh e11ser 
av d rt skogsbruk. Va rie rande ho tbilder rnala
cles upp . De t gällde c1:1 for oss at t om möj ligt 
reda ul om det fanns r;ickning for kritiken 
elle r om d en g rundade sig på oriktiga el ler 
osannolika hypoteser. Ti ll san ningshal ten be
hövde vi g ive tvis i första ha nd sjäh-a ta täll
ni ng. Det h;in de då och då a tt d ra kritike r 
hade rätt. Om inte, gällde de t au försYara och 
fö rklara skälen till vår verksam h e t. l dessa 
sammanhang gälle r tyvärr inte sällan a-; iom er. 
a u om e n osann eller tveksam hyp otes för
fäktas till räckligt ofta blir elen till slut en e ta-



blcrad sanrnng. Au erfara d eua var a lltid be
kym me rsamt. Vilsekommen inbillning hade 
segrat Övt'r förn nfrt't. 

.Vlin skildring är i 1·issa delar knuten till 
SCA:s skogsbruk, landets t.ill skogsinneha1·et 
största niist efter swte11s. Den na an knyt.ning 
ger mig möjlighet att ''inifr,'ln" beskri, a 
tänkandet, skeendet, sarnrnauhaugen , µroble
rnen och det säu på ,·ilka de löstes. Någon kan 
kanske tyck,1 a tt fra111stä llningen Övt'rlwtonar 
m itt företags roll i samrnanlianget, t.y det ,·ar 
naw rligt1·is skogsbrukets gcrnensamma an
strängn ingar som förde fö rä ndringsprocessen 
framåt. 

In om storskogsbruket bi ldade l'i tid igt en 
informell samarbetsg rn pp, CÖR-grnpp<"n .~ 
bestående av skogsl'årdschefcrna i de större 
skogsbolagen l'id denna tid samt i Domiin-
1erket. Där bakom fanns o taliga medarbetare, 
alla kategorier, som tillsammans med oss drog 
sitt strf1 till stacken. J ag tror dock att min skild
ring står pf1 en r~itt generell grund. Den bör ge 
prm· på hur de tänkte och handlade som plane
rad<" oc h ut.vecklade skogsskörseln på hälf'ren 
a1· Sl'eriges totala skogsmark i en orn1·älvande 
tid. 

Framst~illningen börjar med en beskrivning 
m· utgångsläget p~i 1940-talet med dess oLi ll
fredssL~illande skogsLillsLå ncl . J ag skildra r -
med SCA som exernpel - l1ur rna11 inom före
tag med egen l'irkcsforbrukning och 1m'cket 
egen skog tänkte och handlade för att klara 
virkesförsöi:iningcn på kort och lång sikt. l ett 
,inLal bpiLel heskri, ·s sedan rä1t ingående hur 
en skogsskötsel 111ed ny inriktning vi1xLe fram , 
ofta ut,·ecklacl genom ett intimt sarna1·beLt' 
mellan de n produktionsin riklade skogsforsk
ningen och cle1 prak1iska skogsbrnket. Resul
tatet b le1· llled tiden elt starkt förä 11dra t skogs
tillstånd. Parallellt. uppstod också med tiden 
en föriinclracl natursvn och uppfattn ing om 
skogsbrukets roll i samh~illc t. .Jag behaudlar 
in neh:dlet i denna process. Ile la hä nclelse
kecijai 1 - soni str .'ickn sig ö1·er ett hall L sekel -
kallar jag .Jrirdvägen. Kapi t len är utformade sft 
au. dessa - om sft önskas - kan läsas fristfiende 
a1 d en som e1·entuellt t'ndas t har in tresse a, · 
rn\gon speciell fråga. 

.Javea, Spanien i oktober 2002 
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KA.PITEL 1 

1940-talet, uppstartens decennium 
.Jag stod och väntade pt1 jiigmästare Torsten 
Carlson. Det var de n 15 juni 194-3 och jag var 
knappt 15 år gammal.Jag hade_just: gå11 n L , år
term inen i realskolans tredje klass vid Öster
sunds H ögre Allmänna Uiroverk. Carlson , ·ar 
Kungliga Domä,we rkets förntltare av Hall ens 
revir med kronoskogar i 1·ästra .Jämt.land. J ag 
skulle föija med honom ut ti ll m iu första ar
be te sorn skogspraktikant. Det andrn viirlds
krigeL pågick som värst rum omkring Sverige. 
Det var ont om arbetskrafL i skogen eftersom 
en st:or del av alla arbetsföra män Yar inkallade 
ti ll bevakningsij iinst och även en minderårigs 
insatser kunde vara till nyua. 

Den giingligejägmästaren, iklädd sin gröna 
~jänst:euniform, anlände i en till gengasdrift 
ombyggd Volvo. Det tunga, osande aggregatet 
stack upp där hak. Han tillhörde d et: fåtal pe,
soner i stade u som trots kris tiden hade till
stånd att använda b il i tjänsteutön1ingen . Ty 
lians civila arbete var Yiktigt, skogen le,·e re
rade 1·ed som e rs~iLu1i11g för både kol och oija. 
~lin medfoijande cykel al" märket Rex, nvin
köpt för 60 kronor - de n finns ännu kvar och 
hrngerar bra - lastad es på biltaket diir ett par 
papperssiickar med gengasved redan tronade. 
Rvggsäck, scll·säck, mjölkhämtare och annan 
anbefalld utrustning för del väntaude skogs
li,et smvaclcs in. I1·äg bar det viisterut mot den 
1·iclsträckta byn AJseu (uttalas ÄKhen påjämt
ska). 

Efter ett swpp for ifyllning a1· mer gengas
ved i aggregat et, en "tan kni ng" räckte for s(t 
diir sex, sju mils körning, var vi framme. Alsen 
;ir en av de typiska jämtländska byarna, högt 
och därför re la tivt frostskyc!dat: helågen . De ll 
ligge,- p:t sluttninge n n ed mol den stora lång-

sträckta Alsenajön. Här 1·änt.ade kronojägare 
Ahre us till vilken _jag Ö\·erant-varclades.:l Hans 
första å tgärd vad mig anbelangar var all ordna 
med extra ransoneringskon, ty skogsarbetare 
hade s~irskild tilldelning a1· det liYsnöchän
cliga. 

Vi wg oss därför upp ti ll e n stor, högt be
lägen bondgföcl i byn . .Jag kommer ihåg elen 
oändligt 1ackra uts ikt.en västerut från gårds
Lt1neL deu11a str(tlande försommardag. När
mast under oss låg de nvgröna åkrarna, sedan 
den spegelblanka, glittrancle ajön, d~irbon om 
de mi ls,·ida skogarna där jag skulle tillbringa 
sommaren. I fonden bröts horisonten a, ijällen 
med elen ännu snötiickta Åresk 11 ta n som 
rnajest:ä tiskt inslag. 

Ronden 1·ar kris t.idsrnynclighetens om bwi i 
byn . Hans gestal t Yar a1· en tvp som man ofta 
obsen er;ir i Jiinnlancl: lån g och gänglig, högt 
grovhugget ansikte. en kraftig näsa, blå ögon , 
röclhitt h år. Han rit.Lade i en sl it.e n lista och tog 
fram e n skokartong. Den visade sig innehålla 
massor av ransoneringskon i olika färger. Snart 
samlades ansenliga högar rnecl olikfärgade 
papperslappar for in köp a,· mjöl , smör, os t, 
iigg, socker o .s.1·. - j a t.o.m . kaffe - på bordet. 

.Jag trodde inte n1 ina ögon . .Jodå, sa bonden, 
1111 ,·ar j ag skogsarbetare, det \'ar tungt _jobb 
och mycket mat hehö, des. 

Efte r provian1e1iug i Alsens handelsbod 
och mjölki11köp i e n bondgård gick färden 
1-iclare per cykel mot kronkojan någon m il 
borta, milt h em för några \'eckor. ÖYer den 
stad iga pakethållare n h~i11gde två full packade 
cykclv~iskor, oYan på swd den s1·ällancle rygg
säcke n på vilken so\'säcken ,·ar fastspänd. 
f ramtill ö,er styrs ti\ngen hängde och s1·iingde 
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en fernli lers mjölkflaska. Uiugs st.ängen var m itt 
fl11gspö surrat. De t hela var ett ganska tungl 
lass for en 14-åring, det kändes iute mins t i 
uppförsbackarrrn. J ag grenslade n u de t lrans
portmeckl som skulle bli mi tt över de hundra
tals miljag under denna och ko mmande som
rar fardacles på slingrande och backiga grus
vägar i .J~imllands \'ästra skogsbygder. 

Della var min första dag a,· e tt liv som skulle 
pr~iglas av verksamhet i skogsbruke l, ime 
m inst i de t norrl~inclska . .Jag hade tidigt be
slärnL mig för a u bli iigmäslare. inte så kon
stigt kanske, för jag gillade nalllr och frilufts
liv. Östersund var di.in ill e n stad med många 
fargsrarka skogsmiin , här , ·ar det gu ldkant 
kring yrket. Me n målet va r ännu lång borta. 
Stationer att kla1~a av på v~igen moljägmiistar
utbildn ingen vid Kungl iga Skogshögskolan i 
Stockholm ,·ar förstås, som det he ll.e, en med 
heder mfagcl mogenhe Lsexamen, s<:'dan milit~ir
tj!inst och di.irefter kolarskola. Konkurrensen 
för atl bli antagen var kn ivskarp. Varje årskurs 
pendlack kring ett 30-tal ele, ·er. Grundförut
sätlningen var att lära vrke1 frå n bö1jan , man 
lll:1ste halificera sig med skogspraktik. Minimi
krave t var, tror _jag, to lv månader p raktiskt 
skogsarbete av varierande an. Men extra 
praktikrn:macler cEiru töver gm· värdefu lla plus i 
poängjakten. J ag hade räknat ut all praktik 
under de kommande fem skolårens somrar 
borde ge mig en god grund a tt slå på i cleua 
avseende. Dessutom skulle många veckors 
arbete under som marloven ge inkomster for 
egna behov llnde r resten a,· åre t. Deua ,·ar vik
tig t for en yngling i en !;irarfarnilj diir grund
ekonornin på 1940-talet inte m edgav några ex
cesser i form av Yeckope ngar. Privatl ive ts utgif
ter , ·ar något man ti ll största delen själv måste 
sd fö1 ,id min nu aktn ingsviircla ålder. 

U ppvaknandet 
N~ir jag ti ttar i backspegeln gav 1940-talets 
somrar i J ä mtlandsskogarna, trots min då 
ännu oerfarna grodperspektiv på skog och 
skogsbruk, bestående och vikti ga intryck. 
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De tta ,·ar e n tid när de sista resterna av det 
som en gång varit :'-Jorrlands mer el ler mindre 
orörda urskogar vi ttjades på ,·irke. Al ltsedan 
mitten a,· 1800-talet hade stora an e rkningar i 
omgångar dragit genom dessa skogar i _jak ten 
på triid lä mpade fo r såg,·erk, senare ocksa for 
massafabriker . .\ilen processen hatle nu nått 
e ller passerat sitt slu tstadium. )\\'en 0111 ambi
tionen i teorin , a rit a tt skörd,1 träden på eu 
sätt som sku lle säkra ålerväxten, clxs. leda till 
e u ut11:dligt skogsutnyt~jande, avteckn ade sig i 
ställel en an nalkande katas trof i forma,· ,irkes
brisl for skogsindustrin, en hörnpelare i lancleL, 
ekonomi. 

Felel var a tt man tillämpat olika forme r a,· 
s.k. blädning i den från början urskogsartade 
Norrlandsskogen . Metoden innebär i pri ncip 
all man i ett och sam ma skogsbes1.ånd selektin 
och med rätt t~iLa in ler\'al l skördar träd a, 
,·aricrande sto rl ek, inte minst de grö\TC, 
,·ärclcfu lla . .\1en sam LidigL sparas hu, ucldelen 
av bestånde ts tr~icl för vidare tilkixt. I de 
luckor som bildas Jörv~intas nya träd etablera 
sig naturligt. Del hela skall leda till ett slags 
evighe tsskogsbruk cl~ir - som man sade - ,-xan. 
r,ill a1w~ind , var d et enda redskap som i stort 
sett sk1dlc belt övas för att viclmakrhålla sko
gens förnyelseproc<:'SS . 

Från och med 1900-talets början var den 
stridbare _jägrniista re n. senare öve1jägmiistaren 
i Kungl. Domänstyrelsen , Uno Wallrno. elen 
fr?1mste talesmannen för blädn ingsskogsbn1k. 
Han hade redan år 1897 utkomm it med sin upp
m iirksammad e bok "Rationell skogsafnTk
ning".~ \ '\'a llmo hade emellertid vedersakare 
vilka i st~illet tillämpade och pläderade för s.k. 
lraklhuggn ing i :t\'orrlandsskogarna. d .,·.s. an
läggning av likåldriga skogsbesLåncl efter kal
,ffverko ing. T ill de nwst prominem a före
språkarna i tal och skrifl fö r denna skogsbruks
form hörde \,\'allmos kollegor, överjägmästarna 
l'er Olof (P.0. ) vVelander och Anders H olm
gren.~ Axel Scharcl, den färgstarke bilrädande 
l~insjägmästarcn i.Jämtland, shiver i tidskrifte n 
Skogen: I Liclskrifter. vid skogsvecko r. exkursio
ner 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 anhängare.6 
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di111r1usio11savvrrhni11gar -

bliid11i11g. 

l och med den långvariga och krisartade 
l:1gkonj unktur som inkclcles vid 1920-takts 
slnt f·ick blädningsforcs pråkarna verklig vinct i 
segle n . SkogsbruksmeLoden innehar låga kosL
n;:ider för virkesfä.ngs tf'n i det kon;:i persrwk
t i\el. De ua var eLL lockande koncepL i en Lid 
1ned m ycket d å lig lönsam hel. Dorn;'instyrelse11 
förordade fr.o.rn. å r 1931 att huggnings
ing re ppen skulle ske "uppifrån" i hes t.ä nde n . 
Virkesskörden skulle i försLa h;rnd inriktas 
ruo L viirdcfulla e ller skadade Lriid. Naturen 
SKUiie sedan stå för återviixten. Huvuddelen av 
skogshn1Ket var inLe sen a n ;:inamrna samma 
praxis.7 

Res1d1.a1.e 1. av I 00 års hlädning i o li ka for
mer skulle emelle rtid med tiden Komma all 

Kla rna i siu förskriickande verklighet. I-far kau 
\·ara på sin plats att {1te rigen citera Schard i 
samma artikel: 

/\ht>11 h'.ir / i.f,i111 1land/ fick jag se prof p ,1 

mfa1g,1 r yslig h eter i fornt ar "bl iiddri1i~( i 

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

af d essa skräc kst i1mplingar vorn mförda ar 

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

tiske försvarade afvcrknin gsmetoden. Att 

skogsägan rn vorn CörU11s1a ä r lätt fo rklarl igt. 

Bara afve rka och sedan skul le skogen 

komma ar sig sFiln ! lme minst en del 

skogsbolag utn yttjade s ki cklig t d e 1111a 

"naltl r lig a föryngringsmetod '. och byggde 

sedan g ladeligt på restbeståndet. .. Som _jag 

fiinll 11'.i1111 11 var l'.O. t>gc111lige11 d e n e nda 

;ilclre skogsmau . som S:1g skogshnikct i litet 

större sammanhang, i öf'rig1 fo~jdcs i regel 

minsta moLstå ndc· ls lag. Ma 11 slog upp slllå 

h ål, som kallades lucko r, i b;ist.i fall b e

,·11x11,1 11 wcl I 00-;'\rig a 111a rhuskar, so rn sa rn

\·e tslöst bilades föryngr ing. Si1 gal lrad e 

111a11 ige110111 e1 1 bit hyggligare skog, s{1 nya 

"luckor•· e 1c. Må nga g,\nger hlef lie la lw

s1.1nd så god1 snrn 10 1,ilr;1111pone rade e lle r 

,hrn i11sto11e :11en·äx ten ·•uppen barl igen 

ii[ventyrad" . 

Uppfällningen å t vilket h{tll det: barkade bör
jade sprida sig inte bara b land skogsmänncn 
11ta 11 även ti ll led ningen för dc ll iudustri som 

tog hand 0111 \·irket. \'id en överl!iggning å r 
1937 anordnad m· 1937 r1n 1ilisslwp,:s-toxr,ri11p,s-
11ii11mrlyttrade Anders Holrngre n : 

J ag li å llcr 111cd skogscht>fi..·n Ro nge / skogs

chef i Krnlllfors /\11/ om <1lt det skogliga till

stånd e t i ,·,1rt land icke a lls är så bra som 

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

d e 11 a o mråde oerhö rt ,m-cke l au fö1biit1 r;1 

1.ex. bet6iffa 11de hyggena, sko ge ns f"ii1·se nade 

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

a rbe ten , som i stor omfa11ni11g b livi1 t>fler

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

i l\orrland .H 

R.0 11ge påtalade vid san1111a Lillfalle atl dispro
portionen mellan p roduktio n och ko nsum
tion m virke var störst i Me lla nnorrlancl. 
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Del a ndra omdreYet av elen på 1920-talet in
r~i ttade Riksskogslaxeringcn genornfördes vad 
avser Norrlandsdele n å ren 1938- 1944. Man 
började med Mellannorrlancl. Det skulle visa 
sig au skogen had e blivit g lesare och allt fatti
ga1 e på användbara tr~id och all framtiden 
inte var ljus. För Ljungans, lnda lsälvens och 
Ångennanälvt>ns flodområden visad e taxe
ringen all virkesmassan för d e grövre tall- och 
grandi mensionerna, cl.v.s. sågtimret9 på ca 15 
år hade minskat med mer än tio procent. l 
Ji1ntla11cl var virkesförråclet endast 46 m 3sk 
pe r hektar.10 Areale rna kalmark samt dåligl 
sltirna plaut- oclt röjningsskogar i landet 
t.äckLe vid 40-tale t.s mitt upp emot två m iijoner 
hektar, alla rt'stskogar oräknade, det mesta i 
Norrland .11 

Et L av skälen till nedg:mgen var säken au 
bbdu ingsrnetoden missbrukades. Mau fres
tades alt göra ingreppen alltför starka och 
Yinstgivande . Me n httvudproblemet var, alla 
bhidningens förespråkare ti ll trots, att skötsel
metoden inte alb fungerade biologiskt i majo
ri te Len ;;iv de skogse kosystem som karaktärise
rar Nonfandsskogen. Vid sidan av det sorn 
några vidsynta föregångsmän länge hävdat, 
had e majo ri teten av skogsbrukarna inte för
ståLL e ller vela t acceptera att starka biologiska 
balansrubbt1ingar måste till för a tt föryng
ri ngsprocesser skall sätta igång. Sådana stör
niugar under urskogsförhållanden är t.ex. 
skogsbrand. 

Vid ordnat. skogsbruk är en plötslig blott
läggni ng ;;iv markytan genom hyggesuppt.ag-
11i ttg of1;;is1 ett vf'rksamt substitut. Men skogs
bränder bekäm p ades av na turliga skiil och 
hyggen av 11 iit1tm·årcl storlek hör till det säll
synt.a i ett bhid11i11gsskogsbruk. De t rådde där
för sLOr brist. på 11ngskogar av acceptabel kva
li te t. Professor Nils-Erik Nilsson kons taterar 
t..ex. a tt man ge110tu alt studera åldersföränd-
1·i ngarna i DomänYerkets Norrbot.tensskogar, 
baserade på riksskogtaxeringens dala från 
olika tidpunkter, kau dra slut.satsen att de t 
uppenbarligen f<.'-i re .°1r 1950 funniL5 en lång 
period da man knappast. skapade någon ny 
skog alls.1~ 

Skogsindustrins ledningar var oroade av 
a ndra riksskogst.axeringens uppgifter, samt de 
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signaler som kom frå n fältet. Professorn och 
skogsekonomen Thorsten Streyffen ,·id Kung
liga Skogshögskolan fick av lndustriens U t.red
ningsinstitu t i uppdrag att göra awerkuings
ber~ikningar fö r Norrland.11 Resul taten ,·,u s:1 
nedslående att m ånga av de ledande inom in
dustrins skogskretsar m en ade att beräkning
arna måste vara fel (Håkan Swan , SCA, m1tnt
lig info) . Slutredovisningen skedde år 1946. 
På uppdrag av "Norrla ndskommittc n" fick 
därför förre professorn vid Sta t.ens skogsforsk
ningsinstitut, H enrik Petterson , i uppdrag alt 
göra nya avverkningsberäkningar for Norr
land . Resul taten (publicerade år 1947) a,Yek 
föga från Streyfferts. I e tt föredrag ,id "Ilärnö
mässan" år 1946 uttryckte Pe tte rson sin c!Ystra 
syn på NorrlanclsskogsbrukeLs framtid. 

Må vi besinna, att l\o rrlands framtids

utsikte r med hänsyn till råvarn t.illgången 

for skogsind1ts1.rie 11 h e lt och hållet. be ro 
aY den n u ln ·ande ge11e1·a tionens ans,·,us

känsla och hc1 ndlingskr;iJt. Om Yi beslut

samt skära ned skogsavverkningen till en 

besparingsnivå och bibehålla denna under 

erforderlig tid - 40 år - så är de t sannolikl. 

an bottenliiget i norrlandsskogarnas ,l\ kast

ning därmed skall ,·ara nått. Hä rYid fö ru t

sättes, att ,,i energiskt gripa oss an med det 

oerhörda föryngringsproblernet. Vi kunna 

cl~ 1·äkna med , au virkesskördarna små

n ingo1n komma att växa, först långsamL 

men senare i s tigande tempo. !-I 

Skogsclire ktören Håkan Swan, SCA, beskre,· 
för mig på 60-talet den stora uppståndelse 
som d e nedslående profetiorna väckte i elen 
skogsincl ustriella kretsen . Seda n t:vå a,· landets 
ledande auktorite ter kommit fram till samma 
dystra resultat hade bolagslcclningarna inte 
längre anledning betvivla skogssituationens 
allvar. Saken var extra nedslående eftersom 
efte r frågan på skogsproclukter var rekorclsro r 
i de t nyss så sönderbombade Europa. Ylassa
fabriker och sågverk gick för högtr)'ck, vinsterna 
var strålande. Att. i d enna situation behö,,a se 
fram emot. en fl e ra d ecenni er lång ·•be
sparingsperiod" vad avser skogsavYerkning Yar 

d en värsta av fram tidsutsikte r. 



Swan menade att cleu:a var vändpunkten . 
Inom Kramfors AR, som ingick i SCA-koncer
nen, fanns en tradition av trakthyggesbruk. 
Verksamhe te n expand e rad e på 1940-talet 
under Swans ledn ing och smittade av sig till 
de andra dollerbolagen . Delta var förut
seende ty nu bö1jade utvecklingen 1:mgsamt 
styras in i en mer gynnsam bana. Som det med 
tiden skulle visa sig kom därigenom Petter
sons dystra visioner på skam. Varke n han eller 
Streyflert kunde förutse de positiva effekterna 
på skogstillståndet av den nya typ av skogsbruk 
som sn art skulle komma att växa fram mer all
mänt. Deras prognoser var därför mycket för
sik tiga och konservativa. 

Även på andra h åll hade ma n inseLL bris
te rna i skogsti llstå ndeL. Ur det 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 kahnarke1·, Lras- och restskogar även
som 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 delarna -
är bestockningcn i de växande skogsbestån
den både kvantitativt och kvalitativt otill
fredsställande, medförande en nedsau. av
kastning .. Efter hand har de t \·idare blivit 
uppenban , all man ofta litat alltför l11)'Cket 
på möjligheten att erhålla naturlig fön,ng
ring å avverkade marker. 1;; 

Inon1 stalsskogsbn1ket, d~ir man ännu under 
-l0-ta le L nästan genomgående höll fast vid 
bbdningen, började också attityderna all för
ändras. Särskil t. brukade man inom verket 
fram hålla betydelsen av Norrlands skogsvårds
förbunds v~ilbesökta exkursion på Malå revir 
å r 194 7. Här kunde fö rvalt.aren .Joel iVretlind 
clemonsLrera de framg{rngsrika resul taten av 
det trakthyggeshruk han på egeL bevåg - och 
mot g ivna direkliv - bedrivit alltsedan 1920-
talet. Vid samma t.id pågick e n reviriuve nte
ring på de norrländska kronoparker-r1a som 
skulle visa mycket nedslående resultat. 75- 80 
procent av ele n totala föryngringsytan var ex-

empelvis obehancllad. 16 Den å r 1950 till
trädande generaldirektören, Lidigare öve1jäg
mästaren Erik i.V. Höjer, fann som sin första åt
gärd därför Liden kommen att i en ci rkulär
skrivelse ("Cirkulär 1/ 1950") ge d irekliv mn 
en helt ny och offensiv kurs for Domänverkets 
framtida skogsbruk. Dessa direktiv fick stor be
tydelse som förebild för skogsbruket rent all
mänt. Ty kursändringen innebar att landets 
största skogsiigare tydligt tog sLällning Lill för
mån fö r trakrhuggning som skogsbruksmetod 
och fö rpassade blädningen till det förgångna. 

1940-talsskogen 
Om det kritiska skogsti llstån det och risken för 
framtida skogsh ris t hade jag naturligtvis ingen 
aning där jag satt. p:1 min cykel och tungt. tram
pacle i\·äg til l mitt första skog~jobb. Men under 
denna och komma nde somrar skulle syn
intryck av den nedgångna J ämtlan dsskogen 
konserve ras i milt medvetande. Skogsägarna 
fick under ofredsåren ett skogsodlingsbidrag 
på två kronor per avverkad kubikmeter bränsle
ved för restaureri ng av g lesa eller eijest dåliga 
bestå nd. Mitt första uppdrag var all ingå i 
denna \'erksarnhet på Domänverkets marker. 
Det rörde sig om både sådd och plantering. 

I en öppning i skogen hade reviret anlagt 
en liten plantskola, kanske 20 meter i fyrkant. 
H är hämtade vi 1·åra plantor, mest tall. Plante
ringstrakteu som l:1g några kilometer bon var 
mycket typisk. Den bestod av elt glest rest
best: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 därför lä1nuacle vid tid igare avverkningar. 
Den senaste hade skett för ganska länge 
sedan. Avsikten \·ar att vi skulle plantera igen 
lttckorna för a tt skapa ett tätare bestånd. 

P:1 d e öppna ytorna hade gräs och alle
handa örter slagit till. Vegetationen bildade nu 
e n tät och seg p:ils på denna kalk- och närings
rika mark, typisk for centrala Jämtland . Där
under fanns ell rätL tjockt råhumustäcke, m in
net av g{mgna skogsg·enerationers livsprocesser. 
Plantcring~jobbet \ "ar tungt och verksamheten 
ny. Av hela Domänverket~ skog på över fem 
rni ljoner hektar kultiverades vid denna tid en-
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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:in
s,11 t.il l skogst illståndet 1·i111lig skogsoclling 
borde ha , ,1ril 25 gänger större! .\1cn bl:icl
ningen ,·ar som n.'\111n ts .'inn11 clen total r domi
nerande skogsbruksfonnen p ,'\ sla tsskogarna. 

En san nolikt utslag för det n ya i ,·e rksam
heten 11pple,·dc ,·i strax efter del ,1u ,·ån planle
riugsarbete 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

,iägmäslare för Mellersta >Jo1Tl,111ds Dist1·ikt. 
Bttcla herrarna an lä nde o,rnm:ilda en her hög
som mardag d å k11oll och broms som moln 
s, innacle 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 uniforme r 
p[1 ,·ilka s,irskilt. Croths guldglittrande tr:ins,1r 
oclt knappar gav e tl c:U11pl. impone rade intryck. 

Vi arn·:i11de "MoDo-hack;rn '· for a tl blottlägga 
mine raljorden diir plantorna skulle såttas. 
Hackan ,ar utl'ormacl s0111 en b ila på e ll långt. 
skaft.. T , å krafliga klor pekande i motsatt rikt-
11i11g. Med bilan höggs en fYrkanrig rorva ut i 
det sega, tjocka h um ustjckel. De n ryck tes 
sedan loss med hjälp a\' klorna. Dessa am:in
cles d~irefle1 fö r at t lnckra upp mine ral jorden 
i ,·ilke11 pl<111Lau saLLcs. Tyvårr sk11lle /'ram Lide n 
, isa sig a u. ,·åra anstrångningar ofta , ar p{t för
h,1nd dömda att misslyckas. I den beskrin1a 
m i~jön på rcsrhyggena triYcles ,t!lcbaucla org,1-
nistttcr som gjord e sitt bästa för all ta kål pa 
11vsalt,t bantr~icl , och kon k11r re nscn med 
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redan etable rad 1·egetaLion ,·ar , antige n ö,·n 
m~ikrig. 

U nder de nna och kom mande somrar upp
lcYcle jag jttsl denna skogsbild som m,-ckf't 
,·,mlig. Det spelade iuge11 ro ll , ·ar ,i 1-örcle oss 
inom det ,·iclsrr:ickta 1-c,·irct. som hade krono
parkcr spridda p.°t flera platser i 1·iis tra Jinll
la nd. De n glesa skogen . domine rad ,n· mer 
eller m indre klena tr,id å terkom ständigt. 
O fta qr imlagct ,ff björk gansLt sLOn . .\len 
det bestod til l stor de l a,· en klen . krokig t\']J a, 
glasl~jörk som tidigare fö rt e n tynande tilh·a ro 
i den d å tiitarc skogen . 

Bjö rken ,·,ir dock en begärlig tillgang i 
denna br,inslebristens Lid. Den a\'\'erkades i 
massor for ko lning, e ller kapades till m e te r
lå ng b rä n11\'ecl. s.k. kasl,·ed. Då klö,·s cle grö\Te 
b iw rna på långden 1necl kil och sLiggvxa . Pa 
rc,·irct Canns forliigg11 ingar med utkomme nde
racle ,·a1)Cm·iigrare och fängelsekunder. \ 'c d -

11ppköpe n i länet skött es al' _jä m Llänclska kö p
mån på 11ppclrag a ,· Statens hränslekommis
si011s l,ins,,edsko nt o r. De hlf', rnecl tiden sten
rika . En a,· dem, cu som bodde i Strö 111sund, 
döptes a,· f'o lkht1morn till ''C1tld-Kalle .. . 

Den ffl)'Cket omfatta nde- , eclh uggningf'n 
under krige t och de d;irp{t fö ljande :1ren inne
bar i rn~tnga fal l ,hergii. ng till en me r 11 onn,tl 
triiclslagssarnmansåt tni ng i skogen . nota benc 
om det samtidigt fanns ri llr:ickligt 111e cl barr
Lr:icl . 1'' J a nd ra fal l, och de ,·ar alltrör , ·an liga. 
,·:ixte heLt buketter a, kle 11,1 björkstammar t1pp 
f'r,\n stubbarna t.ill de björkar mau s~tgat ned . 

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

där /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 111öj

ligh1'il'r all bilda gru 11rlm fnr 
r/1 /Hodukl i<'I bl';/a,11/. 



Ht1I/J_\gge på JY2U-t1t!et i ,\ Jellu1111onla11d. 1Jildn1 vi.,ar 
1P.111!tnlt l 1111 trtlls!idd pli dylik .1lmgrn1r11k. 

Bland barrtri-iden i glesa restskogar skapades pa 
sa siitt snart err \·iird cliis t '' rusenbrödrabesrånd ·· 
a\· klena b jörksta111111ar. Denna typ av skog 
kom senare att sarn ma n fouas under namne 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. 

Omföringcu a,· ''de gröna lögucrna" ti ll uy 
skog a1 acceptabel l,xal itet skulle komma au 
bl i en 01111,1tta11ck o cl1 oerh ört resu rskrä,·ande 
resta11rcringst1ppgirt som skogsb ruke t i Norr
laml, b:1dc d e l st,tlliga och p ri,·ata, !tacle <1tl 
kiimpa med u nder kom manck /1 rtionclen . Dt't 
rörde sig om m il joner hektar at t siitta i st;c'\ud. 
Enligt en a, 1928 års skogsvå rclskommitte fram-

lagd u trecluiug :1r 192920 uppgick av ålder kal 
111ai!1 i land e t till ca SOO 000 heklar, Yara,· ca 
200 000 lw ktar s.k. sta,askog,tr.21 Dänill fanns 
ca 650 000 hektar "skrjpskogar" med en sluten
h el av 0,3- 0.4. Ar 1\)50 fa n ns de t enligt 
Domjnvcrkets redm·isning vid Norrlands 
skogs,·å rd sfö rbu nds exkmsion d e1.1.a å r på d e 
fem nordliga ö1·t'1j ägmästarclis tr ikten (Norr
land) , 643 830 hektar, e ller ca 20 proceut a,· 
skogsm arksarealen . som u t.gjordes av hugg
ni ngsklass I, d.u. "förklädda ka lhygg<'n'' . 
Ma nfrecl \,!;islun cl u ppger ,tll 1mu1 vid ungefär 
sam ma tid i riksskogstaxeringen hade upp
skauat fö rt'komsten a,· marker i Norrland med 
u p penbart otillfredsst;illande skogsti llståud 
ti ll to ta lt 1,62 m iljo ne r hekt.a r.22 Med dagens 
111:\11 mät t sk,tl lt' siffran 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 he
fagna och på begränsad e art'aler. Dt' fanns 
fra mför allt ,·ästernt där skogsmar ken blir allt
mer högL'in t och till s lu t. för lorar sig i e11 tr~id
gr~i ns lllol ~;ill eL. J Lir sl~implade , ·i rntpostcr 
som sed an auktionerades tll. Lage t om vanl i
gen rem man g ick i slag öwr stämpli ngs t.rak
te n . De t lt'clcles ,11 en kronojiigarc eller bc
troclcl fo rn1,11 1 sot11 förd e protokoll . pricklistor, 
och gm· instruktioner 0111 ,·ilken ty p m· träd 
SO!ll skttllt' utsynas. Diamcteru kLn·ades i llllll 

i brösthöjcl och 111,htct ropades till prickaren . 
Trädet fick en srärnpe lhlecka 111t'cl ku ngt'n s 
kro na, dels pa st ,111111 1e11, dels p:1 ett ro tben. 
För au f'i't en god uppfattni ng om postens 
, ·irkcsvolym och sort:imcn1s1 11 hy tt' t gjordt's 
samtid igt en ··mbnestaxering'· p i\ en h ot. a\· de 
111stämpladt' trädt'n . För ättclam(tlet a t1Yämles 
en ''s tångklm e'·, d ., .s. e1 1 kla,·e fasud i iimla tJ 
p,; e11 17 fot lå 11g st:mg . .\!led den na ku nde 
l;ingd och topprn:\rr ht'stämmas på den ro t
stock som pronräclet in nehöll, rn refter res te tJ 
a, · triiclstammens u tbvte okulii rbedörncles. 

Dessa uppgifter om u-jden \·ar \·iktiga i J_j;ill
skogen, tY träde n ,·a r ofta skadade och smal
nade av so111 11101-ötter. En 20 tums (50 cm ) 
månghundraårig gran kunde ,·ara bara l:"i 
.11 1eter hög. Gra11grcnarna ,·(ixte iincla ned mot 
marken i elen glesa skogen . Och de rnr grova, 
de t kunde 1·,m1 ett li tet hclsike att ta sig in ti ll 
s ta mmen med kla,·e och stämpelyxa. Dess-
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utom var barken hård och seg på garnmel
granarna, så man fick La i när bleckan skul le 
göras. En av kompisarna i JageL fick Domän
verkets stäm pelkrona i pannan när hans sLä m
pelyxa träffade en Lorr, seg grangren som fjäd
rad e tillbaka. Det slutade 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 motsats till i Bergslagsskogarna. 
där kolning av klenved sedan länge varit cu 
viktig verksamhet, hade längre norrut fram till 
denna tid ungskogsvård och gal lring bara ut
fört~ i mycket begränsad omfattning, totalt se tt. 
Undan Lag fanns dock. Under Eric Ronges led
ning röjdes och gallrades inom Kramfors AB 
ansenliga arealer skog unde r 1920- och 30-
talen. Ronge betraktad es av må nga med miss
tro, närmast som en slösaktig ide,tlist. Men 
briinslebristen under l 940-talcts kristid gjorde 
nu att åtrninstone e n de l av elen yngre barr
skogen började vittjas på virke även i norr. 

De yngre skogarna var endast indirekt en 
följd av mänsklig inverkan. Uppkoms t.histori
ken kunde vara lyckade spontana sjiilvföry11g
ringar efte r skogsbriinder på 1800-talet. Vid 
sidan av blixtnedslag var dessa bränder ini-e 
sällan en följd av slarv med delen eller också 
var de direkt iscensatta av skogsbe folkningcn 
för att förbä LLra skogsbetet, s.k. getarbrä nde r. 
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Ungskogarna kunde också vara resultatet a\· 
tidigare avverkningar i en typ av skog där till
r~ickli gt med reakrionsbenägen u ndcnäxt 
råkat komma att stå kvar samtidigt som det 
mesta av de övriga triidcn undanskaffats. l 
J ä mtland rörde det sig då ofta orn gran . Det 
mesta av elen äldre granskog aY god h aliLet 
sorn man just nu finner i Norrland har sanno
likt 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 aldrig 
långt borta iiveu nå r vi arbetade i avlägsna sko
gar. Det lugna, trygga ljudet från skällkons 
klocka m·slöjacle på långt håll var djuren be
tade. För oss var detta en stor fördel, ty vi kunde 
vanligen köpa m jö lk, smör och mcsost på 
gång- el ler roddavståncl. För skogen Yar saken 
annorlunda, åtminstone chir större mängder 
geuer betade. Dessa ställde till med ordentliga 
skador på inte minst granåterv~ixtcn, ja de 
torped erade ofta effektivt alla fö rsök t ill skogs
föryngring i blädn ingsluckorna. Detta Yar e tt 
oft a debatterat problern på deu tidens skogs
exkursioner. 

Den Ö\·er årt ionden utdragna skogsutgles
ningen ledde ime sällan ti ll all e n effekö\"l för
yngringshindrancle svål av gräset kruståtel. /Jp

schc11npsia Jlexvoso. kom att. breda ut sig. Göset 
hindrade markutstrålningen. Frostlänthe tcn 

Fäboddrijim var /t,-,1a11de i 
Jiimt/and jHt 19-10-talPI nrh 
l!or /H1 slwgsbr'lr' va r en van

lig syn. Foto I .an Fid11 . 



ökade Lill d e n grad ;11 t små träd och plantor 
fick sv:1rt att överleva. Dessa, genom skogs
brukssättc t :1stadkomna impediment, var s~ir
skilt vanl iga på flacka finjordsrika "grantjälar". 
På andra marker utvecklades under och mellan 
cle kvar·varande, glest stående träden, en tät. och 
yppig päls av blåbiirsris. Även denna u tgjorde 
e tt effektivt föryngringsh incler. Huvud
in trycket på dessa typer av förs törd skogsmark 
var nedslående. Oväx t.liga granar växte i glest 
förband , m er sällan tallar. Här och där var bu
ketter av stubbskottsbjörk insp rängda. I gräset 
eller i de t ofta nästan kniihöga blåbärsrise t låg 
rötskadade vrakade stockar fr:111 tidigare av
verkningar i ol ika stadier av nedbrytning. Pro
fessorn ,·id SLatens skogsforskningsinstirut, 
Lars T iren . hade p~t 1940-ta le t studerat feno
menet med hä nsyn till möjligheterna till själv
föryngring. Han skriver: 

l)p slutsatser vi komma till äro uta11 t, iw·I 

ägnade an ingiva allva rliga farhågor för de t 

n orrländska skogsbrnkPts framtid , s;irskilt 

inorn de ofantliga skogs,idde r som ligga 

mer iin 250 ,'\ 300 m ö .h. Si~kert finnas 

ännn många förb;ittringa r att göra i11011l 
föryng1·ingsh uggningens, h yggesskötselns 

och ,\terviixtvå rde ns omr:1cten. varigenom 

, i ku nna hoppas au i framtiden nå l-,')'11 11-

samrnare 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 icke äro e ller icke 

heller kunna bringas till god produktion ,1, 
barrskog utan hjä lpåtgärcler a,· o lika slag. 

Sådana åtgiircler ha numera all 111;in t bö1j at 

komma igång. Därigenom lägges ett tungt 

,rns,·ar på den nuYarauclc skogsmannagene

rntionens sk1ddror. ty p{1 dess a rbete beror 

del i hög grad , hm Nol't'lands framtida 

virkesskördar skola gesta lta sig.23 

Avverkningarna som skapat d ella skogstill
ståncl i stagnation skedde vintertid och varie
rade vida vad areale n angår. All t eftersom 
situationen förs~imracles fick man rätta mun 
efter matsäcken. !-\yen i storskogsbruket blev 
avverkningstrakte r na diirfö1· ofta rätt sm:1, 
j~imfön med vad som komma skulle, särskil t 
där man också ville utnyt~ja den bofasta skogs-

U!'sföryngrig au burrtriid tillsa111111a11s 111ed b11///,fln av 

vä rddii.,· st ubhslwllsbjöril. 

befolkningen som arbetskraft. Det giillcle då 
att förse just den g:1rclen e ller de n byn 111e cl 

vin tetj obb. Med tiden korn därför skogstill
ståndct att utvecklas till ett s, ·,°u"överskådligt 
sammelsurium där olika t.illla lligheter, både 
mänskligt och biologiskt bet ingade, styrt u t
veckli ngen. Axel Scharcl 111,·11tade begreppet 
skedbladssliogsbruhl'I. 

Det sätt på vilke1 skogen brukats ledde till 
svårigheter att ratt beskriva skogens yerkliga 
ti lls tånd och ålderssammansättn ing. Som ex
e mpel kan e rfarenheter tFina fr{m SCA:s första 
skogst:axering. De u tgör samtidigt en parallell 
till Ni ls-Erik Nilssons ticliga1·e relate rade obser
vation vad gäller Domänverkets Norrbo ttens
skogar: Att mau under lå ng tid in te skapat 
någon ny skog alls. Taxeringen genomfördes 
åren 1946- 48. Med d en tidens S) nsäu kom 
cl?trvicl ca tio procent av skogsmarken, to talt: 
sett, au klassas som fullföryngrad ungskog, e n 

23 



i och för sig o til lf'reclsst;i!lande låg andel i e u 
11th,'i.lligt skogsbrttk. Men kraven kom att änd
ras och skärpas. ,--\y senare Laxe ri ngar k unde 
d;irför slutsatsen dras a tt ca hälfLen av de l man 
p.°1 1940-talc t nödgades acceplera som u11g
skog i verkligheLen var restskog. Tr;idbeståndet 
var tro ts allt så rnind e rv;ircligt att marken med 
tiden kom all ålerbeskogas genom fulls tändiga 
kulturå tgärder. Me n under m ina prakLikant
so111rar p[1 40-talc t Log givetvis mina arbeLs
kamraLer och _jag del rådande skogs tillståndet 
som någor naturligr. Detta var säkert också fallet 
bland hu\'uclcle le n av skogsbefälet på revirel. 

Efter studeutexameu 1948 och 15 månaders 
milit;'i.r0;inst ägnade jag vi n te rn 1949/ :S0 å1 
c1werk11i11g i deu fjii ll11ii1a skogen \'id sjöu 
Hottöje n . .Jag ingick i e tt lite t lag på fem man , 
d;irav e n h;isrkörare. Vi bodde i en kronkoja 
rniLL i skogen . T ill når111asLe on, Mörsil , var del 
drygt L\'å m il. För <wan lighele ns skull avver
kade kronau eu omr:1de i cgeu regi, Ly van
ligen s,1 lcles allt Yirke på rot. 

Kronojägare Alire us föUde oss ut till m
verkningstrakte11. Det ,·ar fråga om en slags 
plockh11ggn ing. S1.ä111plade 1.räd av al leha nda 
sLOrlek sk1tl le l~'i llas och upparbetas. iVlesl ,·ar 
de t ~Jällgrau av de 11 d{ir typen med greu ar 
nfrstan !inda ned till marken, men även ~jörk 
och litet tall. .Jag hade in köpt timmersvans, 
bågsåg, yxa, barkspade och snöskyffe l. I mina 
arbetsredskap ingick äve11 en klave som jag 
fiLL till låus a\' kronan. Skyffeln skulle snan 
komma till anviinclning, för snön föll ymnigt 
och snart låg de n över halva metern c~j11p. 
Och le111pera t11 ren föll ned mol 20 1ll i11 us
grader och mer. Det fres tade på au griiYa sig 
ned till stuhbhö jd och sedan ulvidga gropen 
s,1 a ll u trymme fa11us för arbete med den gro,·
tanclade sågsvansen. O ch de n skar dål ig t i det 
hå rdfnisna ,·irke t. När 1räde L ämligen fö ll 
kunde man räta på ryggen och pusta ut n{1gra 
se kunder. Sedan blev det a tt pulsande i c!jup
snön kvista sig fram längs t rädstamrnen. En 
\"iiltränacl skogshuggare förbr ukade \'id de 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 m1 rt,, 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's
lrrtr1sj101-/i'rn(l i skugen. 
1\r1vnl111i11g var r1i11lnrirhf'IP 

tfienm11 rM /l(lrrt var J1å 

vi11lt'rn som de l nnga timmer

slädrinw 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 sli in1' virl:rslass. 

tid om kring 6 000 ka lo r ie r per dag. cl.v.s. lika 
m ycke t som e n rna rat.o n lö pare. 

Sed an vi fäll t och kvist.al några d agar kom 
krnuo_jägare n och a ptei-ad e d e grövre tr iiden . 
De sortiment vi skulle tillverka var sågtimmer, 
m assaved och kolved . .\fassaveden gick till 
Äggfr>rs träslipe r i nära .\forsil och skulle h e l
barkas, ko lvt•d c n randbarkas och läggas upp i 
res. Ba rkui1 1gsarhe let va r ett fru ktansv~irt slit i 
fjällskogen. Grnn barken var tjock och s1.en
h;'.1 rcl i kylan , d en sp1~ille ovill ig t loss i sm ;'.1 \·io
le t:ta nagor efte r varje stöt llled barkspaden . 
Och vid varje avhuggen grov h ist ble\' de t 
LYiirs topp. Sam tid a stud ie r visade a tt bark
ningsarbeLel i gen o m snitt tog h älf ten av t iden 
i a nspråk fo r e n huggare. H ~ir \·ar de t säkert. 
111er. 

De n e ft erlängtade rna trasten ti llbringades i 
skydd av e u enkelt gapskjul. .\fr llan e tt par tr;id 
l,idcs cu 1:mg slana på d rygt et l par m eters 
h~jd . Från e n a sidan lutades klc1rn re stammar 
mot slanan som u nderlag rör ett tjockt ta k a\' 
gran ris. Härund e r tjänade e u par granris
tiickta stocka r som si t1 plars . Framför oss brann 
en Yiirma nde b rasa för kaffe ko kning oclt m a t
lagni ng. l ngcu ifrågasatte br isten på annan 
bck\';im ligh e t. 1 kojan stod \·ar och e n för sin 
egen förtäring. Vi pro\'ianterad e med ell par 
Yeckors mellanrum. H äs tkörare11 .Jonas had e 
en m otorcyke l parke rad Yid en ,·;ig på an d ra 
s idan sjön . H an \'a r \·an tigen vår k urir ned ti ll 

handelsboden i Mö rsil. Di t kunde åven någon 
fl aska Re nat ha leta! sig från Systernel i Ö ste r
su n d. Kylan gjorde a u m jölk, kött o ch ägg 
ku nde lön·,1ras nedfruset i en nthus. 

Kolarskolan 
De n nth ildniug i skogskol n ing som varit ett 
obligatorisk t kra\· att inhämta fö re all \ 'idare 
skoglig unden·isn ing reformerades m ed tiden 
till att omfatta e n mer a llsid ig skoglig tr;ini ng. 
P:1 \'åren 19:J0 blcYjag au tagen ti ll d e n första 
t.rem ån ad ersku rsen ,w denna nya utbild n ing 
kal lad Statens förberedande skogskurs . .Jag 
och e11 t_j 11goral likasi1111acle infan n oss ti ll deu 
i utkanten m· Skinnskatteberg beliign a kurs
g[irdcn Bo rn t.o rpet. Vi som \·,u stude nt e r be
h övd e inte d e lta i undervisn ing och prov i 
sn~nska och u1ate111,1tik. Vik t.igasL för oss var 
den praktiska triin inge11 samt au in h;irnta de 
första cleinen tära lärospånen i skogshrukan
dets konst. Trä ni ngen i vå rd aY de handred
skap som skogsarbetet kr~inle . harjag pcrso11-
ligcn haft sto r 1wtta av. Del iir in te dumt a tt 
ku n na slipa e n yxa och kniY 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 gammal och sn ~ill hiist, en halvarden11er. 
De fä 1dighete r i \·irkesd rin ,ing som p{tllcll bi
d rog til l fic k jag d ~i rem ot a ldrig någon an
\ ändning för. 



Vi fick ocks[t nosa på de n era av meka nise
ring i skogsbruket som skulle komma med 
tiden. En dag demonstrerades etl an tal motor
sågar, e n stor nyhet. De var amerikanska, 
tunga och otympliga. En manövre rades av två 
man och vägde 48 kilo. En a nnan var enmans 
och 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 förr
farande på program met. Kolningstekniken 
och verksamheten i övrigt byggde på en tradi
tion som i Bergslagen går tillbaka ti ll heden
hös. Det var e LL in tressant jobb, nog så grann
laga och inte riskfritt. Tillsammans reste och 
kolade vi tyra milor på kursen . ?\frn inom 
några år skulle skogskolningen vara e n saga 
blott, och dess utövare sn art. borta ur tiden. 

Skogis 
Från aYslutad kurs i "Skinnshe rg" gick färden 
raka \'ägen till Kungliga Skogshögskolan. Till 
min glädje och överraskning räckte min kom
pe tens faktiskt for att direkt bl.i antagen till 
de n tre och e LL halvt. å r (e ller tolv terminer) 
långa j ägmästarutbildn ingen. Den 1 _juli 1950 
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infan n jag mig därför på Bjurfors gamla herr
gård, nära Avesta. Dit var första årskursens 
sommartermin ti ll fäll igt förlagd, i Yä!llan på 
senare överflyttning till del an rika Garpenberg. 

På Skogis Yäntade upp levelser och erfareu
hete r vid sidan av studierna vars positiva karak
tär jag tror rå andra u tbi ldn ingar knnde ge. 
Här odlades en s~illsynt fin tradi tion ay kam
ratskap. Dess innebörd inprä ntades raskt i nv
komlingarna, som sed en var, av elen tillresta, 
två år äldre "farfarsk ursen". De anlände \·ilt 
hornstötande i gamla 1920- och 30-talsbilar, 
stånkande museiföremål som fick duga åt fa t
tiga srndenter. Under deras sornrnarön1ingar 
p[t d et rätt. närbelägna Malingsbo, krävde tra
ditionen att bära halm ha u , me n också hel
skägg, en u ppseen dev~ickande ovanlighet \'id 
dennct tid. Med sina rödgröna skogisvästar, 
sina yyiga sk;igg, sina halmhattar och sina upp
lyftande s:mger, gjorde fa rfäderna eu outplån
ligt. intryck på oss juniorer. 

Honnörsorden som predikades \·ar respe kt 
för vara ndra, to lerans och hyfa. Kamratskapet 
kr~ivde a tt vi lärde kä nna varandra i grunden. 
Allas sällskapliga färdigheter skulle tas tilh·ara 
och odlas. Vi levde under stora d elar a\· rnbilcl
n ingen 11 nder in te rnatforh{tllanden, d ess
e mellan gjorde vi lå nga stud ieresor tillsam
mans. De t var viktig t att hå lla på de tra<lit.ioner 
som präglade umgä nget i Ya rdag och fes t. Alla 
borde kunna de speciella skogissångerna \·ilka 
i mängd beledsagade va1je festlighet. Där 
skulle det gå glatt men städat till. Gärna 11111-

g~inge m ed uppiggande drycker, m en 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. 



fylleri tole re rades inte. Avvikare i detta avse
end e skulle känna gmpptrycket. Och del fun
gerade . 

SLUdiemotivationen bland oss studenter 
var de t inget fel på. Vi hade ju alla en mång
,'\rig strävan bakom oss att nå det hägrancle 
måle t. T pr·aktiskt skogsarbete var vi redan Lrä
nade. Vi k~inde skogsarbetarnas villkor av 
egen erfare nhet. Detta var viktigt, ty utbild
n ingens inriktning var all ge oss kompetens 
att leda en skogsförvaltn ing. V~igsysternen var 

~-½½~JJ.J)ll-.. ~ .... 
ka mn i nöd, och Jko91miiniim·11a vi Nr-bli 

~ - -.i .,,. - F ---r--• r~-~ 
i ,; - fil/ vår b/e-Ku död I Tro-ljen viin-1/r"f/{//,V-

9=fF 2P~-94i n :. 
ler e - ml/- lon 011 ert bond. O(h vad·ru ft,c-

-~~~-a ~ . .,.ff-~' 
Ko,1 kar-/<K har 1koy1-mu11 1 ri n hand. Ou 9am-

t.~ 10111 vår kll;·lek toy' 

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 knyter ct<·. 
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glesa i skogen, tillsyn och a rbetsled ning tids
ödande. På vintern myl lrade det a,· mänskliga 
aktiviteter b land säsongarbetande huggare och 
h ästkörare. Därför var den ticle ns skogsförvalt
ningar sm[t och talrika mä t.L med dagens m;\tt. 
Utbild ningen , ·ar i princip dimensionerad så 
att vi a lla skulle kunna fä e tt bra jobb. 

Utbilclningen Yar s[1vii! speciell som exklu
siv. Vi, totalL endast ca 120 srndenter, vistades 
på en högsko la som, vad mbild n ingen bctr~if
far, endast var tillägnad oss. H är fanns många 
professore r, docen te r och andra lärare. Med 
cless<1 fi ck vi skogselever n ncler utbildnings:iren 
e n kontakt som säkert var ganska unik i det 
högre utbilcln ingsväsenclet. Vi levde nära våra 
lärare på resor ti ll olika landsdelar och under 
perioder då ,·i bodde p.°1 internat. Lärarna del
tog ofta i klubbaftnar och andra spontana fes
ter. De bidrog till 1.rernaden . i\1långa ,·ar sj~ilva 
_jägmiistare i grunden och hade pe rspektiY på 
utbildningen långt ti llbaka i tiden. O ckså de 
var på sft s~itt traditionernas banerförare och 
de delade kamratskapet m ed oss vngre . 

.\1ina skogisår infö ll , som framgått, under 
e tt skede a,· mycket stora förändringar i skogs
b nike t., im e mins t skogsskötscln. Om 1940-
talet var uppvaknande ts decennium , s{t var 
1950-tale t o mställningens. l\'u hade d e Oesta -
p raktike r. forskare, politiker och finansiärer -
äntligen insett och accep terat att krafttag 
m{tste till för att restaure1·a inte minst Norr
lands nedkörda skogar. Det fanns också eko
nomiska r<"s urser. Omsvängningen innebar au 
man nu för fö rsta gången i Norrlands skogliga 
historia 111 /tlmech eteL och i stor skala började 
i111-cstera i skogsa ulägguing och ungskogs
\'ård. Att u tYcckla och stvra detta arbete inom 
e u stort fö retag skulle bli min hun,dsyssla 
under n~ira tre ån ionclen . :vle n ä nnu \'ar det 
många {1r till dess. 
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KAPITET. 2 

Från forskning till praktik 
Fra111 på , årka 11lf'll å r 1904 läm nade jag skogis
ridcn bakorn 111ig som utexaminerad ci, i\j:-ig-
111iisure . Fö rii11dri11ge ns Yind Yacl giillcr skogs
bruksformcrna hade ä,·en påwTkar oss sru
d e nt f'r på Skogis. Som ,tldrig förr stod skogs
forskarna i blickpu nkten. Det praktiska skogs
b ruket behöYde stöd och råd på f' n m~ingd om
r:iclcn. E.fan ,·;u ocks:1 ,tll många frågor åte r
stod att belysa och ur,eckla : Bio log iska, tek
niska, ekonomiska ctc. Skogsliögskol,rn kunde 
frå n å r 1900 utexamincra skogliga licentiater 
och pro111on°ra doktorf'r i skogsn'renskap . .J ag 
ti lltalades a,· tankc11 alt gå ,idare p å df'n aka
d e miska ba nan, au iigna mig (it fo rskn ing . 
Därför ,ille o mständighe te rna att j ag til lsa1n
mans rncd e ll par likas innade på kursen. 
Beng t Lunckp·ist och Ulf Bärri11g, fick anstiill-
11iug ,id Skogsforskn ingsinsti tu tet. Vi sku lle 
arbeta som assis tcnte r :il chefen fö r r\\'Clel-
11 ingen för skogslöryngring, professor 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 bio
logiskt kunnig iakttagare oclt en skarpsinnig 
mate111atiker/ analy·ti kf'r. Lars. so m var spru ngeu 
11r den jii1ntliiudska ko11su1ii rssläk1e n Tiren , 
\<Il iiven ha n konstniirligt lagd och rnycke t 
nrnsikal isk. l:·fa11 ,·,1r cfanill f' n utomordcntlig 
stilisL. Trots :Udcrs- oc lt r,tugski llnade n ,ar 
Tirc n karnratligbclen sjiih mot oss nykläckta. 
\!år , ·i va r ute i falt till sa mmans ,·ill f' han inte 
sii llan a11 ,·i alla sk ul le fä c 11 snaps till m id
dagen. Delta , ar rä l.I så ä,·cntyrligl, ty de e 11 kla 

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

hotf'll p,'\ \·ilka \'i bodde saknadc \'a11ligen s.k. 
utsbnkningstills tå nd. O ch m ynclighetskon
trollen va1· Stf'nhård . Men när \·i sau i matsalen 
fors,·ann Tirens h ,rnd ,·id eu lämpl igt ögon
blick ned i t\1·ecdka,·ajcns inncrficka. Ned mer/ 
glasm 11.ndn borde/, /1ojlmr1, ,·iskades komman
dot. l cll li t~ hade han hä llt 11pp e n stadig . 
me n kropps,·,m11, klunk {tt oss a lla . Den slank 
ned då k11stf'n bedömdes som klar. 

Mcllau profe ssore rna på Skogshögskolan 
och det angriiusanclc Skogsforskningsinslitu
te t härskade inle Cl\)in tat en , ·iss ri\'alitet . 
Denna h ade ibland övergåu lill re n fi e ndskap, 
inte oYanligt i akadem iska kretsar. På Skogis 
gick forsknings institutet m e r e ller mindre 
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skäm tsamt under benämn ingen "Fusken". För 
en stackars oerfaren assistent, som jusL börjat 
j obba på Fusken, \·,n· det in te så lä t:t a tt förslå 
au g ränsö\·erskridandeL in nebar all lo jalite
terna ocks{1 föru tsattes ha växlat. Så jag ble\ 
o rdentligt omskakad när jag en dag uppsökte 
min tidigare lärare / professor i skogsbo ta nik 
för all få en under f-al tarbeLet påträffad ticka 
artbestäm d . J ag hade ingen aning om att h an 
hade e tt horn i sidan ti ll Tircn. Vi had e haft 
goda rela tioner under studie t.iden. Nu bemöt
tes j ag ovänlig t, närmast snorkigt. Professorns 
ovilja skulle visa sig bestå d~iri all man p{t för
yn gringsavdeln ingen bara höll fJå med all stu
dera samhanri och sånl. 

Kunskapsläge t 
Den svenska skogsforskningen, vars egen tliga 
start kan förläggas till 1.900-taleLs första {1r, 
hade träge t arbetat på, må vara med små re
surser. I det in ledande skedet var de t mycket 
grundläggand e kunskap som måste byggas 
up p . Det gällde inte minst att reda ut h ur elen 
svenska skogsmarken fungerar som växtplats 
för våra skogsLräd. Här gjorde framför a.ll t pro
fessorerna Henrik Hessclrnan , O lof Tarnm, 
Carl .Malmströrn och Lars-Gunnar Romell vid 
SLa tens skogsförsöksanstal L/ skogsforskn ings
ins ti LuL banbrytand e insatser. Tillhirnpad 
forskning fö rekom i ringa utsträckn ing. Vid 
Skogshögskolan u t.vecklade professor Olof" 
EnernLh efter finskt mönsLer ett skogstyps
schema avsett som instrument i prak1isk skogs
skötsel. Del kom senare att förfinas av docen-

Erir W R.ongr. 
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ten Tore Arnborg. Eric ,v. Ronge Yar inne på 
samma tankegångar som Eneroth och utYeck
lade en s. k. Skogsvårdskatekes byggd på skogs
type r.21 

Vid Statens skogsförsöksanstalt hade redan 
år 19 16 inrättats en "Avdelni ng för föryng
ringsfö rsök i l\'o rrland" m ed jägm~istaren, 
sederme ra docenten Edn1rd , ,\'ibeck som 
chef. Vlibeck, sorn tilldelades professors namn 
år 1953, var en av de tidigaste lörgrundsgestal
terna för n aturskydd i vid bemärkelse och som 
sådan bl.a . en energisk tillskynda re ri ll bildan
det av :V[udd11s nationalpark. H an var st111-clse
ledamot i Svenska Na turskyddsfören ingen 
åren ] 927- 43. Vsiibeck var en mycket skicklig 
ornitolog. Tiren be rättade med glimten i ögat 
att en del ay Wibecks försöksyLor \'a r mycket 
o tillgängligt belägna långt upp 11101 tiällkecl
j an. O rsaken visade sig vara att Wibeck passade 
på att higga u l: dem när han \·ar uppe och 
studerade sin älsklingsfågel, elen yackra Blå
haken. 

En ligt Lars T iren blev verksamheten Yicl 
"Norrlandsavcleln ingen" tyvärr inte särskilt 
framgångsrik.25 Man hade mycket knappa an
slag, under perioder låg verksamheten n ere 
eller gick på sparlåga. Dessutom fanns alh·ar
liga brister i försökens design, det saknades en 
effektiv fal tförsöksmetodik vid den h~ir tiden, 
t.ex. upprepningar. Det var sv[1n au Yeta om 
utslagen var säkra eller bara berodde på si um
pen . Snart hade också person liga motsäLL
ningar uppstått mellan Wibeck och ledn ingen 
fö r försöksanstalten . Efter o lika rneningsbryt
ningar präglades (enligt Wiheck) tv ivefs11ta11 
det andliga lolw1ldi111alrl kring avdelningen av e11 

viss kyla orh strävhtt."!.(i 

Wibeck fick he lle r aldrig tid a tL un·ärdera 
e n de l av försöken eftersom avdelningen lades 
ned år 1933. I princip låg där för, enligt Tiren, 
foryngringsforskn ingen Yid försöksanstal ten 
så gott som helt nere under 1920- och 30-ralcn. 
, ,\Tibeck fick emelle rtid på SO-talet tillfälle att 
redogöra för resul talen på Norrlandsa\·del
n ingens s.k. markbereclningsyto r genom sär
skilda forskn ingsbicl rag. \iV ibeck in tresserade 
sig också for elen \iktiga pro\·enie ns[rågan . 
Tillsammans 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 försöksanstal
Lens ekonomi var s{1 usel under 30-talct, fram

för allt dess första hälft, att de anställda fors-

l'.'dvrnd \11/ibPrli. 

karna tvingades arbeta m ed projekt som int:e 
drog n ågra extra kostnade r alls utö,·e r lönen . 
Nägo11 försöksverksamhet. ,·ar ime all Länka på . 
Eftersom Tircn hade uppsikten över elen 
inom Degerfors socken, nära Vindeln i Väster
botten, belägna Kulb~ickslidens försökspark, 
bötjade han som självpåtagen uppgift a tt för
söka klarlägga den hisLoriska bakgrunden ti ll 
skogstillst.å nder på parken. Resul tatet, skrifte n 
"Skogshistoriska studie r i traklen av Deger
fors" blcY en klassiker.27 

Från och med :U- 1938 gjorde T iren omfaL
tande resor i Norrland för al.l sam la intryck av 
läget vad gäller skogsåterväxLen. Detta var för
utseende, ry snarr. Lillclrog sig elen norrländska 
föryngringsfrågan allL större praktiskt in tresse. 
Otal iga foton fr{111 Tirens kamera viunar om 
den rikliga förekomsten av "resLhyggen" och 
det m iserabla tills tån d el på dessa. Han fick nu 
tillfället: att. utfo rma och leda en med tiden 
omfauande paleLt av forskni ngsprojekr av
sedda att bana v~igen för eLL biologiskt fram
gångsrikt trakthyggesskogsbruk.28 

Vid miLL blygsamma inträde på arenan på
gick - eller hade redan slutföns - utvärde
ringar av stora fo rsöksserier spridda över Norr
land cl~ir o lika sådd- och p lan Leringsmetoder 
prövades. Försöken var u tformade för au med
ge utvärdering med maternatisk-sta tistiska 
metoder och därigenom m~itbar grad av till-
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forlitlighe1.. Genom T ircn fick rne1.odikeu sitt 
genombrou i dessa sam manhang. H an kunde 
också klarbgg,1 del oftast utsiktslösa i förhopp
niHgen - som tidigare förfäktats av många -
att res tbestånd a,· granmarbuskar på hyggena 
no rmalt. ,·ar tilll-Yllest fr>r att med tide n kunna 
ge u pphov till acceptabel ny skog.2'.1 

Vid sidan härav uppm~irksammades frö
fd1gorna. Den nya tiden krävde all t större 
n1~i11gder l'rö för skogss:1dd och rö r plant
skolor. .Jägmästaren , försöksledaren Einar 
H uss utvecklade nietoderna för säker kläng
ning och förvaring a,· barn rädsfrö, en delikat 
hautering. Han fann nämligen ef'te r provtag
ning att awingningsanordningarna vid många 
av den tidens fröklängar var ,·eri tabla döds
fallor för fröer.1° Ingen jören lvan Troe ng ut
, ·ed.lade 1.illsarnrmu1s med jägm~istaren och 
försöksledaren Georg Callin en med tiden till 
fun kt ionen efff'kliv markberedare, SFI-ku ltiva
torn (se kapi tel ]4) .'11 Konstruktionen blev på 
rnfrnga sätt stilbildarf' f·ör den kommande ut
vecklingen . Callin swderacle ocks~i t ids
åtgångeu vid olika former av skogsodling samt 
ut.vecklade handredskap för d enna . \fles t 
framgång hade han nog med elen s.k. SFI
hacka11 a, sedd för p lan tf'ring efLer maskinell 
markberedning. Den blev snart det klart do
rninerancif' redskapet \·id barrolsplanteriug. 
S,·en-O lof Andersson st uderade bl.a . effek
Lenu a\' ungskogsröjning och produktionen i 
ta llpla11 teri ngar. 'I'.! 

.Joel Wretl ind. förvaltaren på Malå revir, 
b le\' manne11 för dagen unde r senare delen av 
40-Lale t. Hau hade varit kärringe n mol su·örn
rneu inom Dorn;'inve rket alltsedan 20-ta le t, 
t.o.m. hot.ad med avsked för siu säu att be
driva skogsbruket p{1 sill revir. Hans modell 
,·a r kalhuggning, som på tallhedar lockade 
fram en tät sj~ilvföryngring. På råhnm usrnar
ke r åtföljdes den av hyggesbriiun ing, helst 
under frötriid .:J:l Ungskogsvård i form av röj
ning och s.k. toppn ing ingick också. WreLlind 
var knarrig 1ne n ,·ältalig och envisheten själ\·. 
Do rniinverkets ledn ing gav med tiden upp silt 
rnotst.åncl och lär houorn hållas under räck
na rnn f't "försök". Nu vid 40-talcts slt11. bars 
VVrct li ncl f'ram som f'n :Vlcssi,1s. Han reste vida 
o mkring i skogss\'erige. höll fi.iredrag och de-
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monstrerade hur hans skogsskötselrnetoder 
skulle tillämpas. Han gav också lll en handbok 
i h yggesbr~inning.31 Att han \'ar v~il enkel
spårig och inte medveten om den hf'griinsacle 
tilhirnpligheteu ren t geografiskt i delar a,· sin 
fö rkunnelse skulle framtiden fä u t:Yisa, men 
detta fö rtar iute Wretlincls stora hf'rydelse fö r 
utvecklingen. 

Nu p{1 50-talet ,·ar det inte minst till Tiren 
som det praktiska skogsbruket vände sig för 
r{1d och dåd beu·äffand e dagens förvngrings
problem. Men del ,ar ime alltid han gav de 
svar solll fö ll på läppen . Df'lta h~incle 1..ex. vid 
Norrlands skogsvårdsförbunds exku1·sion i 
juni Hl56 diir ii.venjag deltog. Vi befann oss i 
skogarna mellan Ånge och Br~icke på SCA:s 
marker. Man forevisade bl.a. så ka llade kuliss
hyggen. Dessa var upptagna för länge sedan 
med avsikt a tt självföryngras. Ty\'ärr hade för
yngringsprocesscn gått mycket långsamt och 
resultatet \'clJ klenl. De n a ll männa uppfatt
ningen , som klart framkont unde r diskuss io
n e n på det med ganska gles och oj~imn gran
föryngring bevuxna oJllrådet.. ,·ar a ll man 
sk ulle sopa rcnl och bötjc1 om från bö1:ian. 
Men eftf'r en surnd wg Tircn till orda. Ha n 



menade all trots allt var här en ungskog på 
gång. Nuvänlet a\" det nu exis te ra nde best~u1-
deLs framtida ,irkesskördar borde rnra högre 
iin 1·ad man lick genom at.r först r~ja bon de 
_just nu 1·;irdelösa tr;iden , sedan återbeskoga och 
därefter vii11La än nu 1;ingre tid på inkomster. 

Detta 1·ar som att s,;ira i kyrkan. ;\.nnu 
värre:> h le1· det när Tiren fonsatt.e med at:t redo
gör,1 för avgångarna i Inst itutets planterings
forsök. Plantdöden fongick 11ncler m[mga år 
och var ov;inLat. stor. Han gm· n.'tgra exempel 
och menade atl 1·es1tltaten sauuolikL var ännu 
s~imn° i praktikens p lameringar. Det fanns an
led11ing till ~jä!Hanrnakan. Vi måste fi11 slipa 
teknike n ytterligare för att vara nöjda. 

Det utbrö t närmast allmänt tumult bland 
skogschcferna, a1 1·ilka det fanns många vid 
elen här 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 på. Tiren sade 
mig semu·e alt han var ledsen Ö1'er kri tiken. 
'V.len han hade nog inte sj;i lv förutset t vilke n 
bomb han kastat. Skogsvården hade under 50-
talct 111;irkban börjat be lasta företagens bud
getar. Det giillde för skogssidau all inlör led
ning 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 kniken ga1· acceptabla resultat. 
Det skulle framtiden visa . 

.Ja, nog fanns del många skogschefer, ö1er
jiigmästare, länsj;igrnästare o.s.1·. pt1 detta 50-tal. 
Somliga 1a r färgstarka, slagfärdiga och roliga, 
andra mest arroganta. De hade ett gemen
samt, åsikterua var många och vi:ildigt motstri
diga. 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 spckulationerjäm
fört med nu. spekulatione r som var svåra au 
mots;iga. Därför spelade uppfauningar en 
stor roll, om ek uualades med emfas och i 
kraft m· 1·ederbörandes aukto ritet och tFinste
ställni ng. För auktoriteten ,ar 1·ikLig. 

Det fick jag e rfara under elen aktuella ex
kursionens andra dag, sow var fö rlagd till sko
gen kring Skogsv[irdsstyrelsens i J ämtland kurs
g,'\rd JTalåse n. Tiren var då inte n~in·arande. 

Han hade be11 mig informera 0111 f"orskningen 
vid avdelningen ifall någon aktuell fråga 
skulle kom ma upp. Axel Schard rcdm·isacle 
skogsv{trclsstyrelse ns syn p:1 föryngri ngsprobll'
men inom Linet.. Vi gick bl.a . genom en gran
skog på bördig.Jämtlandssilur. Schard, li ksom 
andra, ans[1g au det \"ar sl"årt föryngra sådan 
skog annat än genom kalhuggn ing och skogs
odling. Jag ans~ig då att det 1·a r p:1 sin plats att 
säga något om våra res1t!tat med sk.'i rmst:äl l
ll i ng i g ranskog. Jag ber;'i 11ade att 1'i efler 
markberedning och gynnade a1 el.I o\"an ligt 
gott fröfa ll hade fått ett nwckct t~i ll plantupp
slag även i granskärrnar. 

Mitt int:rång i diskussio11c11 föll ime den 
hetle1-rade l;insjägmästaren Ruben Hol111er från 
SollefLeå på läppen. I upprörd ton 1·äncle han 
sig rnoL mig. Här 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 er
farna skogsmän. De hade u11d<"r e:>11 lå ngt li l' 
till~ignat sig kunskaper sorn e11 ungjägrnästare 
ännu omöjligt kun de besiu.a. Exkursionsclelra
garna hade korn111it för all hssna till dessa, det 
borde än·n jag göra. Det 1·,11 a ll tså int e inne
hållet i det jag framfört som kritiseracks man 
fräckheten hos en blo11: 28-årig gröngöling au 
bgga sig i. Sådan var tiden. 

Som en föUd a1· Koreakrigets ko1tjunklllr
boom inom skogsindustrin i bö,jan av 50-talcL 
beslöt sta ten om indragning al' företagens 
"öl'en·inster" till s.k. p risu ~jämnings- och kon
junkturutjämningsfoncleL Vissa medel tillföll 
SkogsforskningsinstiLuLeL. II ä rifrå n hade 
Tirc11 fått ell rätt stort forskningsanslag. Han 
l'illc genomföra undersökningar 0111 förutsäu
ningarna för ell int:ensil'are ut11;ttjande a1· 
skogarna inom fjällskogsom rådn En viktig 
fr[1ga 1ar då hur dessa skogar skulle föryngras. 
Tiren 1·ille framför allt undersöka orn behand
lingen a,· dessa skogar kunde baseras på sj;ih'
föryngring 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 r
mera ut-vidgades försöksserien på mitt i11itia ti1· 
ända ned till SYcls,·erige. 
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I takt med a t l skogsvårdsp rogramrnen ex
panderade i skogsbruket uppstod bristsitua
tiouer av ol ika slag. Det var ont om säsongs
arbetskraft, me n ;ixen om frö och plantor.Jag 
å tog mig uppgiften att söka belysa fröproduk-
1io11e11 i de s,·enska barrskogarna, e n uppdrag 
som bl.a . genomfördes i samarbe te med Riks
skogstaxeringen. Detta resulterade i en licentiat
ad1audli 11g som f"ramlac\es hösten 1958.:,s Re
sultaten belyste bl.a. problemen med fröför
sörjninge n ,·id skogsoclling i de klimatiskt kär
\'a re klimatlägena 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 anläggning av frö
plan tager ined högläges träd flyttade till gynn
sammare klimathigen . För all klara fröförsörj-
11 i11gen för dagen hade födlyttn ingsregler ut

a 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 be
lägna lokaler. A.nsvarig för cle ua senare arbete 
,·ar docen ten, sederm era p rofessorn Olof 
T.angleL ,·id Jnsri r11rets genetiska avdelning (se 
kapitel 11) . 

Skoglig 1äxtföriidli11g var e n forsknings
,·erksamhet som Yäxte fram under 40-tale t., 
uuders töclcl int.e minst a\· skogsindustrin. På 
programmen stod också frågan om inte med 
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hänsyn till skogstillstånde t en ökad an\"änd
ning av främ mande t räcla rter borde vara 
något att satsa på. Inom Föreningen for ,·~ixt
förädli ng av skogstriid studerades redan på 40-
talet äldre planteringar av jägmästaren, seder
mera professorn Eric Stefansson.36 Docenten 
Tore Arnborg, fö reningens chef, hade efter 
en resa i väs tra Nordamerika fo rt med sig en 
del frö ko llektioner hem. Även Tiren var inspi
rerad av liknande tankar. I ''fjiillskogsunder
sökningen" ingick även plante ringsförsök m ed 
Larix sibirica, Piuus cembm och Abies sibirica, 
trädslag med förekomst i Ryssland och Sibi
rien. T källart>n på Institutet väntade redan 
högar av s~i.ckar med kottar, redo au klängas, 
på den nyanställde assistenten. Kottarna visade 
sig vara insamhcle på olika Domä1we rksrevir i 
\lorrland d ~ir rnan vitijat gårds- och parkträd 
på förvaltarnas och kronojiigarnas boställen . 
Exakt ,·arifrån dessa träd ursprungligen här
stammade hade man naturligtvis ingen aning 
om. T iren menade emellertid att hade de visat 
sig klara k limatet på sina växtplatse r borde 
deua räcka for att garantera avkommans an
vändba rhet även i fält. 

.Jag uppsökte de t. närbelägna Skogsbiblio
t.eket fo r att u töka rnim1 climinuti,·a kunskaper 
om den naturliga hemorten för de akwella 
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 . 



alla hade enorma utbredningsområden inom 
vilka t.ex. ljus- och värmeklirnat.eL måste vari
era inom vida 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 förmodan att hans frömaterial 
var användbart, så fanns det kanske - eller 
fanns t.o.m . säken - härkornster som borde 
vara bättre än andra . .\tkn att utreda denna 
fråga skulle innebära stora försök där olika 
härkomster prövades sida vid sida i landet och 
samtid igt på eu fl ertal ställen med olika kli
mat. 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 västvärl
den fientl igt sinnad nation . Men mina funde
ringar upphörcle inte . Eu decennium senare 
skulle jag få tillfälle se ett s,'\dant pr~jekt för
verkligas, men då med intresset riktat mot. e u 
annat triidslag. 

Mina kollegor produktionsforskarna var 
sysselsatta med att som det. heue: medelst ma/e-
111atisk-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 
hadratmetoden. Geuom att bearbeta oerhört. 
stora rn;.ingder av mätvärden p å ti llväxten 
111 . 111 . hos enskilda träd i olika miljöer, skapa
cles 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 världs
ledande på detta område. 

Men beräkn ingste kniken var mödosam. 
Professorn Henrik l'etterson hade på sin tid 
haft ett helt räknekontor ti ll sitt förfogande. 
Där a rbetade flera damer med sina enkla me
kaniska räknesnurror. E.xadratsummorna de 
tog fram och skulle summera gav m ycket 
långa sifferserier. Diirför använde de ett special
byggt, fle ra meter långt borcl. På deua rulla
des eu papper ut på vilket de likaledes 1lera 
meter 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 beriikuingar som på Petter
sons tid krävde m,'\nga manår klaras av på 
några m inuter, eller t.o.m . sekunder. Det 
kän ns snopet när mau tiinker på saken. 

Dessa undersökningar gav ett nytt och värde
fu ll t underlag för uppfattningen om skogar
nas procluktionsförmåga och deras lämpliga 
skötsel. T id igare hade det praktiska skogsbru
ket endast haft mindre tillförli tl ig kunskap till
gänglig i detta hiinseende . He nrik Petterson 
publicerade produkt.ionstabel ler för både 
planterad och icke planterad svensk tall och 
gran . 37 Anders Holmgren redovisad e vid 
samma tid mätningar av utvecklingen i gamla 
planteringar och sådder.38 Lars T iren startade 
undersökningar i yngre och medelålders norr
finclska tallkulturer. 

Uppdraget ö,erläts snart på Sven-Olof 
Andersson, som med tiden kunde utarbeta 
sina vik tiga produktionstabeller för detta träd
slag.39 Thorsten Andre n redovisar den upp
seencle\'äckande snabba utvecklingen i kultur
skog a\· tall i Västerbotten.40 Alla dessa under
sökningar indikerade att kulturskogen gav 
b;.iure avkastning järn fön med elen då allmänt 
förekommande. Och b~ittre produktion var 
något. som d et p ra ktiska skogsbrukel verkl igen 
eftersträvade. Det skulle visa sig au produk
tionsförvämningarna för >lorrlancls skogar 
skulle komma atL skruvas upp ti ll ännu högre 
höjder under årtiondena framöver. 

I oktober 1958 ändade ett slaganfall plö t.s
ligt Lars T irens li\. Han dog p å sill 0änsterum. 
Detta inträffade bara någon månad innanjag 
försvarade min licentiatavhandling om till
gången på kot:t och frö i svenska barrskogar. 
Under året innan hade han 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 år varir 
skogsvårdschef. Dessförinnan hade han lett 
en forskningsstation i Sundmo, Ångerman
land, vilken dre\'S a,· Fören ingen för växtför
ädling av skogsträd. Proressor Stefansson gav 
sig energiskt på uppgiften att fora föryngrings
forskn inge n framå t.. 
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Samarbete med praktike n 
i\ ll1seclan tid igt I 91I0-1al had e Tircn dragit 
nvtrn a\ sina kon takter med Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget. SCJ\, la ndets störs ta skogsägare 
näst efter staten. T ire n och SCA:s skogsclirek
rö r H:1ka11 Swan . tidigare skogschef för· Kram
fors 1\B, hade stuck rat sa rnridigt pf1 Skogis och 
kände \·arand ra Yiil. Bolaget stod redan som 
1n arkviircl åt må nga a\' T irens forsöksytor i 
'.Vle llannorrland . "ln, i början a\' 50-wle t, korn 
samarbe te t a tt \idgas. Bolagets skogliga rcst.au
reringsprogram hindrades:-\\' .1.rbe tskrartsbrist 
och brist på skogsodlingsma teria l. Dessutom 
drog det 1nycket pengar. \ fan Yillc utreda hur 
stor <llldel al' Ye1·ksamhete11 som kunde base
ras p!t naturlig föryngring. Tidigare m isslyckan
den tick inte upprepas. "Ju metode r rn~is tc ut
\ ecklas. 

SCA erbjöd sig därför i början cl \ 50-1.ale1 
att st{1 som 1m11·kvärd och bekosta en serie fö1·
sök 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 skogs
bruket till de l. Insrirutcts ans\·ar sku ll e va ra au 
urlörrna försöksu ppläggningen, sa ml<t in f'ör
söksdata och utYiirclcra resulta1en . De t. hela re
sult.eracle i e t1 srorskal igt försök m ed i lllln1d
sak t~ita fröträclstä llningar/ sbnnar a\ tal l och 
gran, förde lade pft bolagets många skogsfor
\·altni11gar. För art. fo rh~ittra s:1dd b{,idde n be
reddes markytan u 11dcr tr~id e n vanligen med 
m '111odigh e 1en maskinell 1m11·kbe reclning m ed 
traktor. 

T ircns fdnfälle m edförde an 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 rsökning 
d ri\·i ts paralle llt m ed och so m e n geografisk 
ut-vidgn ing m· sbrmforsöken, s{1 j ag \·ar \ ä l in
sau . Eftf' r min slutförda lice n 1iatexamcn h~ig
raclc cloktorsgrad 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 unde 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 ina idecr \·ar p ositi\. _]ag \'iile själ\' S\'M·a för 
och Ö\ e n ·aka d e t mycket omfattande fält
a rbete som 1·än 1.ad e . Som resulta1 lick jag e tt 
ha!Yt å rs lji-i11 stlecl ighet från Institu te t för an 
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klara uppg if"ten . .J ag anställdes ti llfa lligt a\· 
bolaget, ett s:itt att m inska Tnstit 111e t~ kostnader. 

Det hlc\· en intrcss,rnt som m ar och höst. Vi 
lack 11t nät a\· tillfälliga prm;tor i skärmarna : 
Regis1re rad e och m ~ittc plantor. markbe red-
11ingsresu lta te1, \'egetatione n , sk~inntr.'i clens 
amal och tillv:ixt och mycket ann .1.1. Allt note
racles i fält direkt p{1 n;tlkon, e n ny teknik som 
just bö1jat am änd as i o lika sammanhang . "lär 
hösten korn h ad e jag 111se n rals prm·ytor be
skri\'na . Det \',u et t gediget lllater ial och all t 
\ 'ar förberen lör rcgressionsanalytisk b earbe1-
n ing utan några tidsödande mellansteg. 

Vfin kontakt rncd SCA gav nawrlig t\·is 
m{mga andra in1ryck o ch e rfarenhete r. Jag 
rapporterade ti ll skogs\'ård sch t' fe n , j~igrn ;ista
ren Bjö rn Hags tröm, c u kun n ig och färgstark 
persern. Båd e han och H ;,k,u 1 Swan \ a r 111\'cke t 
engagerade i m in unde rsö kning. H agstrÖlll \a r 
en m· d e tongiYande p e rson e rna i clc11 tidens 
skogsdrclss\'crige. f Ians ord \'ägd e tungt på 
skogs\·eckor och andra koufcrenser när pro
blc1t1 , bakslag och fra msteg diskute rad es. 

Vad gäller skogsllllshålln ingcn \·ar d en 
gnrn dläggandc frågcst;illningen fortfarande 
d e nsamma som t:·sken Georg Lud1, ig 1-lanig 
först form u lerade redan p å 1790-talcr: Hur 
ska ll man k11nna a\·locka skogen sa mw:ket 
n y11ighctcr so rn m ö jlig t 11tan au ~i\-cntyra eu 
u1h ;'\ lligt b rukande: 

O ch 1111 frrnns de t mrcke t k1 mskap 0111 den 
egna skogen att am ·äncla till gnincl för kalk\'-



ler, prognost>r och praktiska lösuingar. Rasen 
1·;_u- en bra Liunedorn orn det aktuella skogs
Lillst å nclet. Den hade rn,u1 Lack ,·art> en ege n 
skogstaxering med liknande upphiggning som 
Riksskogstaxeringen . En första taxering h,1d<:> 
genomförts ,'nen 19-16-48 och en andra 
195'.~- 54. Taxeriugarna cle mons1.reracle först.h 
det gigantiska bcl10Yet. a1· a 11 iståndsätta stora 
arealer sönderh uggen, lf1gt besLOcL1d skog. 
Det 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.ort. 

Ett allnat problem som diskrncrades , ·ar 
risk<:>n för en onormal s1·acka i tillgången p,'\ 
a1Ycrk11ingsbar skog f"r.o .rn . några ,"t.rtiondcn 
rramö1·er. Bristvaran 1·/ilbestockad, ä ldrt' skog 
fi ck imc forbrukas i alltför s11<1bb takt. Då 
skulle en period följa med mest 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 . 

~: . . 

~ :,.:~ 

lijöm Hng~lrö111, SCr\:s sl:og,11r11dsr/11/ / ')55- /96-1 . 

Men restriktiYitet ,1v det slag som Henrik 
Pett<:>rson förordat pli 40-talct var kostsam. 
H ur !:U1gt behöwle man g:1:, 

I no\"ember J 962, efter fyra år al" intensi\"t 
arb<:>tt' , k11nde_jag ''spika" min cloktorsa1·hand
ling betitlad '"\!a tmlig föryngring u11der 
sk~inn. En ,111alys a1· föryngrings rnetoclen, dess 
n1c~jligbeter och begränsningar i mellannorr
ländskt skogsbruk".-11 :-kel regressionsfunktio
ner kunde j ag beskri,·a fö r:·ngringsresultatet 
uncle1· l'arierancle förh å llanden a,·seende t.ex. 
skogstypen, höjclli-igct, fröu-~iclens konditi on 
och antal, fö ryngringsperiodens hiugd och 
lllycket mer. 

Särskilt nöjd 1·arjag Öl'er ett, sannolikt för 
tide11, un ikt simnleringsprogram som j ag ut
arbetat. Det 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 me 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'gger 11pp dagens datorer. 
En ingenjör 1M st;indigt sysselsa tt 111ed all byt.a 
11t rör som gatt sönder. 

Sin111 lt'ringarna ga,· detaljnad in f"ormatio11 
0111 förrngringsresulwtel, uuryckt i amal Yäl 
fö rd elad e plantor per hektar, när objekt a1 1·a l
fri karakt,'ir och be lägenh et markbereddes. 
Programmet kunde "köra'' med olik,1 typer a1 
markbereclningsmaskine r i datorn och p,°1 så 
s~iu klargöra om och ,ar metodt'n ga1· ett till
freclsst~illande resu lta t. D;inill kunde 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,-12 

som jag hedre1· para llel lt, kunde ganska ,,,'iJ be
skriYas Yar - 1mde1· o lika omst.än dighcter -
själdörvngri ng uuder fröt.r~td p:1 frisk mark 
(som s1.arkr dominerar) kan betraktas som en 
tillförli tlig 111etod. Detla gäller e-genr.ligen en
dast for Norrlandsterrii11ge11s 111cr gvnnsam ma 
klimathigen. I ö11igt - och det gäller cl,\ 
m:·d.et bcrvdande- a realer - bör man på grund 
al" låg kottproduktion och dålig frömognad i 
stiillc t li ta till plantering. 
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Sedan jag offentligt försvarat m in a\'l1a nd
ling tilldelades jag skogsvetenskaplig doktors
grad av Skogshögskolans lärarråd i december 
1962. Det var ~innu tunnsåu m ed disputerade 
doktorer i skogsvetenskap.Jag blev den trecije. 
1\ll in förste opponent vid disputationen, <.far vi 
korn bat.tan ter regle mentsen ligt var upp
sträckta med frack, svan väst och vit rosett, var 
professor Rista Sarvas från Helsingfors. De n 
andre var Björn H agström , den tredje min v~in 
och studentkamrat, dåvarande docenten vid 
Uppsala universitet sedermera professorn, 
Bertil Aronsson. Strax därefter fick j ag e n 
docentur i skogsföryngring och senare ett 
vikariat på en laborators0änst ( ungefär bi
trädande professur) vid Institutionen för skogs
skötsel. 

Främmande trädslag 
Mina kontakter med SCA var fortiarande täta. 
Vi diskuterade ofta olika strategier vad avser 
bolage ts skogsskötsel. Skogsindustrin såg ijusL 
på framtiden. Skogsavdelningens uppgift var 
att snabbast möjligt förb~ittra virkestillgången i 
den egna skogen, både på kort och på lång sikt. 
Detta var viktigt också av e tL annat skäl. Att 
skörda virke i egen skog var betydligt billigare 
än anskaffning genom ro tköp e lle r impon. 

Jag visste att man satt igång försök med skogs
gödsl i ng. Skogschefen Folke \'011 Heideken 
var intresserad av möjligheterna a tt odla någon 
ny, mer snabbväxande trädan på bolagets 
marker. Som en följd av mitt arbete med fj~ill
skogsundersökningen och diskussioner med 
Eric Stefansson hade mi tt intresse ökat fö r 
dessa frågor. Sjäh· hade jag tagit alla ti ll fällen i 
akt att öka mina kunskaper. Till slu t hade jag 
en lista på över 15 olika barrträd som borde 
ha en potential att kunna växa i Norrland. 
Men förs t måste stora systematiska undersök
ningar genomföras innan e n introduktion 
kunde vara aktuell. 

Det trädslag, som stod som nummer ett på 
min lista av intressanta kandidater a u pröva, 
var in landsformen av conrortatallen, Pinus 
contorta, var. latifolia, med h emort i nordvästra 
Nordam erikas bergstrakter. Trädet hade 
redan t idigare plan terats försöksmässig t i 
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både Finland och Sverige. Det odlades redan 
kommersiellt i Skottland och pft I rland. Det 
fanns vid denna tid en antal drygt: 30-åriga 
plan te ringar på olika platser i Norrland. Flera 
av dessa såg u t att arta sig bra trots att bara 
nfigra få h~irstarnni ugar prövats. 

På vårvintern 1963 fick jag genom en till
fällighet se e tl erbjudande om e t:t generöst 
rese- och stucliestipenclium, instiftat av en , äl
bärgad, Jirntlandsföcld svensk-kanadensare, 
Ed Alm, och hans hustru An n. Stipendiet ,·ar 
som skräddarsytt för mig. Kandida ten skulle 
var·a Östersundsstndent och ha disputerat. Han 
skulle ha ett syfte med vistelsen i Kanada som 
gynnade förbindelserna mellan våra två bnder. 
J ag sökte stipendiet med m otiveringen att 
pröva olika kanadensiska barrträdsaner i S,·erige 
och speciellt i .Jäm tland. Avsikten rnr att om 
möjligt höja skogsmarkernas produkti,·itet. Min 
ansökan beviUacles. Knappast anadejag då ,·i!
ket stort projekt som därmed satt.es i rullni ng. 

I juli 1963 varjag på plats som gästforskare 
på skogsfakulteLen vid U niversity of British 
Columbia i Vancouver. Dessförinnan hade jag 
e tt intressant sammanträffande med Folke 
von H e ideken. H an uppmanade mig att för
utom fröer av o lika härstamning, ocks{1 ta 
hem vedprover. Bolagets forskningslaboraro
rium erbjöd sig att: a nalysera dessa. Folke bar 
just då på en hemlighet som han inte a,·slöjade. 
Man hade lå ngtgående planer på au i sam
arbete med en amerikansk partner. den ame
rikanska kemijätten Celancse Corpora tion, 
starta produktion av pappersmassa i Bri tish 
Columbia. Regeringen där hade erbjudit bola
get en stor skogs koncession. Folke ,isste att de 
trädarter sorn intresserade mig förekom inom 
det aktuella orn rådet. Sanningen om SCA:s 
planer kom fram en septemberkväll när j ag ute 
i den kanadensiska skogsöclemarken gästade 
skogschefcn för ett sågvcrksföre tag. Strax före 
middagen kliver Folke in frå n mörkret och ös
regnet utanför.Jag blev oerhört häpen . Folke 
avslöjade då att han var där på en inspektion 
av det tilltänkta skogsornrådet. 

Om mina öden och äventyr i västra Kanada 
har jag be rättat i skrifte n ,.Så hle, contorta
tal le n Sveriges tredje harnräd"-l'.l_ Visielsen 
där blev en av rnitL livs sLOra upplevelser. De1.1.a 



,·,-ir en tid då skogsindustri och skogsbruk bör
j ade in Lernational iserns . .Jag ,·ar tidsmässigt i 
tätklungan aY svenska skogsm~in som bekan
tade mig med tnra incognita. Vid sidan aY mina 
kol legor vid CBC:s skogsfakulte t korn jag i 
ko ntakL med personer som var, elle r skulle bli , 
inllytelserika in om skogsindustrin och inom 
BC Forest Service . .Jag fick uppträda i må nga 
sammanhang och berätta orn nordiskt skogs
bruk, om vilke t man just in te ,·isste någonting. 
Meu nyfiken lie Len var sLO r. 

Dessa kontakte r ·ku lle få betydelse i ett 
kommande skede a,, n~irmare umgänge me llan 
företrädare för skogsbruket i Sverige och 
Kanada, inte minst det i RC. Ty oLal iga studie
besök och e xkursione r i båda rikLningarna 
geuomfördes unde r de följ ande d ecen nierna . 
De ·s,t häclclade ocks;t fö r ett framg:mgsrikt 
ge nomförande av de t s tora introduktions
program för comorrata lle n ti ll \'ilke t mina 
fröinsamlingar i BC och Yukon skulle ge ett 
,·äsentligt bidrag. 

[nte långt efter m in he mko n1st från Kanada 
i janua1'i 196-:1. avled Björn Hags tröm hastigt. 
Det var en ovän tad nrh s\':tr ff,rlust för bola
get. om e n m· pio1~ärcrna i arbetet p;t a1 lom
dana de n norrländska skogsskiitseln hack han 
orga niserat och framg.°lllgsrikt k-11 l"crksam
heren all tsedan 1949. Stt·ax cf'rcr Björns bort
gång erbjöds jag av I-lakan S1rnn att eftntr~ida 
hono m. Detta uppdrag skullv förb li mitt 
under de kommande 27 åren. 

Efter tio ar inom skogsforskni11gen hyste 
jag fä bct~inklighetcr mot ta11 kcn att byta arbcts
miijö. Jag hade en stor , ·,'i. nkrcts m· iirn nåriga 
forskare i karriären och jag trinles hra bland 
dem. Många ~ildrc kollegor stod 1n ig n~ira . 
Deras råd och stöd hade 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 rsk
ningen sanl\'erkade med det praktiska skogs
bruke L..Jag skulle ajäh· fa <' 11 roll i det sa11 11nan
ha nge L. 
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K A.PITEL 3 

Ett norrländskt skogsbolag 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 

SCA:s historia 11ncler perioden 1929-78 h,11· 
ingåe nde beha ndlats ,w olika förfauar t> i 
j11bil<"111nsskriftc 11 "SCA 50 år". Bertil Hasl u111 
räcker ell vidare tidsperspekti\' dii1 lian for ut-
1·ecklingcn 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>r
koncernen 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 

llu1111rlko11/01'1'/ på F-.:ö/J l//(111-

gatan iSull(/.rnrrfl, /947. 

- T 

nästan td {utionden ett 111ycket starkt ;igar
inflyt.ande Ö\'e1 SCA:15 Dt> i ho ldingbolaget in
gående clouerholagcn hade dock, genom or
ganisationens juridiska konstruktion, en fort
satt ganska h et.yclancle sj.cilvs t.'i.ndighct i sill för
hå lland e t.ill led ni nge11 vid h u1 uclkon tore t i 
St.ockholm. H är fattades de stra1egiska be
slut.en med an clott.erholagcn sköt.Le prndu k
tio11en och delar a1· försäljningen , Cr,11n för allt 
a1· u·ii1·arorna. Som result.al rådde ibland e n 
\'iss ko11 kurrenssituation dotte rbolagen enwl
lan , r. ex . mn ,·irkesköpen. 

Unde 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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avgömndl' llfJ!Jsving efter di'/ fl11(fm viiddshrigets slu t 
dä landets exportjö1siilj11ing av celLulosa lmijligt ökade. 
(Kiilla SCA:s årsredovisning r1r 1954). 

organisatoriska och strukturella problem. 
De ua tick som resul LaL att huvudkontoret flyL
tades till Sundsvall :U· 194 7. Bolaget fick en ny 
verkst~illancle dire ktö r år 1950, Axel Enström. 
Han tog omedclbarl steg mot att samordna 
verksamh eten av de i koncernen ingående 
företagen (figur 3:1 ) . 

Samma år kunde H and elsbanken, som 
resultat av att SCA:s finansiella ställning för
bättra ts, säUa si na aktier p å marknaden och 
därefter inLroclucera SCA-aktien på Stock
ho lms Fondbörs. Ar 1954 fusionerades dotter
bolagen med skogsinclustriell inriktning. Från 
och med nu rapporterade fyra industri
grupper dire kt Lill koncernchefen . De fyra, 
snan tre distriktsvis ansvariga skogscheferna, 
var underställda en cen tral L p lacerad skogs
d i rektör. Rörelsegrenar som bedrev e n mer 
artski ld verksamhe t ombildades till dotte r
bolag. 

De bolag som t.o.rn. år 1934 kom att ingå i 
holdingbolaget 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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SCA förfogade dänned ö1·er en unikt sLor 
egen virkest illgång. Ingenstans i Europa fanns 
en icke statlig skogsägare med så stora skogs
clomäne r. Ar 1943 såldes clorte rbolaget 13erg
\'ik och Ala \lya AB som då ägde 274 000 hek
ta r produkli\' mark. !vlen fr.o.m . 50-talet 
skedde successivt förvärv av skogsägande 
bo lag varigenom skogsinnehavet och därmed 
elen egna råvarubasen åLer ökade. Processen 
återspeglas bl.a. genom de skogstaxeringar 
som genomfö1Ts alltsedan 40-talcts senare del 
( tabell 3: 1). Till arealuppgifterna skall läggas 
ca 30 000 hektar skogar öllhörande SCA:s 
pensionsstiftelse. Dessa förvaltades a\' skogs
rörelsens olika förval Lningar. 

Tabell 3: L SCA:s skogsinnchav i belysning av sju 
skogstaxeringar. 

Skogs- Skogsrnarksarea l. hektar 
taxering .\r Prndukti,· Total 

Tax l 1946--18 I :124 32--l I 7:'i8 0 18 
Tax Il 1%3-5-1 l 3 19 252 I 758 378 
Tax 1H 1%1- 62 I 412 404 I 867 10-1 
Tax I\' 1966-70 I 637 540 2 113 CJO:, 

Tax V 1974-77 1 (i80 884 2 207 9-!8 
Tax V I 1983- 84 I 711 068 2 208 9 )2 

Tax VII 1994-96 I 807 12!J 2 305 668 

Under 50-talct änd rades procluktionsinrikt
ningen inom koncernen fdm hun1clsakligen 
pappersmassa och sågade varor mol ökad 
vidareförädling. Den norrländska skogsindu
strin - ansågs det - var utbyggd till en kapaci
tet som svarade mo t. elen Iå ngsiköga rå,·a rnLill
gången. Bolagets nya ku rs för fortsatt utYec:k
ling innebar därför en inriktni ng mot ökad 
diversi fi ering och in ternationalisering a1· ,·erk
samheten . Man eftersträvade stö rre kontroll i 
til lverkniugskedjan geno m ,·idareförädling 
samt att fö rlägga den na närmare kunderna. 
Härigenom skulle man kunna konkurrera med 
de stora europeiska och nordmnerikanska 
massa- och papperstillve rkarna. 

Ar 1958 började tillverkn inen a1· tidnings
papper i O rtviken, Sundsvall, snart ett al' lan
dets sLörsta tidningspappersbruk. Man expan
derade sedan ti llverkningen a1· Lryckpapper, 
som även kom att: förläggas till andra europe
iska länder. P,'\ så sätt kunde frams täl lningen 
av pappersmassa i SYerige 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 

suf(itmassafabrilw; mm /H1 
50-tafet byggdesfabril<Pn om 
till tid11ings/H1,Nmshruk. 

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

per och andra produkter närrnare kunderna 
på kont:inent:en . Ar 1961 startade tillverkniugeu 
m· kraftliner (yuerskiktet til l wellpapp) i 
Munksund i Norrbouen och 197:'5 i Obbola i 
Västerbotten. Fdn och med 60-LaleL köpte bo
lageL i alltmer ökande omfattning in sig i in
dustri på olika håll i Europa som t.ill\'erkade 
1,-cllpapp och emballage. Denna expansion 
skulle med tiden göra SCA till en av de sLora 
p;t förpackningsområdet, inte rnationellt sett. 
På 70-talct utvidgades före tagets inLressen till 
hygiensekLorn i vilken specialbehandlad blekt 
sulfatmassa, s.k. fluff, används som absorbe
rande material it.ex. blöj or, dambindor och in-

:\ r 1975 förv ärvade SCA lw ns11n1entvarujorrtalf/'t 
,\Jölnfyche AR med tillvrrlming {I.V bland a n nat bam

hliijor orh m111k/x1j1/m: Det innebar all SCA tog e/l stort 
steg v idare i jiiriidli11g~l"Yljrm orh inte längre var el! 

rmodlat slwgsbolag. 

kontinensskydd. Språngbrädan blev här Möln
lycke AB, sorn inlemmades i bolaget år 1975. 
SCA är nu en av Europas störsLa Lillverkare av 
hygienprodukter och rnjukpapper, L.ex. Loa
leLlpapper. 

Inom sågv<"rksrörelsen konce ntrerades till
verkningen under 1960- och 70-talcn till fyra 
sågYerk. Dessa var från norr belägna i: Munk
sund i Piteå, H olmsund i Umeå, Lugnvik i 
Adalcn och Tunadal i Sundsvall. Volymmässigt 
ledde detta inte till några större förändringar 
i produktionen av sågade varor 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 kund
orientering. r\r 1990 in lemmades trävaru
rörelsen i affarsgruppen Skog och Trä för au 
yuerl igare öka samve rkan m ellan skogsbruket 
och sågverken. 

Deu ,tlltrner uualade inriktningen mot ti ll
, e rkning a\' produkter anpassade till slu t
arnändare ns behm· medförde under SO-talet 
a tt den fiberbaserade \'erksam heten koncen
trerades i tre kundorie nterade affarsgrupper: 
H ygien, Förpackningar och Grafiska papper. 
Den skogliga verksamheten administrerades i 
eu särskilt bolag, SCA Skog AB. Från del au 
traditionella skogsindnstriprodukter totalt 
dominerade omsäuningen fram t:ill 70-talc t, 
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svarad f' {i r 1992 ko11sume ntorie11Ler;idf' och 
ko1we n erade produkte1· för drvgt 60 proce 11 L. 
Returfiber hade ocks[t i öka11de grad ko111111i1 
att kolllpleue ra elen Lirska , e drå,·ar·a11 i 
tilh-crkninge11 . Ar 1992 bade a11dele n stigit till 
ca -!!) prnce11t a, d en totala fibe rförbruk-
11illge 11 . Imernationa liseri11gen och produk
tionsiuriktn ingen sa tte också si11a spår \'ad 
avser an talet aust~illda o ch v,u- dessa \'e rkade . 
Vid G0-talets ingå ng arbetade ca 15 000 perso
ner i bolaget, n~istau alla i Norrland. Ar J 992 
hade antalet a11ställda stig it t il l omkring 
30 000. Me n a\' dessa fanns e ndast en trecije
del i Sverige. Antalet i Nonland anställcl,1 
hade sjunkit trots en ö kning av produktione n 
i så,äl skog som i11dustri. 

SCA-koncernen korn från starten o ch 
under !:mg tid att brottas med en föga rationell 
ind11striapparat. Denna hack de ingående 
bolagse n heterna fön med sig i boe t. Massa
fabriker och sågverk ,·,n små och ofLa för
åldrade. 1950- och 60-talcn kom därför au 
präglas a\' en successi,· nedfiggning m e n
heter och 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 drabbade 
incl us trioncrna förklara det nöch·ändiga i 
dessa åt.gärder. BELydandf' resurser satsades på 
a tt i samarbete med fackorgan isationer, ko111-
nrnner och berörda mynclighe Ler skaffa ers~it.L-
11i11gsi nd ustrier. 

85 90 

\'l), Eije \rlossberg. som tilh·erkningen kon
ce mreracles ti ll all t Eirre enheter. \ 1Jossherg 
ti lltriidde fö· 1%0. Ilan \'ar _jurist Lill profes
sione n och hade tidigare hl.a. ,·ari t i11rikes-
111inister i 19-!5 t1rs socialdemokra tiska rege
ring samt därefter lallClsh{)\ding i E.oppar
bergs bn. Som direkt 11ndcrs t;illd skogsclirek
Lö1·en Håkan Swan fi ck jag ti llfalle au ];ii-a känna 

Det blf'\' inte minst under bolagets näste l-.'i/1' 1\l1mbng. se.\:., 1 JJ I 960- 1972. 
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lV[ossberg och hans 11~i rmas te medarbetare 
mycket väl, ;1w·n fam ilFi rt . Oe tw ,·,ff , ärdefullt 
fö r den sak jag rnr an förtrodd. Hela bolags
loppen fanns samlad på hmT1dkon toret i 
Sundsvall. Swan rnr ena\' tre , ice ,·erkställande 
di rektörer i bolaget. De övriga , ar Rune Tieller
q,·ist, som s,·arack for industrin och S, e rke r 
h .. astrup, so111 ledde fö rsiiljningen. Skog, in
dustri och fö rs~iljn ing , ·ar all t.så de tre opera
tionella pelare p{1 ,·ilka SCA:s o rgan isation 
,·ilade, typ iskt. för e LL nor rländskt skogsbolag 
,·id denna tid. Den int.ernatione lla konj un k
rnren var ogynnsam unde r s1.örre delen a, Eije 
:vlossbergs VD-tid . Man fick dä rför dri ,·;i st ruk
turrationaliscringen i snabb takt och satsa på 
nya p rodukte r. l nom skogsbruket. skedde 
stora för~indringar för au förbiittra lönsam
heten. Avverknings- och rransportarbetel meka
n iserades. 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 bolaget 
tack vare de födindringar som skett b~ittre rus
tat att dra fördel a, · 70-talets kon junkturupp
gfog. Rydin, ci1·ilekonom, hade tid igare lett. 
,-\B G ull högens 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·elsens ordförande. 
Detta 1'ar en period då koncernen expande
rade kraftigt. Faktureringen ökade exem pelvis 
frfo 2 055 rn i\jone r kronor år 1972 till 32 000 
m iljoner krono ,· å r 1992. 

Ryd in visade genast SLOrt intresse fö r skogs
Fr:1gorna . De n Cöretagspol itik som fo rmnle
racks !1r l 97fi slog fas t a tt SCA:s största materi
ella tillgån g är skogen och , ·attenkrafren, och 
att det ~ir en hul'ltdnp pgift atr på bästa sätt 
n\'1t iggöra dessa naturresurser. Detta innebar 
för skogsbrukets del att högs ta möjl iga 11tt<1g 
u r den egna skogen sk11l!c efrerstr~ivas satu-
1 idigt. som kravet p{1 långsikLig t bibehållen av-
1·erk11ingsnivå skulle uppr~iuh:tl las. De skogs
industrie lla anl;'iggningarna sku lle dirnensio-
11cras s?1 art ved råvarubchm'et till m inst !'JO 
procen t ku11de täckas Crån egen skog. Dett;i 
,·ar den högsta själYförsö1jn ingsgracl som 
n:1gor <11' ek större s,cnska skogsbolagen 
kunde uppYisa och innebar en betydande 
konkurrensförd el \'ad gäller \'irkesförsötj -

J / 

\ 

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

ningen. Under 70-talct ökade ,i ytterl igare a\'
, erkni ngarna som en följd av satsn ingen på 
conton.aplantering och in te nsifierad skogs
vård . Detta ledde till kraftigt ökade kostnade r, 
men som skall framgå var dessa fttgärclt'r 
samm an tagna en nwcket god affär for bola
get. s_jälYforsörj ningsgradcn korn att fonsäua 
öka , liksom l'irkes ttt tage t per hekta r. 

1970- och 80-talen korn ;iu mgöra en turbu
lent period lör s,cnskt skogsbruk. Miljöclebauer 
blossade upp och fa lnade. Den natio11ella skogs
poli tiken rel'ideradcs i omgå ngar. Skogsbru
ke ts natttrvårdsåtaganden ökade och ~inclrade 
karakt~ir, För oss som hade att handskas med 
dessa inte al ltid s{1 l~itta fr{1go r ,·ar den förstå
else och uppmuntran som kom fr{m Bo Rydin 
all tid en st<ff 1i llgång. 

Ar 1988 blc, S, ·erkcr \farti n-Löf, ciYil
in genjör och te knologie lice ntia t, SCA:s nve 
VD. H a11 l1ade tid igare in nehaft ol ika chefs
poster inom ko1icernerL U nder hans ledar
skap, som tidsmässigt i huntdsak ligger u tan
för ramen fö r cknna 1·edogörelse, kom SCA:s 
tyngdpunkt ,·ad g~dler b:1de tillverkning och 
försiiUning alt vtterligare fö rskj utas bort från 
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den ursprungliga Norrlandshasen. H~ir fanns 
lortiarande skogen och den kapitaltunga vecl
råvarnberoencle i nclustrin, men rnerparren m· 
koncernens personal och anläggningar var 
förlagd till lä nder utanför Sverige. Bland 
annat ägde SCA nu också stora uthinclska före
tag som baserade sin tillverkning såv~il på ved
råvara s0111 på rel:Urfiber. A..r 1993 innefattade 
organisationen ett antal affarsgrupper, vara\' 
de \'ikligaste var SCA Mölnlycke, SCA Packa
ging (med kontor i Bryssel), SCA Graphic 
Papcr och SCA Forest and Timber. Huvud
ko ntoret flvttades till Stockholm. Härigenom 
markerades en ny fas i koncernens decentrali
sering: En fas där bäme geografisk balans 
uppnåddes mellan koncernfunktionen och 
respeklive affärsgrupp . 

Skogen och skogsavdelningen 
Den allra tidigaste historien cl\ industriellt 
skugsutnyttjande i Norrland startade med 
järnbruk som anlades på 1600- och 1700-t.alen. 
Dessa fick sig tilldelade s.k. rekognitionsskogar 
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a, kronan, viktiga för au trygga träkolstilh·erk
ningen. Från att ha Yarit utarre nderade 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 bru
kande går ti llbaka till 1600-talet. Men den 
mest intensiYa bolagsbildningen skedde på 
1800-talet, och fr~imst under dess senare hälft. 
Detta var då virkesfångsten i Norrlands ur
skogar blommade lll i full skala. Föijdföre te
elsen blev en i tiden utdragen serie a\' fusioner 
där mindre framg:111gsrika företag gick upp i 
sådana som hade bätt:re framti cbutsikter. 
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 teck
nade i stället a\'lal om långsiktiga awerknings
rätte r med bönder och byalag allt eftersom 
flottlederna byggdes ut under 1800-talcts senare 
h;i\ft. Det ,·anliga var att kontrakten löpte på 
?i0 år och omfattade all skog över åua tum i 
brösthöjd. Från och m ed 1870-talet, m e n 
framför allt kring sekelskiftet, skedde dock e n 
omsYiingning ti ll d irekta köp av skogsmark. 
Bakgruncle11 var au en ny lag år 1889 begrän
sade löptiden på nya a1-verkningskomrakt till 
maximalt 20 år. Samtidigt bö1jacle de äldsta 
avtalen löpa ut. Dessa omförhandlad es då till 
m arkköp varigenom bolagen försiikrade sig 
om nyttjanc\er;irt till skogen på sikt. Sedan den 
s.k. norrländska förbuclslagen träu i kraft vid 
å rsskiftet l 90fi/ 07 förhindrad es bolagen at t 
fon·ärva fast egendom på landsbygde n . 

De tidigare ägarna till skogen. jorclbru
karmt, ville vanligen inte ayyura de n mest n är
belägna skogen ut.an hellre de m e r adägsna 
utmarkerna. Dessa var inte sällan samägda a\' 
byarna. Typiskt för bolagens skogsinnehaY, , id 
sidan a\' de gamla rekognitionsskogarna, blev 
d~i.rför att de koncentrerades till område n 
som låg vid sidan av jordbruksbygden nere i 
dalgångarna. Detta gällde särskilt i de mer kust
nära delarna av Norrland. I dag demonstreras 
förhållandet klan om m an tinar på en aktuell 
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jm1JJjör ull! genom slwgsko/1 under 1800-
lafl'ts se11r11!' dr!. /)!'srn flij/1 gjvuln rw 
-r1g11nk'i_/iili'lag som med liden kom all 
i11/e111111as i bolagPI. l<arlc111 v isar shogs
i1111ehuvel är f 970. rhygt 2 111iljo111'r 
hehlm; varav 1.6 111iljowr ltehlar Jnv
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markägarkart,·1. Bo lagsinnehavens tvngdpu n kt 
är förlagd till område na uppe p å 1attendelarna 
mellan ådalarna. De tidigare skogs~igarna av
hände sig ,·anligen inte all nyttjande räu till 
sina forna marker. Det viktiga fisket förble1· 
nästan allt.id oskiftat. SerYitut uppräuades för 
rn ulbere, myrslåucr och ibland , ·edbrand. 

Fördelen med bo lagsförvän·ens geogra
fiska be lägen het var att de till väsentliga d elar 
kom att bilda swra sam manhängande ytor. 
Nackdelen blev kanske främst uppenbar när 
man långt senare bö1jade odla skog som e r
sättning för den tidigare urskogen. Ty bolags
markerna låg på högre nivåer där klimatet Yar 
kyligare och boniteterna lägre. Exempelvis låg 
på 1990-talet två tredj edelar av bolagets då-
1·arande skog på höjder över 300 m ö.h. 

Som tidigare skildrars präglades 1930- och 
40-tale n av en fo nlöpande försämring av 

skogstillståndet i l\'ordancl. Inom SCA fördes, 
som e n föUd m· de nedslående virkesbalanser 
som räknades fram på -1-0-tale t, strategiska 
resonemang om hur industriapparaten skulle 
anpassas till en krympa nde \·irkesti llgång, 
samt 1·il ka motåtgärder som \·ar möjliga. Resul
taten från 40-talets skogstaxering ledde till au 
a,Yerkni ngsprogrammet för den närmaste 20-
årsperioclen 19-1-6- 6:"J lades p~t en lägre nivå 

_j ämfört med 30-tale l. Detta giilldc sä rskilt den 
första tioå1·spei-ioden. Ge nom vid tagna 
skötsdåtgiirclcr hoppades man a tt d~irefter 
komma upp ti ll den tidigare nivån. I företags
politiken som fastlades år 1953 sku1le ma11 
satsa på skogen för au höja sjäh.försötj nings
graden med Yirkesr{ivara. Detta innebar bl.a. 
åtgärder för att öka ti llväxten i skogen . Skogs
taxeringar \·art fem te ti ll tionde ,h- skulle vara 
vägledande för e n planering a\' skogsbruket i 
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femårsplaner. Skogsdriften skulle vidare ske 
med tidsenliga rneLOde r och rnecl mekanise
ring så långt möjligt. 

Den verklighet man befann sig i Yid tiden 
för dessa överv~igande n illustre ras , ·ä l av dia
g ra rmuet, ltgur 3:4. TTär :1rcrges hur ,·irkes
fä ngstc11 och det st:1cncle ,·irkcsfönåclet a1· tall 
och grmi i SCJ\:s skogar - ornriikn al till per 
rni ijon hektar - fö rän drades under perioden 
1930- LJ0. Man får på så sätt c11 uppfattning orn 
de t relativa a1'\-erkn ino-st.n·ckc t under årens (°:) , 

gång och dess betyd else för skogsti I lstånde r. 
Statistiken fram till 40-talets S!"na re del bygger 
p:1 de då i koncernen ingående bo lagens e ller 
bolagsgruppernas redovisn ingar och kan i 1issa 
fall ,·ara någo t os;ike r. På det stora hela torde 
den dock ge e n 1·e rklighetstroge11 bi lcl46 

Som framgår pr;igladcs 30-tale t aY e11 drastisk 
nedgång av ,irkesfå ngsten på bolagsskogcn. De 
bhid ni ngsartaclt- h uggn i ngsiugreppen pr;igla
des a\' j a kt på s{1gtimmer i en alltmer uttunnad 
skog. U uaget var ,d ltför högt i rela tion till vad 
som var långsiktigt utldlligt. Som en föijd bör
jade resu rsen tryta. f\xen to talt låg awerk-
11i11ge11 på e n för hög ni,·å med hänsyn till det 
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1:1ga vi1kesl<"> rri1det, som clärlör mi nskade . 
Under de d~irpå fö ljande krigsåre n ,·ar d,i r
emo t, irkesuttagen små. A1·gången var lägre ~in 
ti ll Y~ixten i skogen. Solll foUd började Yirkes
forråclet a tt öka. Denna posiLi,·a trend fortsa Ltf' 
sedan under hela de n {1terståend f' delen m· 
perioden. Salll tidigt ökade virkesfångsten per 
a realenhet stadigt. och når efter 60 ;\ r sam ma 
niv:1 som ,id 30-talcts bö1jan. iVlen nu ~ir uti.agen 
ut.hål liga och i balans rned en p lane nl igt 
ås tadkommen fö rbäuring ay skogsti llst:å ndet. 
Det ~ir inne h,'\ liet i dPnna urvcd.li ugsprocess 
som skall behandlas i de fiiijancle kapi tle n . 

Håkan Sw,m ,·ar e n ''big boss" , ·ars o rd 
\'(igde 1.u11gt i skogsfr{1gor, både inom och 
utom förewget. Han hade tidigare ,·a rit k11 u
te n til l dotterbolaget Kramfors AB d.'ir han å r 
1939 eft.en rädde Er·ic Ro nge som skogsch el. 
Det ,·ar s~iken ingen tillfä llighet. au de n nyti ll
trädde n .Tkställande direktören, r\xel En
ström, vilken också nnder en t:111g period 1·er
ka t inom E..rarnforsbolage t, såg till a tt Swan 
b le1· ledare för bolagets nu samlade skogs
rörelse.·17 De lta passade ,-;il den nya tidens 
krav ty Kramfors AR hade legat Yii l framm e p,1 
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Fig11r J :-1. /)r, bliidni11gshttonade ovvn -/mi11r;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 geno111 en 111å/i11nhwtm sträI11111 
all 1Psta11ma slrugstillstå11det W' 110111 tmlith11gg11i11g. So111 en följd lu111r/,, v i1-kes11/l{lgf'II surrt'ssi.it ökas. 1111 111er/ ut
hållighr,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 var en 
period på 50-talct o rdförande i den gemen
samma styre lsen för Statens skogsforsknings
institut och Skogshögskolan. 

Kring sig hade H åkan Swan sam lat e n stab av 
nåra medarbetare. Dessa ansvarade för virkes
ansbtffning, arbetskraftsfdgor och utbildn ing, 
teknisk utveckling och tirnrnerförvaltn ing . 
Äl'en skogsvårdschefen med sin avdelning in
g ick i krcL~e11. Fältverksam he t e n leddes av tre 
i Sundsvall, Kramfors respektive Mun ksund, 
geografiskt sett välplacerade 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 karnrat
lig ocb otvungen . Och han var e n m~istare på 
att delegera ansvar och att verka genom sina 
medarbetare. Det var e n iu tresserad och upp
muntrande person man mötte. SCA var inget 
r<"nodlat hrnksföre t.ag av den gamla sorten. 
\ilen H å kan och hans hustru Cullan h yllade 
uppfottningen att de som a rbetade i gruppen 
kring honom skulle känna den sociala sam
hörigheten. Denna inkluclcradc då även våra 
farni U<"r. Gnllan var fl itig med a tt h:tlla kontak
ten med "den bä ttre hälften", vi träffades ofh 
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 bola
get . .Jag genm~ilcle att om jag n II blivi t ombedd 
au eftf'rt.räda Björn Hagström, och fått upp
draget, så t~tnkte jag hål la fast vid det eu bra 
tag. Jag insåg att det skulle ta å tsk ill ig 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 arbetsrniUö 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 isario
nen, 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 
akademiska världen. Behövde man en resurs, 

vara vad der \'ara ville, och denna bedömdes 
som viktig så fick man de n med kortast n1cf 
liga varse l. Och de t var högt i tak, menings
utbyten och uppfauui11g:1r fi ck b rytas mot var
a ndra. Man strävade gem ensamt rnoL upp
s t.älld a mål. Personer som manövrerade ut
ifrån egna intressen, och som hade sv:tn att 
anpassa sig till gruppetiken, f"örs\·,rnn ganska 
snabbt, det fick kosta nästan vad d et. vi lle . 
Detta h~inde, men mycket siillan. 

Vi träffades i en ledningsgntpp p;t regel
bundna skogschef"ssa111111an1.räden. Närvar
ande var skogsdirektön~n . bolagets ekonom i
chef, de tre skogscheferna samt stabens avdel
ningschefer. Därtill anslöt. sig Lil lfalligt adjung
erade "rapportörer". San1111;111tr~ide11a hölls i 
h11v11dkont:orets förnäm liga sessionssal. l'!t det 
mycke t långa mahognybordet, kring vilke t vi 
b~inkades i karmstolar kliiclda med g rönt 
liicler, stod en stor bandspelare sanll pors li ns
koppar med cigaretter och sötsaker. Mitt på 
bordet stod praktpjäsen , en till briidclen fylld 
stor c igarrlåda i silver. Från väggarna, klädda 
m ed antika gyllenläckrstapeter, b lickade di
verse poten tater fdn bolagets riitt korw histo
ria ned på oss. Efter en halnimme l,'\g tobaks
röken tä t i n1mmer. 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 sessions
salens ho rd. Men d<:>n \',Kkra cigarrlådan stod 
kvar - tom. På dörrarna satt tryckta l,1pp,1 r 
som hövligt upplyste om all rökning i lokalen 
in te Yar önskvärd. Och detta borde i sig knap
past ha ,·arit nöchäncl ig t. T:· d[1 hade tobaks
bruket nästan 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 1-
för SCA:s skogsrörelse. Dessa rnr Folke von 
H e icleken, I %6-197 1. senast skogscher fö r 
Mell ers ta skogschefsclistri kte l, Carl .Jähkel, 
1971-1979, tidig,ire skogschcf p,\ Söclr,t skogs
chefscl istriktet. Sedan kom l D79-l 988, Sven 
Embensen , som ansvara t för de tekniska 11r-
1·ecklingsfd1gorna inom skogsrörelseu och till 
sist,Jerker Ka rlsson fr.o.m. år 1989, senast för
valtare vid K~ilame skogsförv;dtni11 g. Med alla 
dessa upplevde jag ett mycket fint sa1nad;ete . 
SCA:s skogsrörelse vandrade under samma tid 
fd111 a.u vara en skogsavd elning 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. 

13olagcls styre lse ,·ille då och då komma nt 
i skogen och bli inform erad o m läget, få ta del 
av nylw rer crc. Detta vid sidan om de före
dragningar som förekom på rummet. Dessa 
skedde ol'tast på Sve nska Hanclclsban ke ns 
hu1·udko11tor i Stockholm. Bankens VD, Tore 
Rrowaldh , , ·;ir under e n lång pe riod styrclse
<xdfrirandc i SCA-koucernen . .Jag deltog i plan
J;igguingen och genomförandet av de flesta av 
dessa "styn· lseexk11rsioner" till olika delar av 
före tagets vidsu ;ickla domäner. Herrarna, 
som hörde till topparna i dåtida svenskt 
näringsliv var alltid mycket intresserade och 
frågvisa. Det gick också vanligen glatt och trev
ligt till. Styrelsen kände sig som på grön bete i 
skogen. Och yj Yille narnrligtvis gärna se Lill att 
dctt,1 viktiga sällskap trivdes. 

Inte minst s t.är i m itt minne lunche n vid en 
styrelseresa i IJö1jan av _j uni 1972. De nna var 
förlagd till våra :-Jonbouensskogar inom då-
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va ra nde Pite(1, Jokkmokks och I.nleå fön-alt
ningar. Skogsd irektöre n Carl Jibkel , ,·år nord
lige skogschef I Ians Vlessberger och _jag rekog
noscerade exkursionsrutten några dagar i Cör
viig. De l var en ,·arm och vacker försommardag. 
Vi hittade en, som vi tyckte, idealisk lunch
plats i ödemarken några mil från den lilla byn 
Poutraure. Den låg på en ås alldeles invid en 
idyl lisk tjärn. O mgivningen Yar en urskog med 
glest stående grov gran samt en del ~jö rk. 

De l beslämdes att elen lokalt ansvarige 
skogsfaktorn som rnöu upp, Pomus.Johausson 
på Bodträskfors bevakning, som säkerhets
åtg~ird skulle låta uppföra ett pro\'isoriskl plast
tak över bänkar och bo rd . Faktor J ohansson 
Yar en ovanligl beläs t, räu orig ine ll och litet 
till åren kommen persern. Ma ten skulle förstås 
vara lokalbetonad. Löjrom och helstekt ren
kalv besrämdes dter en del diskussio ner. Det 
skulle vara rikligt med löjrom . Stora skålar 
skulle stå på borden. En inhyrd kock skulle 
grilla kalven på plats öve r öppen eld. Ett par 



damer skulle passa upp. Kunde dom ha lapp
dräkt, 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 I ill all ge er härifrån. För si_)' ff{sen vill 
iuli' ha någm utom.stående som lyssna1: 

Exkursionsdagen randades, tyvärr med ett 
helt annat väder än det vi hoppats på. Det 
strilrcgnade och blåste småspik. Tempera
turen var strax över noll. N~ir karavanen av 
clirektionsbilar anlände till lunchplatsen visade 
det sig att den isande vinden korn rakt över 
~järnen och drev upp emot lunchplatsen med 
full styrka. Styrelsemedlemmarna klev mot-
1·illigt ur bilarna d~ir de just värmt upp sig efle,· 
den senaste exkursionspunktens nedkylning. 
På åsen sLOd en dyvåt kock klädd i vitt och 
roterade melankol iskt re nkalven p å sitt spett 
ÖYcr elden. Toppen på den blöLa kockmössan 
hade lagt sig till ro över ena axeln . Elt par lika
ledes genomsura samedamer stod huttrande 
bredvid. Plasuaket var delvis sönderblåst. 1Vlen 
chir bakom brann två jättebrasor av norrbott
n isk tön-ed. 

Alla samlades snabbt kring de v~irmande 
e ldarna. Då säger Browaldh:jaha, i rfpt hiir viid
,r/ skall det bli riktigt gott med en snaps, ja lwnske 
till orh mNI /1111. Vi i:irt:ar bekymrat på Yarandra. 
:vlcn innau elen beklagliga situationen behöver 
förklaras hör man au det kommer ijucl fr:111 en 
jättegran alldeles i närheten. Granen har t~ita 

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

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

Carl.Jiihkrl, 
SC/\:s s/1ogsdi1Plilö1; 
1971- 1979. 

To1e Bmwaldh. 
SC1\ :s slyrds1'01d

fön111rfr 1965- 19&8. 

grenar ända ner till marken. Ett par armar 
sträcks ut ur barrmassan. l va1je hand hålls en 
he lflaska brännvin. Strax kommer ett huvud 
fram, och så hela gestalten. Det är faktor 
Johansson som hojtande och segervisst ilar 
fram med flaskorna framsträckta mot den 
frusna grnppen. Applåder och ovationer! 
Lunchen slutade med au. Eije Mossberg och 
Po11 Lus J ohansson lade bort titlarna. Ty det 
visade sig att de 1·ar födda samma år och att 
båda skulle g:1 i pension året därpå . 

Fältverksamheten var då som nu spridd 
över S1·eriges norra hälft. Den ekonomiska 
styrningen och redm isningen måste fungera 
ÖYer flera led. Ute p:1 förYaltningarna var det 
kassörerna och bo khållarna som hade an-

S1wn /•,'111bnlsri11. 
SC:A:s slwgsdireklör 
1979- 1988. 

j l'rkn Karlsson, 
SCtl:s 1111v. skogsdilektö1; 
lilllriirlde I 989. 
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w arct for dcbeL och kredit. \'erksamhete-n 1·a r 
inLe som i dag ihopk11t 1ren med daLorernas 
hFilp och d e ua kunde fä sina ko nseh enser. 

I flo ttningen före kom r.ex . el t narnrligt 
svinn, ··~j u nkningen" . Under fa rdc u ned till 
kt1ste n sjönk e n cl le1· an nan procent a1· Yirke-t 
Lill botte n och korn a ldrig fram. Dessutom 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 bokföringsposten 
''flottledslagret'' . De tta lager ,ar så goct som 
omöjl igt au ö1·e rblicka i d etaij d,'\ d e l låg u t
spritt 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 ÖYcrgc flott
ni 11ge11 ti ll förmån för b il transport ä\'cn i de 
srora iih·,1rna. En efter en lades flotLlederna 
ned. Sedan sista sLocken lagts i uppströms i 
Lj1rngan drcn 1968 1äntad e man 1·id skiij eL 
1·id k11srcn p~t art ta emot d enna stock plus 
1csten a1· he 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·er-
1 ä rd e rat. Detta hade säkert skett omcch-eLel 
ÖYe r långa rider. Ingen kund e uLpekas som an
warig för siLuaLio ne n. SYinnet uppgick ti ll 
1111·ckct stor,1 be:'lopp, tiotals mi ljoner h o 11o r, 
som oYäntat kom au drabba det budgeterad e 
res1i!Latet clett,t ~1· - ett al' konre-rncns ruag
rasLe. De-t blel' 11aLUrligt1·is stor uppståndelse. 
Skogsleclni ngen hleY inte popubr, m inst sagt, 
när de tta upptä, kre-s. [ dag kan nt1got rn oL
s1·arandc knappast inu·;iffa. :\Tu följ e r d atorer, 
11~ira nog i d e ta lj , ,·arend,1 a1verkad storks fard 
fr,\n stubbe 1ill d estination. 

flottningen dr,1bbade också d e mindre 
företagen . [ cle- stora ä lYarna In dals~i h en o ch 
Ljungan 1·a1· SCr\:s hegemo ni n~istan LoLal. 
\!fen de-t fanns ;i1·c11 nt1gra mindre •·stämplar". 
\'id kustens skil jcn sorterade man e ft er rcs
pektin' företags stämpel, som fanns i ä11dc11 a1' 
1·arjc stock. Ibland 1·<11 sLärnpeln oL~·cl lig e ller 
skadad. \'id tn-ka11 o rn ti llhörighe te-n Yar det 
naLurl igt att ,ortcrare n peLade i11 stocke n i 
11{1gon a1 cif' lå llor d it elen s törsta mängden 
1·i rke gick. Jag komnwr ihåg etl besök 1i hade 

Oe! var älvam11 .10111 var 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 jarl igt o ,hr>/ I'. 

a, skogsd irektö ren Ake Thor i det be tydlig1 
1n ill(fre v\'its1avar b; AB. Han p:ttalade upprört 
deras enorma ~jun kn ing i Lju ngan. San1m,t :n· 
hade SCA n~is tan ingen sjunkning al ls i de nna 
äh' Df' t gjordes en gen0111g:111g "' m~irke na i 
de e1101rna \'irkes tra\·arna , ·id , ·ära Sunds\·,tlls-
fabrikcr rö r au om möj ligt reda u t saken. 
:---:,"\got :1r senare iulem mades Wifst,l\arf i SC:r\-
fa111iijen . S.'\ prohif'rnet fick en praktisk 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 

Jiimnorp under r11PI. 

Un der -l-0-talcr ad ministrerades kon cer
nens egna skogar på l)'ra bolagsgruppcr. Dessa 
\ar fr.'\n södf'r: S11nds\·allsho lag<"n , Kramfors 
AB, Holrnsu11ds . .\13 och 'vJunksuncls AR. Res-
peJ.:.ti\'c skogschcf ,ar unders tiil ld bo lagsgn1p-
pe11s chef. SkogsffJn·altn in garna ,·ar sm:1 och 
111,"tnga en ligt dagens måu . Från och med ar 
1952 rapportnack skogsc heferna i s1ällf't rill 
SC--\:s skogsdirc ktör. Ar 1957 kr;rnptcs ad m i--



nistrationen till tre skogschefädistrikt: Södra, 
tifellersta och Norra . Tio år senare lades 
Mellersta d istriktet ned. Även antalet förvalt
ningar minskade trots a tt o lika företagsl'örvärv 
ökade bolagets skogsinnehav. De ras skogs
areal ökade. År 1961 fanns 25 fö rvalu1ingar 
med i sni tt 57 000 hektar produktiv skogsmark 
pe r enhet. År 1974 förvaltade var och en av de 
då 17 enhete rna i genomsni tt 99 000 hektar. 
År 1983 rymdes e lva förvaltningar inom en 
enda sammanhållen skogsdivision. Medel
arealen hade 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 ur
sprungligt skogschefsdistrikL. 

Kampen för att vidmakdå lla lönsamheten 
i företaget var givetvis grunden till föränd
ringen. Bolaget mås te kunna kon k11rrera 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 per enhet. Trots detta var det nödv~in
digt au rationalisera verksamheten i olika av
seenden. Mänsklig arbetskrafL kom att e rsä uas 
av maskiner och a nnan te knik. Det var därför 
in te bara skogsarbetskraften som var föremål 
for nedskärningar. Aven på rjänst:emanna
sidan knappades personalstyrkan in. Det blev 
svåra p rövningar för många, ibla nd rragedie r. 
Och de kvarvarande ute på linjen fick nya 
e ller utökade arbetsuppgifter. Detta gjorde att 
behovet. av vidareutbildn ing ökade och blev 
en stor verksamhet. 

Förändringen var densamma inom hela 
sto rskogsbruket. Den drabbade de norrl~ind
ska glesbygderna hå n. Processen skedde dess
utom paralle ll t med att jordb ruket5 ekono
miska förutsättningar stadigt dalade . Inlandet 
norr om .Jämtland var re dan dessförinnan det 
mest g lesbefolkad e området i hela Väst
europa. Det var inte svårt a tt se hur luflen 
gradvis g ick ur landsbygden. De mindre sam
hällena började se luggsliLna ul. Mängden 
ensligt belägna ödegårdar ökade liksom anta
let tomma ladugårdac De få kvarvarande krea
turen gav ingen bas för långväga mjölktrans
porLer. Mejerie rna lades ned. Lägdorna, med 
sina kvarvarande res av hässjestörar, stod obru-
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kade och slyade igen . Byarna - även de ttråld
riga j ämtländska, sLora och högt belägna - u t
a rmades på de yngre som gav sig av til l nya 
a rbetsplatser. Må nga m an gårdsbyggnade r 
blev pensionärsbostäde r för det kvarvarande 
garnme lfolke t. Ilskan ö,·er skeendet kom in Le 
oväntat a tt rikLas mot skogsbruke t, som ju av
skedade folk på löpande band. 

De tta var den problemaLiska sidan av 1tl
vecklingen inom clet norrländska skogsbn1ke L. 
Men i a ndra avseenden var den en "succcss 
story". Vi behöll och förbättrade våra posi
tione r internationellt. Våra konk11rre nt er i 
Kanada och So,j etunioncn avverkade som 
vanligt i sina urskogar. Dessa skalades lång
samt av al IL längre oc h längre bort rnot "ijoLa
h eiti" utan att n~imnvärt med ny skog skapa
des som ersättning. Här hemma byggde Yi ut 
infrastrukturen av permanenta ,·ägar och 
broar in om hela skogsinnehavet. Hiir blanda
des hyggen med uppviixancle unga och rnedel
~tlders skogsbeståud, samt med den ~ildre 
skördemogna. Avkastningen styrdes mot allt 
högre hc~der tack vara en målmedveten skogs-

Relativa ta l 
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Bruttovarde 

Rå nettovärde 
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Figur 3:5. Ffter lw11ju11ktu rup/1svi11get so111 följd ov 
Kor!'a-kriget i bö1jan ov 1950-ta!Ptföniimm des lö11-
smnheten i landets skogsbruk under el/ /](/r årtionden. 
\fändfnu1ktm lilPv oljekrism 197 J- 74 ,ji,,r villiPll 

slwgens avkastning c1ter(örbättradPs. FigvJ'l' /1 visar 

c1rsavverlm ingarnas bru//oviirde och rånetlovärdP /Jn 
m3sk u nder perioden 1950- 68 i relativa tal bas~mde 
j;å fast /miningv iirrle orh där 1950 års /Jen ningviird,, 

iir Lika med 100 (Slwgsstyrelsens /Je/ ila år 1969). 



Yård och en fra må tsyftande avverkningspolicy. 
Vi ö kade successivt effekten i vårt uthålliga 
skogsbruk. 

Ett slwg.sbruk efter nya princijJer tar form 
1950-tale l var de t decennium då norrländskt 
skogsbruk i ny tappn ing blommade ut för 
fu llt. De tta gällde inte minst skogsskötseln. 
SCA:s fältfolk hade tidigare främst sysslat med 
den viktiga virkesanskaffningen som ornfat
taclc u L5yning av avverkningst:rakter, bortsätt
ning av avver kningsuppdrag och Lillsyn av av
,·e rkningarna. Dänill kom virkesköpen på rot. 

Skogsvå rclsfrågorna uppfauades nog fortfar
ande av må nga som en verksamhel av lägre 
digni tet, ty ornfauningen i det förgångna 
hade varit rätt b lygsam. En ,·iss hyggesupptag
ning efter modernare rikllii-uer hade dock 
kommit ig{mg på 40-talet. .\fan br~inde under 
fröträd samt hack bö1:jal så och p lantera. Men 
a realerna var sm;-'\ . Sålunda skogsod lades 
under perioden 1945-49 på SCA:s marker en
ligt tillgänglig statistik sammanställd av Gustaf 
Nenzcl]-18 i genomsnitt l 921 hektar per år. 
Detta var nog så mycket jämfört med det norr
l~indska skogsbruket i övrigt, me n motsvarade 
trots allt. e ndast 0,15 procent a,· den torala 
skogsarealen . Eu av hind ren för en m er om
fa uande kursomläggning mot trakthygges
skogsbruk på 40-talet var skogsvårdssryrelser
nas inställning. Dessa levde fortfara nde kvar i 
blådningens ta nkeg{mgar och var ofta emot 
upptagn ing av större föryngringsytor. Huvud
delen av vii-kesfångsten skedde cl~.irför fon
farande u tan nämnvärda aktiva {itg~irder för 
att skapa å te rväxt. 

l\ifen man skulle snan få erfara att skogs
, ,,°irds:1!äggandena korn a tt bli n og så krävande. 
De tta som följd av d en mer omfattande 
hyggesupptagning som tog fart under 50-talct. 
_j~imfört med 40-talets senare hälft fem
dubblades t.ex. skogsodlingens årliga omfau
n i ng som ett genomsniu för de t följande år
tiondet. Eftersläpningar kunde bli m ycket be
tungande, ty "surdegar" i form av t.ex, obrända 
och oplantcrade hyggen eller eftersalta ung
skogsröjn ingar korn att läggas till ständigt nya 
och stegrade åtgärdsbehov. Arbetet måste 
rationaliseras, nya arbetsbesparande metoder 

utformas, nya redskap utvecklas, testas ocli in
troduceras i de n svällande verksamheten . Man 
genomförde tidsstudie r för ackordssäuning. 
50-talet var handredskape ns årtionde . Upp
finningsrikedomen var stor b land både prakti
ker och forskare, patentansökningarna m:u1ga. 

Behoven a tt u tbilda och u ·;imt fä ltpe rsona
len for de nya uppgifterna ,·ar stora. År 1950, 
samma år som Håkan Swan ri llträdde som 
skogsdi re ktör för koncernen , in räuade bola
get en utbilc\n ingsanstalt för skogsrät rare i 
Stavre, belägen nära Bräcke i _J ;irn tlam l. Skogs
vården utgjorde e n viktig del a\' läropl,rnen . 
J ägmästaren Stig Ö ver by blel skolans f'örs te 
ch ef. År 1968 fl ytt.ad es verksamheten till 
Rräcke som blev s~i.te också för 11thildn ing av 
maskin förare. Under he la sin existens b lev 
Stavre skogsskola och dess dterl"öljare fl itigt 
nt.nyttjad för vidareutb ildning och kurs,,erk
samhet i framför a llt skogs, årclsfrågor. H ~ir 
trimmades SCA:s personal i 0111gi\ngar av så\'äl 
interna som externa liirare. Skogsmästaren 
Bengt Andersson var che f och ledare för bola
gets skogliga utbildning åren l 9bl -90. 

Vid Norrlands skogsdrdsförbunds exkur
sion år 195b redovisade Bjö rn H agströ m 
SCA:s syn på skogsskötselns fram tida in r ikl
ning.'1\l Beträffande kunskapsläget framförde 
ban bl.a.: 

Om ,·i således kan konstatern, att Yi i dag 
har helt andra förn t.sätL11 ingar fö r 1·{trt 

handlande / p.g.a. d ittills bedri, en forsk
ning, bätt re ekonomi och tek11isk 111, eck
ling mm., min anm./ iir diinned in t.e sagt, 
att alla problem är lösta och a tt :--Jorrlands 
skogsskÖL5el blivi t. definitivt utform,1d. \ 'i 
viinta alltjiirnt svar på väsent.l iga frågor, ex
empelvis: Produktionen vid olika sköt.sel
alternat.iY inom rena granbestånd. bland
bestånd, björkbest:ånd etc. - trädslagsval 
och produktionsutveckling med hänsyn 
till markens kemiska och biologiska egen
skaper - klimatfakwrns betydelse vid Yal av 

olika föryngringssätt - prm·eniensfrågan -
växtföriidlingens medel - mländska träd
slag, hybrider, polyploider - och målsiitt
ning: volymproduktion, h al i te elkr ökad 
torrsubstansYikt? 
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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 redogjorde också för bolagets rnål
s;inn ing ,·ad g;iilcr skogsskötsclu. Vid sidan a, 
bästa möj liga lönsamhet ska ll ma n sikta mot 
stö rsta möj liga aYkastning ;:iv lämpl iga sort i
m ent for cellulosati!l,·erkuing. En järnn ,'\lclers
klassfo rclelning skall e f't.e 1·strä,·as på sikt. )\.ldre 
skog solll c1:t1igt utnyujar markens prod11ktions
förmåga skall awcrkas i första hand. Detta 
sk<,;r genom trakthuggn ing. Plamröjninga r 
skall bcdri,,1s s:1 att al la kvarvar;:inde träd he
r;iknas nå gagrn·i1·kcsdi111ensio11er. Man skal l 
skapa hehandlingsenheter i skogen som pas
sar 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 nds
u tFimning" i heterogen skog . Vad m·se r fö r
yngringsmetodt"rna a,·ses kalh uggn ing föUd av 
kultur.°1tgiircler sk<" på hah'a a rea len . Briinning 
förutsättes ske p(t 85 procent a\' d essa h ygg<"n . 
Torra marker (:IO procent m· arealen) föryng
r<1s uucler skärm utan a nnan åtgärd. Tio pro
cem av a realen fö ryngras under skiinn kombi
ueracl med markbe red n ing. Resten, tio pro
cent, förrngras genolll b r;iu uiug under frö
träd. 

H agström fo r också l"rt resonemang om 
den li\'ligt disku terade björken. Man har an lecl-

ning skilja på å ena sidan det nu befintliga 
björk.förrådet och .°1 andra sidan de kom
mand e - rena eller b landade - björkskogarna. 

\ ' i ha f.n. cu stort ö,erskou ;w tidigare 

oskön björk. l'ilken d irekt skadar barr

skogen och hämmar d Pss tilhäxt, varför 

,·i u nde r en relati\t li\ng period framö,·er 

kommer att koncentrera oss på att be

gränsa 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. 

efrerhand kan konstate ras atr man redan på 
50-talct identifie rat viktiga problemområden 
som skogsbruket i :\Tonland hade ;:i tt hantera 
unde r kommande årtionden . Hi t hörde a1·
,•;ign ingen gall ri ng - slt1 tawerk11ing, de ny
an lagda skogarnas procluktionsfönnåga, intro
duktion av yt:terligarc trädslag, \'al a,· proveni
enser och förvngri ngsrnetocle r med hänsyn 
till ståndort.ens klimat liksom produktions
inriktn ingen ö ,·cr hun1cl. Skogsskötsclns m:t1-
s~itt11ing återspeglar be hoYe t a,· au anpassa 
skogens f-ysisk,1 stn1kttt r ti ll ma driftsforme r. 



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

Skogsvårdsavdelningen 
J ag övertog skogsvårclsawleln ingen på ,åren 
1964 som Björn lämnat deu. :-1.itt uppdrag \'ar 
också cleLsarn rna : 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, ·årclschefcns befattningsbeskriv11ing): 

att ansYara för skogstt1xeringarna, upp· 

räu:a a,-verkningsberäkningar, skogs
,-{1 nlspla1wr, 

ut,1 rbeta syste111 och rutine r för uppfölj

ning a,· avn:rkning och skogsdrcl samt 

ko nt rolle ra a u planerna föl js, 

11tarbc1a allmänna riktlinjer för sköt.scl

pol i1ikt' n inklt,derandP i11s1ruklioncr, 

samordna det praktiska genomförandet 

al' skogsdrclcn, 

g-ranska och ko11rn1c111.cra skogschcfs

di strikte ns budget fö1· skogs1·;1rcl. 

hå lla kontakt med forsk n ingen och 

skogsmyn cl igheter, 

förse fallet med skogskanor. 

utarbe ta policy, r iktl injer och bestii1n

mclscr be träffande jakt. fiske och fri

luftsl i,·. 

A nsvarsomddet omfattade alltså s~tviil de 
skogliga hushållningsfrågorna som skogssköt
selns 111.formning och omfattning. Skogsl'årcls
avclelningen hade därmed de1. dubbla ansva
ret au fö1·eslå dels rikLlinj erna för ,irkes
tttt:agen på kort och Ung sikt, dels ett ,·iil m·
,-~ig1. skogssköLselprogram. Elle r - seu på mol.
satt vis - skulle \'i utforma skö 1.selprogram för 
skogen som medgav ett optimalt utnyttjande i 
del kor1a perspekLi1·e1 samt:idigr som skogsrill
ståndet lotsades fram mot uppställcb rnål. 

Inom andra delar av storskogsbrnket tttfor
maclcs a\'\'e r kningsprograuuneu a\" personal 
som sysslade med skogstaxering oclt iuclel
ning. Skogs1·ård<"ns uppläggning bestäm des m· 
andra. EnligL , ·år mening \'ar en sådan Ludel-

ning mindre \'~i l geuomtii11kt. Ty som skall 
framgå hade, i det nva skedet. skogsdrdspro
gra rnmens uLfonnn ing sLOr betyde lse for n ivå
Liggningcu av virkcsuttagen . En offensiv 
skogsskötscl med nya inslag kunde utnyttjas 
till att öka imäkterna, inte bara på sikt, man 
även i det. korLa pe rspekli,·et. 

\1ina närmast<" rnedarbet;:11·<" på den då
,·araude ceutntla ,t\'deln iugeu var de 1J:1da i 
Finland utbildade _Figrnästarna Jussi Saraste 
och A11lis Kallioinen . De hade liksom tre 
andra finska _jägmäs1.are e fLer krigssluLeL v~1r
vats till olika SC-\-bol,tg . .Jussi och Aulis bör
_jade sin bana som lagledare vid den första 
skogsLaxeringen åre n 1946- 48. Aulis basade 
nu för en karta\'dclning med ritkontor. Bola
get låg väl framme med a tt använda flygbilder 
oclt skogskanor med fl ygbi lden som bas. Del 
Yar en ny teknik som skogsmyndigheterna 
ville sprida ge110111 ul\-ccklingsorganet "Flyg
bildsnämnden".',IJ J ag !ann snabbl atl /\ulis 

s:.::ccsc~e :!sCis ::-.:.k:.s- och for va!.t:".!.:'l$:S !.ndeln1:-.5 
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gjorde ett bra jobb. Han fick stor frihet när 
d et gällde att fortlöpand e förse organisatio
nen med kart- och bildma terial, planera om
fotograferingar e tc. Detta arbete hade nu bli
vit. rn tin och ver ksamheten behövde in te 
någon knuff framåt för tillfället. 

Jussi kom a tt bli en 11tomordentligt värde
full medarbetare under många år tillsam
mans. Han var rik på initiativ, m atematiskt be
gåvad, systematisk och hade d~irtill eu briljant 
sinne för praktiska p roblemlösningar. Ha n var 
därför ett värdefullt bollplank när det gällde 
för oss a ll över föra teore tiska kunskaper till en 
op e rativ verklighet. När .Jussi hade ell knepigt 
problem att fundera kring kom han ofta med 
ett förslag som var smått genial L. 

Även på vartd era av de från bö1jan tre 
skogschefsdistrikten fanns på stabsnivå en av
delning för skogsvård. Ledarna var skogsvårcls
assistenterna, skogsmäs tarna Allan Ahgren och 
Sven Nordlande r på Södra respektive Mellersta 
skogscbcfsdistrikle t samt jiigrnäswren Stig 
Överby på Norra. Här fanns ocks~t några fu nk
tionärer med specialuppgifle r. Alla dessa blev 
för mig mycke t viktiga personer. De utgjorde 
tillsammans med m in egen grupp det gäng 
som svarade fö r elen administrativa delen av 
skogsvården inom det stora företaget. Den 
fältmässiga delen utfördes på skogsförvalt
n ingarnas bevakningar där den a llenarådande 
skogsfaktorn rapporterade till förva lta re n . .Jag 
fann strax att jag omkring mig hade en yppe r
lig samling medarbetare. 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 IIåkan Swans arbe1e på a tt 
sm älta samman den stora skogsorganisatio
nen hade på 50-talet ett antal kommitteer bil
dats, b l.a. en skogsvårdskommitte för vi lken jag 
svarade. Ordinarie ledamöter varJussi samt de 
tre skogsvårdsassistenterna. Mellersta distrik
tet upphörde snart, men Sven .'.\!orcllancler 
b]ev kvar i kommitten. Dessntom adjungerade 
vi nyckelpersone r all tefter behov. Inom skogs
vt1rdskommit.ten diskuterades nya idcer och 
förslag, nödvändigt för all senare eventuel]L 
föras vidare inom organisationen. Vi nagelfor 
årsbuclgeter mot planer och föreslog juste-
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ringar, vi följde upp verksamheten på olika 
sätt. s :1 Swans kommit.teupplägg Yar ime så 
dumt. Härifrån skickades signaler ut i o lika 
riktningar som samordn ade verksamheten 
mot gemensamma mål i en tid igare spliu.rad 
organisation . 

Vi samm anträdde oft:a ty vi verkade i en 
dynamisk tid full av ut.maningar. Våra möten 
var in LC:' sällan förlagda till SCA:s dåvarande 
"l jiinstemannapensionat" i Torpsharnrnar, sex 
mil från Sundsvall. Vi föredrog denna plats, 
en ståtlig och trivsam herrgå rd, uppförd vid 
1900-talets bö1:jen av non·mannen, disponen
ten Gulbrandsen, då ägare ti ll Torpshammars 
bruk. Här kunde vi sammanträda i lugn och 
ro under eu: par dagar u tan ,ttt störas all tför 
mycket. Och hällens sköna bastubad och elen 
goda middagen, serverad av den fryntliga 
föreståndarinnan Ruth Jonsson och hennes 
medai-betare Agnes Gustavsson, ökade sam
hörigheten inom gänget. 

På skogsvårdens område dök det också 
upp många frågor som behövde tacklas 
genom försök eller speciella studier. Sådana 
fanns t.ex. inom områdena skogsgöclsling, 
lövslybekämpning, markbehandling, con
tortaodling, plantframställn ing och mekanise
rad skogsodling. Den policy som snart kom art 
knäsättas \'ar att vi i fö rsta hand skulle anli ta 
extern 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 försök, utred ningai- o .S.\'. 
Må nga a\' det praktiska skogsbrukets projekt 
var dock rätt specifika i den na tid , full a\' nya 
utmaningar. Så vi fick trots allt ofta li1a ti ll 
egen kraft. Den insti tutionella forsk1t ingen är 
en 1.rög verksam het. De n löper Ö\'er åren efter 
på förhand uppgjorda planer. ?\fan är inte -
och bör nog heller in te vara - flexibel nog att 
fånga upp nya behov son1 krä\'er snabba s, ar. 

Men vi hade täta och g i,,ancle kontakter med 
de skogliga forskningsins ti tu tionerna under 
å ren. H ~ir fanns ele n ll.mga kunskapen . Jag 
hörde ibland inom skogskretsarna sägas att 
frå n forskn ingen fick vi då rakt inte mycket 
hjälp. Inget kunde vara mer felaktigt. På Skogs
högskolan, senare Skogsfakulte t.en vid SLU 51, 

fick vi liksom skogsbruket i övrigt mycket v~irde-
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full assistans och många im pulser. 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 kolle
gor, men också i rn~tnga fall från insLiLuLio
nerna som sådana. Det gällde frågor inom 
hela kompetensinter\'alle t, t.ex. taxering, pro
duktion, markhira, p lan tproclukLion , patologi , 
genetik, entomologi och zoologi. Institutet fö r 
skogsförbättt·ing var engagerar i många forsk
n ingsprogram. De fles ta hade man uLa rbeLaL i 
samråd med skogsbruket. Det gällde viktiga 
spjutspetsverksam lw rer som skogsgöclslin g 
och contonaodling, liksom långsiktiga forsk
ningsu p pgiftcr, b land dem proven iens
frågorna , fröplantagcrna och fröförädling. 

Aven med elen skogliga utbildningen hade 
Yi kontinuerl iga ko n1akLer. Under alla m ina {ir 

besökte "Sommarresan", som ingick i Skogs
högskolans kursplan i skogsskötse l, a ll tid 
SCA:s dom?mer, vanligen i v~istra J ämtland. 
Under ett par dagars exkurs io n fick vi til lfälle 
a lt r edogöra for vårt skogsv:irdsprogram -
framgångar och vedermödor - vi visade hur 
"erksarnheLen fongerade och resultaten. Tradi
Liou senlig var också elen middag i skogissti l 
( där ingen ting fattades), som vi alltid såg till 
at:L un dfägna studenter och lärare med. Från 

och med år 1986 fick_j ag ikläda mig en dubbel 
roll ,·id skogseleYernas SCA-besök, dels som 
bolagets skogs\'årdschef, dels som deras 
lärare/ professor i skogsskötscl. 52 

Skogschefsclistrikten fick länge genom sina 
skogsvårdsassisren 1.e r ansvara fö r den prak
tiska delen av vår egen försöksverksa rnheL. Då 
denna hela tiden ökade blev uppgiften ti ll slut 
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 ästaren SiggardL FahlrOLh som för
sökslcdarc , id skogs1årdsavdelni11gen. Han 
hade tid igare arbetat vid Institutet för skogs
förbättring. D~irefrer samordnades hela verk
samheten och leddes av honom centralt. Han 
cftertr~iddes år 1976 ,tv skoglige doktorn Per 
Persson , tid igare anställd , id Skogshögskolan , 
som med riden kom att bl i min eftcrtödarc. 
Resultaten a1· våra försö k hjäl pLe oss att staka 
u t kursen för ,·ikliga ,·crksarn!ieter, som Lex. 
p lan LprodnkLionen och cont:ortaodlingen. 
Även andra bolag hade egna skogliga lörsöks
program, t.ex. l\t1o och Dom~jö AB. Här leddes 
verksamlwren . förlagd till Björna i Angcrman
land, av sedermera skogsskö1selprofessorn 
Fritz Bergman. 
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:'vlekaniseringen, den ökade skogs,-årclen 
ocl1 de nya arbetsformerna ledde ti ll att ,·:1ra 
förvaltningars inre organisatiou ,;itt snart stöp
tes om till mer funktionella ,ms,·arsområdf'n. 
För skogsv{1rdens del tttrnstades va1je fö rvalt
ning fr.o .m. år 1969 n1ecl e n "skogsvårdsplane
rare" som rapporter,1cle direkt till förvaltaren. 
Detta rnr en rationellt och viktigt steg. :--Ju 
kunde vi i skogsvårdsstaben uppräua d irekra 
kont.aktv;igar med n yckelpersoner p ,°1 samtliga 
förvaltningar. Detta skulle leda till ett mycket 
,;i1-clefull t erfarenhetsutbyte. I stora, geografiskt 
splitn-ade organisationer med fle ra h ie rar
kiska n iv,lcr fiuns an nars risken att viktiga 
b11dskap uppifrån tunnas 11t, omformuleras, 
e ller kanske t.o .rn . försvinner om d e skall t.as 
em or och vidarebefordras i fle ra led innan d e 
11år elen a,·seclde mottagare n längre ut i f1111k
tionskecUan. Samma proble111 fi1111s gi,·e tvis vid 
kommunikation åt motsatt 1i;i1 1. Inom 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 delegerat sätt. 

En angelägen uppgift i den nya hrnkt io
nella organisationen blev att så snabbt som 
m öjligt skapa en g~inganda i d e n ,·iclare kretsen. 
.\!led detta, sam t med att ti·irnma och vidareut
h 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 benJJna
miljöer, framför allt 1·ad gäller de skogliga för
liållauclena. Detta behönies, ty för\'a ltningar
nas p e1·sonal hade tidigare mest e rfarenhet 
från sina egn a te1rit.0 rier. Vi gjorde gemen
samma exkursioner till olika delar a,· bolage ts 
,iclsträckta skogsirrneha,·: Frå n Häls ingland i 
söder till nordligaste :\lorrbotte11, från kust till 
fjä ll. Också socialt va r satrl\'aro11 1·iktig för 
skogsd1rdarna som 11 u kun d e börja fu ngei-a 
som cu skrå med särski ld kompet.e ns. 

Organisationsförändringen ledde också ti ll 
be lio1· a1· en ny form m· skogsvårdsanvisn ingar. 
De borde \'ara geografiskt heltäckande och 
alltså ti llämpbara inom hela inte1-Yallet a,· de 
till ytterl ighet varierande förhållanden i Nord-
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svcrige so111 bin netecknade företagets skogar. 
! far sk1tlle både de kli111atiska och b iologiska 
olikheterna komma t:ill uttryck, liksom ski lda 
e konomiska realite te r ,ad avser skogsclriften. 

I elen med tiden a ll tmer krym pande for
valtningsorgauisa tio11e11 fanns därefter alltid 
v:1ra skogsd rds,111s1'ariga 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 rsområ
d 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'ill
ni11ge11 . De ans\'ariga hade snan ett a\'ancerar 
datorstöd ti ll sin hjälp. 

De två skogschcfsclistrikten. Södra och 
J\orra, tlj,phörde :1r 1979. AJ1s,a1 et clecf'ntra
liseracks ut till f'II recl11ccrat antal för\',tlt
ningar rned , ·ad korn1wte 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 tstriickn ing 
skulle lösas på elen n i1·:1 d/ir d e 1q:ips1od. De till 
e11 bö1:jan 14 har\'arancle förvaltui11gschefe rna 
rapporterade nu direkt til l chefen för skogs
cli,·isionen. Tretton år senare ,·ar de bara {1tta. 
På ,a1je för\'a lt11 ing fanns ct:1 eu kval ifi cerad 
skogrnärdsr1ssislml. Organ isationen ,·ar nu p la ll 
som e n pan nkaka. Men cir ke ln ,·a r ocks{1 p[1 
säll och ,·is slute11. De mvcket stora fön·alt
ningarnas organisation liknade i ,·iss mån clf' 
garnht skngschefsclisrriktcns ~O ,1r tidigare . 

För skogsv:1rclsanle ln ingen blC'\ ko nse
hensen av skogschefsclistriktens f-örs,·innande 
au ,·i från å rsskiftet 1978/ 79 fick s,ara för a lla 
de funktioner som inte rimligen kundf' d f'
centraliseras. Sådana \'ar skogstaxeri11g och 
kartsen·ice , pla11Lpro cluktionen . delar ,1,· 
skogsgöclsli ngen. försöks\'erksanilwt e n samt 
utbildning och f'orrbi ldning. På a\'dclningens 
funklionärslisrn fa1rns JIU s,1111 m an lagt 25 pe1-
so1Jer upptagna. !'lantproduktion e n kom 
snart att göras till ett sep ara t resnltato!llråde 
med en .i ;igrn~istare som chef. 



KAPITEL 4 

Färdvägen i sammandrag 
f detta kapitel skall vi ö,·ersikt.l ig t gå igenom 
skogsskötsf' lns och cl,i r med inte m inst det 
h~inn beroende skogsbrukers föräncl ringar 
under 1900-talets andra hälft. J ag kallar detta 
a1snit t förfrinlvägen. Gnecklingen följde i detta 
d:·11cu 11iska skede en pJ v~igYal o ch h~i ndelser 
inneh{tl lsrik kurs med många 11un,111 ingar. 

Yttre och inre omständ ighetf'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 ngen f"ramshed. SluL
resultater b]ey e n skogsskötsel och ett skogs
bruk. son1 i 11~ista11 alla avseenden ski ld<' sig 
frzu1 , ad som \'arit p raxis i fö regåf'ncle skede. 

]Vlin skildring har SCA och dess skogsbn1k 
som u tgirngspunkL Men storskogsbruket, alla 
kategorier, hade många geme nsam ma näm
nare ,·ad gäller färdvägen. Och efter denna 
förflyttade sig ~i,·en resten a,· skogsbniket. 
eller liinkacles successi\'t in . .Jag anser cl:irfor 
att m in skild ring i väsen tliga dela r har· en rda
ti\'l a llmängiltig ka ra kt~ir. 

Bolagf' ts skog, som elen frarnstocl i belys-
111 ngen a,· de11 and r a företagstaxeringe n 
1953- 54. rnr in te mycket aLL skryta med. Ti ll
st:änckt ,ar med siikf' rhet ungefä r detsamma 
inon1 resten a\' J\'orrlandsskogsbruker. 

I skogs,·ärdsinstnik tionen fr.'\ 11 1niLLe 11 a,, 50-
talet konstaterades: 

a11 stor hris1 r[1Cler p:1 u 11gskogar 

( 10- :'>0 ;'\ r ), 

(ltl :·ngn::· gall ringsskog upptager a\'

se, ·ärt stör re areal än nor111al1. 

a tt area len äldrf' gall ri11gsskog iir 

non 11 al. 

att arcalmiissigt sc 11 . n i1got i:n·erskott 

!"i111ws a,· mYerk11i11gsmogcn skog, 

att Jwggesarealen ä r u nde r 11on11,tl 

111e11 samtidig t för)'ngracl i a1·se1·iirt 

mindre 11 1s1 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 barrskog i samtliga 

å ldc rsklassn :i r för lågt. 

att gcd lringarna ~ir starkL eftersatta, 

att a ll tCör stor de- I ;1,· skogsmarken iir 

för g lest bcst.nckacl. s;imt. 

,1t1 lö,·skoge11. specie llt l:iörken upp

ragn fö r s tor dt'l ;1, fo r r{1dc t ( 17 % mot 

non11alt ca 6 % ). 

De11 n~irmaste rn .°tlsärt ningen blir diirför: 
a tt snarast skaffa största mö jliga areal 

1na 1111gskoga r. d .1·.s . forcera fön-ng

ri 11gsarbere1. 

au sköta bdi11tliga ungskoga1 111cdclst 

tidiga rö jningar. 

au fr>rccra gallri ngarna . 

a u 0111föra ··skriipskogarna "' 1il l prncluk-

1in skick sam L. 

an öka hjörka,wTkni 11garna. speciellt 

i ,ildre gall r i11gsbcst{111cl . 

Del f"ramhölls au bolagets organisation ar an
passad öll storskogsbrnk och atL ;n·betel d~irför 
bör bedrivas i stora enheter. Man boi-de efter
strä,,a au skapa re lativt fä, stora enhetliga be
stå nd och få, stora föryngringsvtor. 
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Det skogsbruk som hade p raktiserats i Lidi
gare skeden hade all Lså allvarligL skadat skogs
tillståndet. :--lya kunskape r på 1940- och 50-
talen ,·isade h ur man kunde öka skogens av
kastning genom skogsodling. Blädnings- och 
luckhuggningsskogsbruket lämnades till för
må n för ett trakLhyggesbruk. Nu skulle rest
skoge n bort och nya skogsbestånd anläggas. 

Andra krafter verkade i samma rikLning. 
Samhälbutvecklingen på 50-talet drev upp löne
läget. Allt dyrare ma nuell arbetskraft. måste er
säLLas med maskine r vid avverkning och trans
port. Omställningen unde rlättades om virkes
skörden koncentre rades geogra fiskt. Sam
tidigL blev skogsbruke t mer överskådligt. I stäl
let for de n konturlösa b]ädningsskoge11 ska
parle trakth uggningen ordning och reda, vik
LigL för planering, styrning och kon troll aY 
verksamheten . Den nya forme n av skogsbruk 
m~jliggjorde också datorise ring av planerings
och uppfölj ningsarbetet. Detta lick stor be
tydelse fr. 0 . 111 . 60-talet. 

Viktig för val av färdväg var också produk
tionsinriktningen tlled hänsyn till träclslag, 
sortimenL och kvali tet. SCA hade, liksom de 
andra större virkesforbrukande bolagen, redan 
en väl utvecklad Lillverkn ing där i ston sert alla 
triidslag utnyttjades, och därtill oavsett 1.räd
storle k. I själva skogsrörclsen var det försålj
ning av sågtimmer som gav de störs ta inkoms
terna. Men för bo laget som helh et var m assa
vede n Crån tall, gran och l~jörk sann flise n från 
sågverken långt viktigare att bearbe ta och för
äd la till pappe rsmassa och papper. 

Det var därför mera de n producerade 
virkesvolyrnen som ,·ar i blickpunkten. MoDos 
VD, Erik Kern.pe, gav prov p;t de nna syn i sitt 
hälsn ingsanförande vid 1\orrlands skogsvårds
förbunds exkursio n .'.\r 1954: 
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I ,ål oss strä,·a efter största möjliga produk1ion 

i våra skogar, likgiltigt av 1ilkc1 1.rädslag, men 

med viss - dock icke ö,·crdriven - hänsyn till 

virkeshali1et. Ö1·erLimna med förtroende 

fn kemister och träteknike r <1LL lösa proble

men rned 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 rkornmancle.r,'l 

Syne n var liknande inom SCA vid de nna tid. 
Det. var ,·iktigasL att. fö rbättra skogens avkast
ning. H är gav planterad skog fördelar fra m för 
t.ex. sjiilvsådcl under fröuäd . Genetikernas 
skogstr~iclsförädli ng kunde endast utnyttjas 
genom skogskultur. Måls~ittningen mot hög 
produktion gav också tidigt impulser att p röva 
andra trädslag än våra egna. Här kom in tresset 
på 60-talet au fokuseras mol conr.ortatallen. 
Ge nom contonatalle ns snabba växt skulle en 
fram tida hotande brist.period p;t avverknings
bar skog kunna undvikas. Härigenom kunde 
mer virke lösgöras redan nu. 

Fö r a tt lägga grunde n för säker praktisk 
con ton aoclling startade på 60-talet i v{trt land 
etr mångfacetterat ,·e tenskap ligt arbe te av 
internationellt unik omfau.ning. A1·siklen Yar 
att minimera r isktagandet, bio logiskt sett, au 
klargöra tallart.ens procluktionsfönnåga och 
dess virkesegenskaper, konse kvenserna med 
hänsyn ti ll skogsmiUön etc. Under 70-talc t 
spred sig con tonaintresset snabbt inom stor
skogsbruket. l början av 1990-talet fann s drygt 
e n halv miljon hektar odlingar i no rra och 
melle rsta Sverige, den största arealen p lante
ringar av conton a tall någonstans i Yärlden . 
Av dessa förfogade SCA över drygt 200 000 
hektar. 

Gödsling med kvä, e blev fr.o .m. 60-talet e n 
annan betydelsefull {t tgärd för att öka Yirkes
Li llgången . Nu lades grunden till en nr skogs
bruksfil osofi . Den extra ti lh'äxt som göds
lingen genererade togs sucressin ut genom 
en generellt h öjd avYerkning i skog som hus
hållningsm~issigt var mest angelägen att an
g ripa. Fö re tag som hade e n snarlik skogspro
blernatik handlade på samma sätt. Skogsgöcls
lingen h ade många positiva sidor. \ 'i fick en 
fle rdubbelt positiv effekt: En kortsiktig - mer 
virke och en långsiktig - mer ,·ärdefull äldre 
skog och mer ungskog. 

Den nya kursen mot ett intensi1·are skogs
bruk krävde givet,·is fö rnyad dtertan ke i olika 
avseende n . Särskilt viktig for bolaget I a r f rå
gan om elen nya ryp av , ·irkc som bolagets sko
gar nwcl tide n skulle kom ma au lc1·erera till 
indusu in , ·ar acceptabel m ed hä nsyn till de 
o lika fabrikernas specifikationer. Värt fo rsk
ningslabora torium gjorde cl~irför på 1960- och 



70-lalen omfallande an alyser a\' ,,edprover 
~tg11acle au bnneteckna elen nya skogen, 

En viktig faktor i samman hangel var all 
skogen - som en föijd av den nya kursen -
skulle komma all få en betydligt högre avkast
ning och därför kunna leverera mer råvara, 
Efter överläggningar i bö1jan av 70-talet -
vilka skedde på h ögsta nivå - ansågs att inrikt.
ningen mo t hög virkesprocluktion var mycket 
väsentl ig , I eu sådant program skulle visser
ligen andelen gran i virkesskörden inte öka 
nämnvärL - till viss nackdel för tillverkningen 
av ticlni ngspapper - men forskningslaborato
riets analyser hade visal att contortafibrer 
kunde utgöra ett acceptabelt substitut till 
gran. Slutsatsen blev därför fortfarande den
samma som Erik Kempe uttalat ett par decen
nier tidigare : Att kemister och trätekniker 
skulle kunna lösa eventuella problem, Värre 
~tn så var det inte. 

1948 års skogsvårdslag krävde ett skogs
bruk med långsikt.ig inrikt.ning, Olika förhål
landen under 60-talets senare del innebar 
emellertid en period av mycket dålig lönsam
het inom skogsindustrin och därmed skogs
bruket. Principe n lå ngsikt.ighet - eller åtmins
tone hur e n sådan skulle definieras - kom där
för au ifrågasättas. lllom rikspoli tiken vack
lade tron på skogsi ndustrin som framticls
bransch, För SCA, rned mycket virkcsråYara 
fdn skogen att utnyttja J-ör den indns triel la för
iidlingen. uppstod ett beh ov av att noga t~inka 
igenom och knäsätta en egen policy för skogs
brukeL Som konsekvens u tvecklade vi ekono
miska styrmedel genom vilka skogsvården, 
och kos tnaderna för clenna, a npassades till 
markernas belägenhet och bonitet. Våra plane
ringsinstrnrnen t och arbetsinstruktioner ut
formades med dessa utg{111gspunkter, 

Styrmedlen 
I slutet a\' 40-tale t införde SCA - liksom vissa 
andra bolag - lågprocentiga , periodiskt åter
kommande skogstaxe ringar som e tt grund
läggande och övergripande styrmedel i skogs
bruket. Utvärdei-ingarna skedde till en början 
genom ett ga11ska mödosamt och t.iclsöclande 
riiknearbete. Men som e n följd av dat,1-

teknikens landvi nn ingar kunde beräknings
metoderna successivt förfinas och effektiviseras. 

Vi u tvecklade i slutet av 60-talf'L eu datori
serat optime ringsprogram, "Hushållni ngs
rnoclellen", Härigenom kunde skogliga s.k, 
konsekvensanalyser utföras, avsedda att klar
göra foijderna på kort och !fog sikt av o lika 
ha ndlingsprogram. Modellen kom sena re att 
u tnyttjas aY Oera av de andra skogsbolagen. 
Viktiga delar av den skogsbniksfilosofi som 
kännetecknade I l ushållningsm odellen korn 
också au påverka skrivningarna i 1979 års 
skogsvårdslag. De togs också till vara inom 
skogsforskningen och det där med tiden ut
vecklade s,k, Hugin-systemet for simulering av 
framtida skogsti llståncL 

Från 50-talet.s senare del blev skogsbruket 
alltnwr kapitalin tensivt med maskiner, vägar, 
skogsgödsling och annan kostnadskr~ivancle 
skogsvård 111,111. Deua skärpte behovet av aktu
ell och fyl lig information för ~1tgärds- och h us
hållningsplaneri ng, driftskontroll 111 ,111. Denna 
skulle snabbt och effektivt kunna utnytyas av 
personalen på o lika nivåer inom organisatio
nen. In riktningen in nebar bLa, behov av en ny 
fo rm a\' skogsindelni11g som per skogsbestånd 
le,,ererade mer precisa 11ppgifter än tidigare 
med häns;'n till belägen h et, virkesinnehåll, 
tilh'äxt. h ali tet, å tgärdsbehov etc. 

De t \'ar inte minst int:rod11kLionen av skogs
gödslingen på 60-talet som ble,· elen utlösande 
faktorn , För alt ge optimalt ekonomiskt. resul
tat skärptes här kravet o rdentl igt. på ti llför lit
liga bestånclsuppgif'ter, Skogsgöclslingen blev 
d~irför upptakten till f'n intensiv period då 
olika planerings-, uppföijuiugs- och optirne
ringsrutiner utvecklades. Under 1960-LaleL 
och bö1jan aY 70-t.alet genomförde vi p rojektet 
Slwglig analys, som med undantag för skogs
mark i föryngringsfasen, allsidigt och per be
stånd beskre,, och simulerade til lväxten över 
bolagets hela skogsinnehav, Bestånden var ko
ordinatsatta i terrängen, en ny och viktig inno
va tion. Registrets uppgifter ''åldrades" in te 
längre som tidigare, Aven detta möjliggjordes 
av df'n nya datatekniken. 

Den nya bes t.å ndsinformationen från Skog
lig analys rneclförcle också förbäurade möjlig
heter att kunna klassa skogens olika beständ 
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med h iinsyn till hur väl de utnyttjade växL
lo kalens produktionsföruLsättningar. Det 
gällde för oss att i möjligaste mån spara den 
mest viilväxand e skogen . För slutavverknings
mogen skog användes fr.o.m. mitten a\" 70-
tale i d e till dags läget Lilhäx tjusterade be
ståndsuppgifwrna for au be räkna den s.k. Li ll
vä.xtdifferenscn (1v'D) . lk stånclen tilldelades 
härigenom ett slags "hushållningsinclex" som 
h leY e tt viktigt e lement a ura h~insyn ti ll , ·id av
,·erkningsplan eringen. TVD-Länkande1 kom 
att påverka .fi losofin ,·ad gäller skogshushåll
ningen även p[t ,-iksn i\'å. 

I hötjan av 50-talcL skördades hurndclcle11 
,t\" a llt virke genom gallring. I de t cLirpå föl
_jande skedet av me kan isering kom allt mer 
virke från slutawerkning. Förändri ngen var 
en föijd av bris t på arbe tskr·af1 och nödvändig
he ten all hålla avverkningskostnacle rna un der 
ko ntroll. Men förändringen möjliggjordes 
också m· a ll skogshushå llningen g,1,·s e n ny in
riktning. Undt>r 60-talc t arbetade vi fram en ny 
Lyp av gallringsmallar. \falla rnas princip ie lla 
utformning och uppläggni1Jg var vår egen, 
men faktan nderlage t e rhölls frå n e u best~ill
n ingsarbete till Skogshögskolan . De korn snart 
all up pm~irksammas av bl.a . Skogsstyrelst>n 
som i något modifierad form inf'ogade deua 
nya och ,iktiga hj;ilpme de l i sina skogs
skötsel a 1wis ninga r. 

De gränslin je r gallringsmallarna drog upp 
visade att bestå ndstätheten i från början skött 
boreal skog kan tillåtas varie ra beryclligt mer än 
man tidigare rekommenderat. Spännvidden 
Yar t.o.rn . 11ppseende,·äckande stor. I vårt fa ll 
hade genom fl irigt gallra nde under 50-ralet en 
avsevärd ande l av skogsbestånden bli,iL alltför 
glesa. Re hover a, vidare gallring kunde ifråga
sättas som en i tidsskedet nödvändig skogs
vårdsåtg~ird. Del gallringsji-ia slwgsbrnl,e! hle\' en 
realile t under den kommande 20-årsperioden. 
Då skördade huvuddelen av de t norrliimlska 
swrskogsbruket så gott som all t virke genom 
sluta\'\'e rkning. I resten a1· skogen byggde man 
upp virkcskapira let. 

Den må linriktade och snart mycket omfat
tande an läggningen a1· ny skog var e tt sign um 
för den nya skogsskötseln. Verksam heten blev 
en betydelsefull u tgiftspos1 i för e tagets skog-
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liga budget. Rminer utvecklades tid igt för pla
nering , uppföljning och kontroll. Till en bör
jan var del skogsbevakn ingarna som , ·id sidan 
av de t p raktiska u tför,rnde1 svarade för att de 
utförda föryngringsar betena registrerades ti ll 
belägen het och karakt~ir. Men i slute t av (iO
ta le1 tillsattes skogsv!irdsfJlanerarr vilka nu ,·er
kade över hela fö rvaltningen s område. Dessa 
fick ansvaret for bl.a. föryngringsctrbe1ena . D{t 
verksamheten var spridd på otaliga platser 
inom fö rvaltningarna behö,·cles da torstöd för 
att planera sa111t hålla ordning och reda i verk
samheten . 

Errer ett omfattande utvecklingsarbere 
förelåg resu ltatet Slwp;svärdsruli1m1. Sedan slu t
avverkningen ko nsurne1·a1 de t gamla bestån
det programmerades d en upptagna och ko
ordinatsatta kalytan in i Skogsvårdsrutine11. 
Utgående frå n behige11heten och and ra l'ik
Liga uppgiftt>r föreslog, foUcle och kontrolle
rade rutinen seda n hel,t föryngringsproces
sens o lika {ttgärder på respe ktive ol~jekr. H är
vid 11tnvttjades e n datarutin där å tgärde rnas 
lämpliga ka rakt~ir och omfattn ing enligt skogs-
1·å rc\sinstruk1ioncrn a erhö lls med h;i11svn till 
o lika ekonomiska och biologiska parametrar. 
Skogs1·å rdsru ti11en bl t>v e tt mycket robust och 
uppska ttar hj~ilpmeclel som såldes ti ll flera 
a ndra företag. Den \'ar en garant för att ,·e ttiga 
{ng;irder utfördes , ic\ rä rr ti llfälle och att inget 
glömdes bon. 

Genomförandet 
Ett viktigt incitamen t för det nya skogsbruket 
var au skog med nya och bäure produktions
egenskaper sk11lle skapas i takt m ed a l.I de n 
gam la a\"Verkacles. I de n nya skogen öppnaclt>s 
möjlig lt e1er att forbäura tillv~ixten . \'i ktigL 
blev att m inska kouku1-renscn från annan 
vegetation för cl t> harrträdsplanto r som sa11es 
ut p:1 dt> upptagna hyggena. Den do111i11e
ra nde hvggeshehand lingt>n på 1940- och 50-
talcn var br;inning. Ett aunat h jälpmedel för 
att m inska kon kurrensen fr{m tä tt lövslv och 
stubbskottsbjörk var fenox isyrorna som fli tigt 
användes fr.o.m. tid igt 50-wl. O pinionsrryckc t 
från samhället 11101 ke miska medel i skogsbrn
ket ö kade dock under 70-talct och verksam-



beten omöjliggjordes i princip fr.o.m . 80-tale t. 
Vi var emellertid då inne i ett nytt skede med 
mindre, eller å tmins tone någor län are typ av 
lö,·p roblcrn . 

Såväl forskningen soin praktiska erfart:'n
herer under 50-taler visade att skog uppkom
men t:' l'ter maskinell markberedning utveck
lacl<:'s minst lika bra som efter bräuuing. Mark
beredningen var inte alls lika väderbe roencle 
och kunde biittre anpassas ti ll mer flexibla 
arbetsforme r. Introduktionen p{t 60-t,tlet av de 
storhj ul iga m id jest")Tcla traktorerna inneb,tr 
e tt genombrott fö r den na form av hygges
beredning. Till cu bö1jan don1inerade Jlädmimk
btredarna, me n snart uppträdde maskiner som 
arbetade efter and.-a p rinciper, bl.a. ltögliiggning. 

På 1970- och SO-talen korn grävmaskiner i 
ökad utsträckning till använd ning på försu m
pade hyggesavsnitt. En speciell typ av mark
beredning ulfördes fr.o .m. 60-talet med kral~ 
tiga hyggesf;logar. Den sisu1ämnda me toden , 
rärt ti llärnpad p{t rätt stiil le . ledde till e n kraf~ 
tigt förbättrad v~ix tmiijö och uppkomst av väl
, ,ixande skogsbesrånd . Men verksamheten korn 
att med tiden betraklas som negati, för miljön 
i andra avseenden. Under 90-ralet kom därför 
hyggesplöjningen att förbjudas. Sanuna öde 
drabbade också dikn ing av grunda torvmarker 
och försumpad skogsmark. Förvandlingen av 
såd ana impediment till produktiv skog hade 
dessförinuan eu t:mg tradition i Norrland. 

När det nya skogsbruket kommit upp i ,·arv 
och stora yt:or skulle föryngras uppstod pro
blem m ed fröti llgången. Därfö r ställde man 
p:1 1940- och 50-ta len sit t hopp t:i ll namrlig 
föryngring som komplclllenL till skogsocll ing. 
:vie n utrymmet ,·isade sig vara begrä nsat. På 
högre belägna marker sätter klimatfaktorn 
stopp för e11 tillfredsställande frö 11 tveckling. 
Detta blev full t klarlagt vid 60-ta leLs bö,jan . 
Skogsodli ngsm a te ria le ts r~itta härstamning 
hade också t..idigt utgjort e n viktig fråga för 
No rrlands skogsbruk. P!t 40-ta let fick ,i för
flvttningsregler för skogsplockat tallfrö som 
kom att ti llämpas under en tioårspe riod. Den 
upprruukning som därefter skedde visade sig 
förhastad. T stället kom reglerna på 60-talct a tt 
ynt:'rligare sbirpas för att garantera acceptabel 
härclighet hos talle n på ocllingslokalen . 

Från och med 70-talct va r det i st~illet från 
fröplan tager som u t~ädet h~imtadcs. Hitr fram
stiilldes frö rnecl förbättrade arvsegenskaper 
vad avser tillväxt och hal i te t. Plan Lagerna, 
som anlades med bö1jan p:1 50-talct, förlades 
till områden som var gynnsamma för frömog
naden . Vid sidan av de generiska vinsterna 
kunde skogsodl inge n nu, oavsett klimatläge, 
baseras p:1 en säker rj!lgång till frö med hög 
grobarhet. 

Löneökningarna under bO-talet innebar 
en bekymmersam kostnacls t1tveckli ng i skogs
vårdsarbetet. Den manuella pla 11Leri nge ns 
f"ramt:id verkade d ys ter. Efter fö rsök med frö
besparande såddmetoder - 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.framställ
n ingstekn iken , som snabbt skö t fan under 70-
talet, skilde sig r,td ikalt från elen gamla. Det 
var 1111 fråga om massframställn ing av plantor 
på mycket begränsade yt.o r. De n tidiga re plam
odlingen på fr iland koncentrerades och fö r
vandlades till mer kap itali11te11s iY fabri kslik
nande ,-erksamhet med bl.a . växthusodl ing. 

Ro tade plantor, e ller tiit/ootsj1/r111torsom de 
sen are kallades, möj liggjorde en fo rLsall fra m
gångsrik skogsoclliug under resten a,· (1 rl1uncl
racle t. De rra t.rots a r.t själva plant11tsärrn ingen 
förblev manuell . Storskogsbruket utvecklade i 
samarbete med forskn ingen kostnadseffektiva 
sammanhåll na k<:'ctjor a,, åtgärder omfauade 
hela förloppet. från p1·odukt.ion a, · frö i plan
tager till utsättning a\· p lantan i skogen. 

Avverkningen och virkcstransporten i ter
rängen skedde fr.o .rn . 60-talet med alltme r 
e ffek tiva och sofisti kerade maskiner. På 70-
talcl bö1jacle ä, e n konstruktionsforslag till 
p lante ringsrnaskiner lanseras a,· iclerika perso
ner inom och utom företage n. Inom stor
skogsb,·uket binde , ·i oss d ;°i ganska säkra på 
att maskinell planter ing snart skulle kunn a 
fogas in som en ny länk i kecija n. Framgfog
arna ,ar påtagliga, .meu p1·oblcmen tornade 
samtid igt upp sig . Ett ,·äsentligt. sådant - bland 
m:mga andra - va,· att skogsbruket 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 maskin-
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konstruktioner. som inLe ledde till något av
görande genombrott. lade skogsbruket uLveck
lingsarbetet på is under senare halvan av 90-
t.alet.. 

De nya skogsbestånd som anlagts på 1950-
och 60-talens omfattande hyggesarealer nådde 
åldern för ungskogsröjning fr.o .m . 70-r.alet:s 
senare del. I tider då mekaniseringen var en 
prioriterad målsäuning blev det kraftigt ut
ökade behovet a,· arbetskraft för röjning till en 
börj an föremål för mycke t ifrågasättande och 
\'ånda. Trots all t började snart elen ouncl,·ik
liga men resurskrävande kläLLringen uppför 

Kockums jJrocessor 78-

A'IK/836 13. Denna två

mansbetjänade f;rocessor var 
en av de första maskinema 
som kvistade och ka/1ade 
träden i slwg1>n. 
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ÖS1\ hlr1mbrmkslt11111al!' i 
ahtion. J\lashi11en fällde och 

lnningtramj1orlrradr triidm 
för smare 11pparbetni11g 11id 
Viif{, 

det som ,·i döpte till "rc~ningsberget'' . Det 
ble,· en stra patsrik uppgift, främst under 80-
talet, som dock efter 111:U1ga mödosamma 
och kostsamma år klarades av med hedern i 
behåll. 

Älgen kom med tiden au bli et:t skogs
vårdsproblem av stora rnått. De t nva hygges
bruket ställde ett dukat matbord till idgens 
förfogande . Innan skogsbruket insett faran 
exploderade popnlat ionerna ,·id 70-talets 
slut. Älgen blev ett dödligt hot mot skogen, 
och indirekt mot sig ~jälv. Sedan den första 
förvirringen lagt sig, och myndigheterna 



l)m do111i11nru11/p ll'nii11g
lmns/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 otids
enliga regelverket kring älgjakten, ökade av
skjmningen dramatiskt for a ll återställa balan
sen. Sedan dess tvingas skogsbruket att ständigt 
hålla e tt vaksamt öga på ;ilgti1theten. 

Omvärlden 
Olika följder av kursändringen mot ett in ten
si,T och mekaniserat skogsbruk kom snart att 
uppmärksammas mer allm~int. Från det att 50-
wlet 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 
blossade hormosly1debat1e11 upp vid samma tid. 
Snart. var skogsgödslingens eventuellt negativa 
effek1.e1· på vattendragen i blickpunkten. På 
80-talct rnr det contortatallens tu r. Kritiken 
mot odlingen som sådan var en del i ett bre
dare angrepp på det nya skogsbruket, som an
klagades för att utarma Oora och fauna. 

Under färdvägen kom uppfattningen om 
vad begreppet naturvän/ egentligen innefattar 
successivt att ändra innebörd. Fram till 70-
talets bö,jan var det framför allt människans 
behov av en estetiskt til ltalande skogsnatur, 
behov av re kreation 111.111. som stod i cen trum. 
\fan talade om "m ultiple use". Därefter för
sköts intresset, framför allt som en foijcl av 

ökade forskningsinsatser på området, mot be
hovet av att vå1da naturen för dess egen skull. 
Skogsbruket anpassade därför gradvis verk
samheten till nya riktl injer för naturvården. 

Det nationella regelsystemet för skogsbru
ke t tog sig under den aktuella perioden i ut
tryck i två skogsvårdslagar, den från år 1948 
och den från 1979. Lagen från 1948 blev rätt 
snabbt akterseglad. Ett betydligt mer offensivt 
och procluktionsinriktat skogsbruk utveck
lades än det som lagskrivarna förutsett. En an
sats under 60-talet att formulera e n ny lag 
u nderkändes då elen 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 , innebar den föl
jande lagskrivningen att denna måls;iuning 
tonades ned i någon mfo1. Trots detta kom 
lagens tillämpuingsanvisningar att ganska 
detaljerat stadga ett skogsbruk i linj e med det 
som forskning och praktik i samarbete utveck
lat under tre årtionden . Under tryck från opi
nioner au tillgodose ytterligare naturvårcls
kraY - och då \'anligen på bekostnad av produk
tionsaspekten - modifierades lagen åtskilliga 
gånger under 1980- och 90-talen, fram ti ll år 
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1994 d å en ny skogsdi.rd slag började giilla. I 
denna stadgades att kra1·en på naLunårcl och 
vi rkesproclnktio n sku lle ha samma status i 
skogsbruket . 

.Lfter 40- 50 :1 rs fö rbäLtri ngsarbete hade 1111 
bolagets skogar, liksom '\Torrla nds öw·r hm·ltd, 
undergått en a1·sc\'ärd 1·italiscriug . Vi1 kes,11·
kastningen och d ess samllMflSiittn ing l1,1de 
kiaftigt förbä ttra ts och d;i rmcd skogsbrukets 
e ko nomiska styrka. Samtidig t k1tncle kons tat.e-
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ras att - med d.'nida kunskap om tillgiiuglig;i 
m c~lighete r - man fonl'a ramle hade långt 
har till ett fu llständigt iansprc'1ktaganck a, 
den potential i fonu a1· Yirkesproduktiou som 
förel igger i Norrland. Fra111skrin1 ingar ,·id 80-
ta lf'ts slt1 t, \'ad avser SC:A:s i1111eha1·, ,·isade att 
m,m på rik tigt lång sikl 11,fra nog sk1 t!le kunna 
fördubbla 1·irkt·sprodu klione11 utö1 e r den då-
1·arande nid11. Denna l{1g i si n tur dubbel t s,1 
hög t. som -1-0 å r tidigare. 



KAPITEL 5 

En stor skogsägares regler för 
skogsbruket 
För a lla skogsägancle och sam tidigt \·irkesför
ädlande företag i l;111det har ,·edr[1, ara11 från 
den egna skogen a lltid vari t e n \·ärclefull re
surs. Vi rke f'rå n egen skog belastas in te, i mot
sats t ill den ex te rn a anskaffningen, m e d 
någon rOLköpskosL11ad o ch ä r därlör i allmän
licl elen b illigaste råYarukill ,111. U nde r hela 
mi n tid i SCA hcd1-c\·s - rn ed 11,'.\gol enstaka 
u !ldau tag - cll akti\'t skogsbruk iin:n på de 
mest ,l\fags11,1 fastigheterna. Detta trots höga 
kostnader for Yirkcstransponerna däri från. Vi 
kullde därem ot ibland inte biira kostnaden 
för rotköp på angrånsand e priYatskog. 

Den egna skogen ha r \·idare ston ,·ärclc 
som buffe rt Yicl ,·irkesanskaffningen . I ride r 
llled d ålig lönsamhet tas n1er , irke h 'c'\ n de n 
egna skogen, som all L,å å r förh ål lancleYis bil
ligt. De ua håller uppe resuilateL I goda rider 
kan man konsume ra e n större a ndel relatin 
se11 d yrare köp,·irke och sån ka a\'\·e rkningen 
p{1 egen skog. De n s.k. sFih försö1jn ingsgraden 
aterspegla1· d ;'irfor i hög g rad företagens eko
nomiska styrk,1. V;'\ r1 före tag hörde och hör i 
deua hänseende till landets hås t konsolide
rade. Li nder 50-ralct öbt.des a\'Yer kn ingarna 
fdn ege n skog så att ca 50 prnce nt m· indus
tri ns Yirkeskonsumtion k1111dc tas därifrån. l 
bö1ja n av 90-talet hade själdörsörjningsgraden 
höj Ls Lill ca G0 proce nt. 

för Norrlandsbolagen baserades skogsbru
ket lä nge p å u ttag av urskogsvirke. Verksam
heten ,ar clå rigenorn ett slags skoglig gn1vdrifl 
inte olik de n som fortfaran d e dominerar 
starkt i t. ex. Ryssland ocb Kanada. l l åkan 
S\1·an ber;i tLade au virkes1.illg[1nge11 i Kram fo rs 
:-\B:s skogar vid 1900-tale ts bö rjan fanns regis
trer;1d som ett slags "rörlage r'·. Förrådet av 

rr;id i bolagets skog, som de n be räknats eh t' r 
e n skngs1.axcring. ,·,tr uppsoneracl all tefter 
grm·leken . \tian riiknadc ime med uågon till
\·åxt. Dena , ·ar nog inLe sa tokigt so m d e t kan 
lå La . De n naturliga a,·gången i elen clåvarand t> 
urskogen kan mvcket \·äl ha \·arit a\' sarnma 
storleksorduiug sorn tilh;ixten. De t gål lde cLir
för att hushtt! la 1ll ed det som fanns så !;inge 
som det r;ickte. 

i\1fen vid I qo0-tale ts mitt korn förällClri ngen 
p it <tlh-a r. ln1 e rn insr skogsforskn ingeu kunde 
\·isa hur d :11igt skogsmarken hade kommit a tt 
11u1yu.jas. \,lycket stod a tt ,·i1111a p [1 e n ändrad 
skogsskötsel. Bla nd de skogsägancle bobgen 
\·äxte insi kten om au man förfogade ÖYer en 
slt1m randc ''vir kesfabri k'' . De t kunde liina sig 
a tt st,'i lla den i ordn ing och trimma prod ukLio
ncn. De t 11,a ko nceptet heue skogsodling. Hus
h{tlln ingsf'rågorna korn cliirYid i b lickpunkten 
på ett n ytt s;'i11. De t gäll de att awägc1 i111ik1.
ningen ,1,· förb;iuri ngsarhe1e t mot kraYet p:1 
au fö r stunden förse de egna in d 11srrie rna 
med \·irke . För detta kr;ivdes sLvrmecle l so m 
fuuge1·ade så, ä l i den ö,·erorclnacle besl11 tspro
cesse11 so m 111e på fä l1er i en geografiskt seLL 
mycket spridd o ch ,ned tide n personaltunn 
, e rksamhet. 1 detta kapitel skall ,i följa hur 
man ino m fö retaget tllYecklacle a lluner sofi sti
kerade metoder fö r framå1syf'1 a11de h ush :t1 1-
11 ing med elen egna skogsresursen och ,·ilka 
regler för \'å rt skogsbruk som tog form . De n 
processen korn rned Liden i \·ikLiga a\'seenden 
au p;herka och som konsek,·ens bnkas 
sam man med de nat io n ella strävandena. 
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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,inrlustri
ella 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 respektive skogsägardrivna industriJJ 
kommer att byggas ut och negatin påve rka 
ti llgången på köpvirke. 

Han fortsätter: Våm egna slwgar är alltså 1'11 
utomordentlig trygghrlshilla - vår egentliga 
ryggrad.. Han menar vidare att tro ts att ett 
utomordentligt arbete görs för au höja sko
gens avkastningsförmåga s.'i iir dessa investe
ringa r relativt små jämfört med indllstrin. 
tvlossberg vill av Swan veta om skogspro<luk
tionshöjancle investeringar kan öka i omfatt
ning, och i så fall hur mycket. Vilka å tgärder 
skulle i så fa ll vidtas, både av långsiktig och 
kortsiktig an? Av det sistnämnda slage1 är det 
väl skogsgödslingen som snabbt skulle kunna 
ge resultate t, m enar :Mossberg. HaJJ vill d;irför 
veta vad ett maxim iprog ra m ifråga om skogs
vårda nde och avkastn ingshöjande å tgärder 
skulle innebära. 

I sitt svar ett par dagar senare, och efter de t 
Swan uppenbarligen b l.a . konfererat m ed 
Björn Hagström, h;invisar han till en ny a\'

verkningsbe räkn ing mcct o lika alternativ, som 
är under utarbetande. Som poten tiell t m kas t
ningshöjande skogsdrdsåtgärder r;iknar han 
upp röjning, dikning och gödsl ing. Röj n ingen 
ger snabba re cliameterutveckl ing. Eu stort 
d ikningsprogram bedöms ge en successi\· aY
verkn ingsökning, som p{1 70 {1rs sikt kan nt1 
2,5-7,5 mi\j. f'.\ d.v.s. 100 000- 300 000 m '.lsk 
(5-1 ?i procent över d en d å aktuel la å rsavverk
ningen, min aurn .) .54 

Beträffande skogsgödsling menar Swan att 
kunskaperna på om rådet ä r sorgligt begrän
sade. Det är iche så enkell all göra lwlkyler och ris
krn för/elbrrlö111ningar är slm: Swan medger att: 
Hela denna Jiåg(/, - ökning,m av gagnvirkPs
avlwstningm, - 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 ktious

höjande mqjligheter, såsom växtförädling och 
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infö rande a,· lämpliga utländska t rädslag. 
T>eww vnksc1111hl'I iir nnel/ntid sc1 lä11gtidsbeto11ad 
all . .. det nu inte föreligger anledning all taga med 
i våm s/Jekulationer . . . 

Swan menar \'idare a u ajä lvförsö1jn ings
graden bl ir alltmer betydelsefu ll. Del kan i11te 
vam riktigt att h_yg!j,,t ni ltögelwnomislw (industri-) 
enheter och låta slwgsfiirsä!joma dra reveny härav i 
stälLPi för vi sjiilva (d .v.s . genom ö kade virkes
p riser på en hårdnande köpma1·knad, m in 
a 11 m .) . l-fi.ig självf6rsö1jningsgracl orh hiigeffekl iv 
industria/J/Ja ral måste vara målsätt n inrvn. 

Hagström hann aldrig lltarbe1.a och föreslå 
något skogsprogra m för produktionshöjande 
im·esteringar. Så vid milt till träde som före-
1agets skogsvårdschef var fönäntn ingarna 
stora från bolagslcdningen att något skulle 
hända. Vid sidan av Swan hade _jag täta kon
t.ak1er med Mossherg. Vi hade hans fu lla stöd. 
Så lå ngt bolagets ekonomi 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 heten at:t trimma 
bolagets skogar ti ll allL högre a,kastning \·arit 
särdeles modesta . 

Produktionsapparaten Skogen 
Det \'ar fr{1gan om skogsgödslingens potential 
som ble\' utga ngsp1111k1en för våra funde
ringar. Den tankemödan skulle några {1r senare 
ge som resultat att vi i ett par snabba steg hade 
ökat: \'irkes11tragen från bolagets egen skog 
med ca 20 proce m utan au äventyra uthållig
he ten . 

Sent en eftermiddag på Bromma fl ygplats, 
närjag väntade på att flyga he m till Sunds\·a ll 
i eu förse nat: plan, kom jag på en för mig nv 
ide. Min SCA-kollega Bengt Johansson har 
senare gjort mig uppmärksam p:1 art han redan 
tidigare som dåvarande skogs\årdsassis1.ent 
vari t inne på samma taukar. i\tim1 egna funde
ringar _just c1:1 g~illdc de avYe rkningsber~ik
ningar som \ i hade unde r arbete. Där sökte vi 
program som maximerade \~rkesuttaget under 
de närmas te å ren ni.an a11 ä\·en tyra 1-irkes1 ill
gången på sik1. Au öka tilh ·äxten genom extra 
n~irings1.illforsel \'ar 11:1got sornj ust c1:1 allmänt 
disku terades i skogskretsa r. Efte r e n eller flera 



gödselgivor i skog av bra ha liret och i goda aY
s~ittn ingslägen skulle de gödslade och cl~inued 
virkesrikare beståndt"n avverkas.55 Den skör
dade vedvolymen ökade därmed. Problemet 
var bara atl man inom bolaget av ransone
ringsskäl tills vidare satt nära nog avverknings
förbud 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 en 
, ·iixer på kan bära något myckeL bättre. Låt oss 
bygga upp vi rkesforråcl genom att gödsla på 
sådana st~il len i skogen där effekterna blir 
verkligt bra. Och samLidigt skörda motsva
rande virkesrnängd genom au öka slutawerk
ningarna i siimre skog. H~irigenom åstadkom
mer ,·i också p:1 sikL ännu större arealer av ny
anlagd välväxande ungskog. Det här kan bli 
ett lwsh åll ningsmässigt framgångsrikt och 
sam tidigt lönsamt jiiueprogram ! 

.Jag har i efterhand ofta tänkt hur indoktri
nerade vi alla var i ett visst skogsekonomiskt 
t~inkancle vid denna tid. Utbildn ingen hade 
l~irt oss att göra isolerade lönsamhetskalkyler 
bestånd för bestå nd genom kapitalisering 
med Faustmanns formel,56 Nuvärdet av kost
naderna för o lika {ngärcle r i ett bestånd be r~ik
nacles och ställdes mot uuvärclet av de intäkter 
som en gång kunde inhöstas i samma besr:mcl. 
Utfallet skulle avgöra hancl landeL 1948 års 
skogsv{irdslag byggde bl.a. på detta tänkande. 
Til lämpningen av de am·isningar som åtföljde 
lagen, och som int.e s;ilbu ledde till orimliga 
ställn ingstaganden , hade emellertid alltsedan 
dess ikraftträdande givit. upphov till u tdragna 
gräl och tviste r mellan myndigheter och prak
tiker (se vidare kapitel 23) . 

Beståndsvisa isole rade lönsamhetsberäk
ningar en ligt ränta-på-ränta-modell ger sällan 
realistiska beslut.sunderlag i skogsbruk med 
långsiktig inriktning. Tvärtom ligger det nära 
till hands att de ger missvisande u tslag och iir 
d;irför förrädiska att använda. Kalkylerna ten
de 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 verksamheten. Oönskade negativa 

konsekvenser med hiinsn1 till t.e:-: . skogsti ll
ståndets 11 tveckling (säg bortom 20 år) kan 
komma att skjutas i bakgnmclt>n. Syus;itte t all 
betrakta skogen som en hel het. d;ir resu.ltatt't :w 
produktionshöjancle å tgä rder i Yissa delar (be
stånd) omedelban k1111clt' utnvt~as till , ·irkes
skörcl 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 YerkligheLs
anpassat grepp på hush:illningsfrågan . 

Genom skogsgödsliug på swra arealer borde 
vi knnnajustcra upp tilh·iixtparamctrar11a i ;,11·

verkuingsberäkningarna. Resu ltat: Ökad av
verkning genast utan risk fö r rram rida brist p:i 
skog. Vi gjorde därför nv,t kalkdt-r med bibe
hållet utbå ll ighetskra,', me n med storsb lig 
skogsgöclsling som 11,· ko1nponl'n l. Lkssa 
visade att vi omedelbart kunde öka 11 1tagcn a\'
sevärt. Som konse kvens m,·iclgadcs anah·sern,1 
till hela skogsdrclsYerks<1mlwten som sådan . 

Dessa gay också näring åt funckringar kring 
elen eYiga fdgan hur skogsdrdskostnadern,1 
skulle betraktas. Är det frågan 0111 im·esteringar 
eller unclerhålP V{1n synsätt ble,· följande : 

I en realistisk sLrategi för seriöst skogsu L
nytyande ligger nästan alltid restrik1ione n att 
skogen skall brukas l[111gsiktig t. 11th."tlligL Kra
vet kan antingen Yara förctagsbetingat (so111 i 
SCA:s fall med en stor. bpitallllng , irkesför
äcllancle industri och 1111ckt't egen skog) eller 
t.ex. inskrivet i nationernas lagstil'tniug. Skogs
lagar m ed denna innebörd finns med få 
undantag i alla utveck lade samhällen. De ut
gör därmed överordnade. politiskt och socia lt 
betingade realiteter och bildar ranwn inom 
vilken elen enskilde skogs:igarc11 liar :111 rö ra 
sig: stor eller lite n, fri,·illigt eller o lriYil lig1. 

För att kunna vara en utha lligt ,·crksalll 
skogsägare sätter därmed 11th,'\l ligbctsha\'et i 
praktiken en onndYiklig 1nini111 i11iv,1 pa de kost
nader i form m· skogsYå rds.'ttgiinler som rn,111 
måste u tföra . Vad sot11 clärn1övcr kosLas på, 
och som medger att ,·irkcsu1tagen kan {,kas, 
ansåg _jag borde be traktas som en 11nclerlt:11ls
kostnad för den extra ,·irkesströ111rnen .'' 7 Då-
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varande skogsdi rekt:ören Fo lke von H eideken, 
ville hellre beLra kL,-1 s:1da na e xLra uLlägg som 
en irn·estering. Me n r~ikneoperationen förblev 
densamma. 

[ 1 ur som h els t: begreppet Pmrl11ktio11.1a/1/)(l

mlm Slwp/n infördf's . På S\'eriges Skogsvårds
fii1bu11ds \Jorrl,rndsexkurs io n i sepLembe 1 
1969 r<"clovis,tcles v.°trt syn säu som föijer: 

\'i betraktar he la skogen som enheten -

prod11k1io11sappara1 e n . De nna hest;°ir visser

lige11 a, l ' lt lllycket sto, inångd b yggn;ids

dclar - bcst,111de11 - m e 11 a ll,1 d essa hör 

samman oc h 111,1stc i övers iktliga drifts 

sa 1111n;1nli;-111g betraktc:ts .so1n en o rganisk 
enhet - skogen. 

lk1111a prod11k1io11sappa rat ft1 ngerar i 

111;°111g1 och 111 yckc1 soin e n serie ko1111111ini

Cl'l,l!ldc kiirl. Flfcktcn av åtgiird er i forlll 

aY s l-;ogsod ling, gödsling, röjning och d ik

ning - som leder till procluktionsföriind

ringar - fo rtplanta r s ig genom he la pro
d 11 ktio11sap1x1ratc11 och kan fäs att leda till 

vi rkes11uag p:1 he lt a11dra stiille11 i skoge11 

än cbr ,hgiirderna utfördes. Det vore fel

aktigt att imc beakta d essa möjligheter vid 

11pp rä1ta11de a\ h11shållningspla 11 n so111 

in kl uclerc1 r a\ 1-erkn i ngsberäkningar. 

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 rkcs

strö111111cn 111 11 r skogen . Självla lle t linns 

d e t dock prakt iska g rfoser för möjlig

hete rna all 0111s,iu;i o likt skogsv:11ds

åtg~,rdcr i ökat uuag. 
Fö r att u ppn!t maximal u ttagsni1·å 

måste sko gsvå rdsp rograrnmet därför kom

poneras på e u s(1da11t s;iu att e n god av

viig11i11g e rh:1llcs me llan olika 111 ome11L: 

gammelskogen ersätts med nya snabb

vuxna bestå nd i lagom takt, den yngre 

och 111cde l;°tldcrs skoge 11 röjs , den m ed e l

;\ldcrs och ä ldre sko g·cn gödslas osv/i8 

U nde r exkmsionen redogjo rde vi också for 
e ll nyu kalkylsystem, som ger utslag i linje 
i.ned den fastlagd,t skogliga pol icyn , nä m ligen 
att i np;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 jr1sl
sliillda, obe roencte om d et är fdga om be
sLå ndsan läggning, röjni ng, gö dsling eller dik
u mg. 

Varje skogsvårdsåtgärd - sade \ i - bör 
granskas med hä nsyn ti ll dess betydelse för att 
vidmakthålla, eller i övrig t på\'erka , ·irkes
strömmen 111. m skoge n , på ko r t och lå n g s ikL. 
De n 1ill n 1t1.id diskonterade kos tnaden skall 
ställas 1110L uuvå rde L av det lösgjorda \'irker. 
Progrn1111nets optimala o m fattning b estäm s m· 

elen högsta kostnad före taget ä r I illig1 beta la 
för Li llskottsvirke , sam t vilka begränsningar i 
övrigt som ka n Jö rekomma. 

Vi p1·ese11 terad e en kalkylmodell [ör be
räkning av skogsvårclsåtgärcle rnas lönsamhet: 

M > Rk + F: Rk = S/P x Kf 
Nf = Den maxim a lt accepLabla kostnade n 

fritt J.~tb1ik för den virkesproduktion 
som blir en följd av skogs\ å rcls
å tgärde n. 

Rli = Framst~illningskostnaden p å roL 
(nuvärde) för d e t prodnktions
t.illsko ll, som blivit en föUd a\· 

skogsvårdsi1 1satsen. 



F = l\'onnalkost.naden för virkesskörd 
pfi den aktuella p latsen inkluderaude 
l'irkets transport t.i ll föräcl lingsindu
sLrin, sann drivningsotukostnacler, 
sorn belastar den uppkomna pro
du kt.io11 e11 (= avsättningsliiget) . 

S = Kostnade n (n 11värde) för skogs,·årds
,'ttg;irdeu. 

P= De n ärliga virkesprnclukt.ionen på 
grund a\" åtgärden. 

K/= En kapit.aliseringsfaklor för beriik
ning a\" nuvärdet av det produktious
tillskott, som blir en föl jd a\' skogs
\'å rdså t.gä rcle n. 

Formeln s,'i.ger att produkLiouskusLnaclen på 
rnt (Rh) plus skörclekost.naclen inklusive traus
port till industrin (F) in Le får öve rstiga eu cen
tral t fastställt maximalt prod ukt.ionsv;i.rde (M). 
Eft.f'rsom maximiYii rclet iir fixerat kan man 
accep t.era högre prnduktiunskostnader p er 
c uheL på rot. i områden diir kos tnaden fö1· 
skö rd och u·anspon till industrin - vilke t vi 
kallade avsii ttniugshiget - är låg än i områden 
chir de nna kostnadspost iir hög. Skul le det. fin-
11as områden där faktorn F ;ir lika stor e ller 
större ;iu M, liar 1mm in Le råd med n ågon pro
dukr.ionsbefriirnjande skogsvård alls. 

Proclukt.ionskosrnadcn på rot per euhct be
r~iknas enklas t. genom a ll dividera kostnaden 
för skogsvå rdåtgärden Smed 11uha11tiLet.en a, 
den virkesprncl11kLion som åtgärden medfört.. 
Det ~ir allLs:1 h ä1· fr:1ga 0111 den förändring a,· 
,·irkessLrömmcn ut ur skogen, som åLgärclf'n 
medfört. Det extra uttagel av vi rke i skogen kan 
111yckel väl ha skett. någon annan stans i skogen 
ä.n just där produkt ionstillskottet upps1.:1u . 

l mer ut.vecklad form kan p lus- och minus
post.er in bakas i kalkylen, exempelvis fördelar a\' 
en viss slags å tgärd i förm av grövre dimensioner 
och mer buskördade t.räd vid ett framtida a,·
, e rkningstillfallc i det behandlade bestå ndet. 
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 förränt.ningskrav för skogsvården, 
som l:tg i nivå med dem som tilhinrpas vid mol-

svarande reson emang ino lll industrin. Detta 
var e n aygöranclc frarng{u1g. Vid lönsamhcts
ber:ikuinga, för npprrimningar a,· produktio
nen i ,·,'ira fabri ker am·,incle man van ligen kra
vet. lllinst tio procents förr:'inu1ing på det ned
lagda kapitalet. iVlccl YårL syns~ill klarade även 
skogs,·å rdsinsatse r upp ti ll ri 111liga nivåer 
rn insL samllla kalkylr~in ta som iudustrin! Det 
blev l~iuarc häwla au skogsvård fick kosta. 
Våra ekonomer och i11genjörer begre p vad vi 
nienadf' och uppn,\clcle. Detta då i rnotsat.s ti ll 
dcu för indust.rifo lket obegripligt låga kapital
forr~intning som man tvi ngades acceptera för 
au k11nna påvisa att skogsbruk lönar sig när 
mau am•;incle de beräkningsregle r som a1wisa
cles i den då g;ill,u1de skogsvårclslagc>n . 

Sämre tider 
Under senare dele11 a,· 60-ta lcL försämrades 
skogskonjunkturen successivt. För att klara 
lönsamheten kri-ivdes som ,·anligt åtg;ircler i 
form a,· rational iseringa r och kosmadsllli11sk
ningar. För skogsbolagen låg clf' t nära ti ll 
hands att ö ka a,Yerkuingarua p :1 elen egna 
skogen och på så säu minska kosmaden för 
virkesa ns kaffn ingen . 

Defaitismen d revs t.o.m . så långt at.t. dome
clagsprof"ete r förmsag skogsbranschens snara 
kollaps (se vidare kapitel;!'.\) . . Även hos oss tog 
förf'tagslcdn ingeu intryck a,· den allm ;inna de
batten. En dag i nm·ember L%6 fick _j ag besök 
a,· ,·år ytt.ersL kompetente chef tör koncernens 
e konomiska planering. FriLz .Johansson . Han 
\'ille testa en ide på 111ig 0 111 hur vi radikalt 
skul lf' kunna sänka industrins virkeskostnad 
och därmed Jörbäura resultatet. Fritz s,tde : 

.Jo. det ärju sa att transponkostn,tden för 

, ·irkct utgör en stor del al' elen totala pro

cluk1io11skos1nackn . Kan ,·i inte 1il!Cilligt 

planera om ,·{u I skogsbruk så att a ll avverk

n ing flyttas så niira industrin som möjligt? 
I-Tär ,;iun ,i in all arhe1.skraf"1, alla hästar 

och maskiner. O ch ,i a\"\'e1kzirju då clcss

uto111 i cle11 mest virkesrika och värdefu lla 

skoge11. Sedan, i 1ak1 med au bolage t kan 

bära högre kos111<1der, utvidgar l'i ,erksam

hc ten till en allt , ·idare riijo11g. 



J ag tror a tt Fritz visade mig en översiktskalkyl 
han g jort p{t hur många mi~joner man direkt 
skulle kunna siinka virkeskostnaclen med på 
detta siitt. 

J ag blev förstås öve rraskad av resone
manget. Vi, liksom allct andra, bedrev skogs
bruk över hela skogsytan vilke n var geografiskt 
indelad i förvaltningar och bevakningar. Detta 
ans:1gs vara den praktiska förutsänningen fo r 
ett uthåll igt skogsutnyttjande. :\ilen jag ins!tg 
också orsa ken till Fritz propå. Företaget var vid 
denna tid invo lverat i planeringen av ett större 
skogsindustripr~jekt i Bri tisb Columbia. Virket 
till massafabriken i Prince Rupert skulle på 
sedvanligt kanadensiskt skogsbruksman e r 
skördas i äkta urskog. Give tvis sk ul le man först 
ut.nyt.~ja den mest viilbelägna skogen. Sedan 
skulle exploa teringsgränsen behöva förflyt.tas 
al lt längre bort från industrin. Fr it.z hade tagi t. 
förlaga n ti ll sin intäkt.s- och kostnadsrationella 
skogsbruksmodell frå n det aktuella Kanada
projektet. ITan hade int.e tänkt på skillnaden 
me llan e tt exploaterande och ett u th ålligt 
skogsbruk. 

Samt.ale t med Friv blev en v,'ickarklocka. De 
regler för skogens utnyttjande som fortfa ra nde 
gällde fan ns formulerade i SCA:s Organisa
tionshandbok, avsnittet "Skogsförvaltning" av 
de n 1.1 1956. H~ir sades bl.a. all slwgspoliti
km ... har som rnrUsiillning högsta -1nöj!iga ekono-

111isha avlwstning jH'i lång si/il llled tillgodosN'nde av, 
så llingt möjligt, l<rrwel fH1 jiirnnh.l't i avlwst11ingen. 

Frågan var tydligen om det fanns anled
ning revidera skogspolitiken i den aktuella 
situationen med svikta nde tro på framtiden . 
Här måste dN snarasL etableras en dialog med 
såväl bolagsledning som koncernstyrelse. Vi 
måste på nytt enas om en gemensam syn på de 
grundläggande principerna för vår skogs
skötsel och vårt skogsbruk över huvud. Vi 
hade visserligen e n skogsvårdslag som stad
gade alt skog skull e skötas så atl e n i huvudsak 
jämn avkastning skulle e rhållas. Men situatio
nen var sådan att det låg nära till hands att 
över lag viija tumma på u thålligheten. De t 
visade den allmänna skogsclebatten i la nde t 
och den pågående översyuen av skogspoliri
ke n (se vidare kapite l 23) . Skogsavdelningen 
rnås1e få klan besked - et.1 principuualancle -
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från bolagets ledning om vilke n typ a\· skogs
bruk vi skulle bedriva. 

Vi lade snabbt ned eu ambi tiöst a rbete p:1 
de nna uppgift. En serie a lternati\'a aV\'erk
n ingsber~ikningar baserade på "år trecije och 
senaste skogstaxering (1961- 62) resulterade i 
ett pedagogiskt värdefullt åsk:tdningsmaterial. 
.J ussi Saras te och hans medarbetare kunde d ~ir 
demo nstre ra skogstillståndets utveckling på 
sikt om bolage ts skogar blev forernttl för av
verkn ingsprogram med olika inriktn ing. Allt
för höga virkesutt.ag i nuet resulte rade inte 
oväntat i a tt ti llg:mgen på avverkningsbar skog 
och dess viircle m inskade framöver. Effekten 
kunde hl i högst påtaglig och l.°ingvarig, j a 
ibland ble\' ti ll slut bara julgranar har. Och 
om vi ble\· mer be roende av köp,·irke sk ulle 
kostnade rna för vi rkesanskaffninge n Lill bola
gets industrianläggningar pressas upp på e tt 
ofördelaktigt sätt. 

Under [ir .1967 hade vi flera träffar med 
Mossherg, clirek1 ionen och industrisida n. 
Dessa överläggningar resulterade i intressanta 
stra tegiska över\'iiganden o m bo lagets långsik
tiga inriktning och m ttl vad gäller skogen . Där
efter hade vi e n fö redragning inför koncern
styrelsen . Efter denna var det inte längre 
något resonemang m· vägvale t. N.°1gon "le\'a
loppan-politik'. med företageLs skog i nuet fick 
inte före komma. U thållighetsprincipen knä
sau.es. Vi fi ck til l uppgift au skriva n ed målsäu
ninge n för det egna skogsbruket. Den kom au 
for muleras so m föij er: 

1. Skogsa,rlclningcns uppgift ä r att skaffa 

to tala ,-irkcsbe hm·et till lägsta möjliga 

kos mad. 

2. 8rukct a, · d e egna 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 rcls

insa tser köpa all produktion, som ä r 

lö nsam atl ki',pa och m·stå från ej lön
sam produktion. 

Policyns inriktn ing sku lle , ·a ra a tt lägga uuags
nivån i fråga orn virke så hög t som möj lig t 
fr.o .m . nu och i a ll fram1icl. :--Jya beräkningar 



skul le göras d[t ny information om skogstill
ståndet förel:\g. Eller också när förhållanden 
uppstått, som bedömdes påverka nivån för u t
h[t!ligt virkesuttag. Skogen fick aldrig ta slut. 
:Vlcn den fick forbiittras. Detta var en mycket 
viktig framgång. Hädanefter hade vi en hus
hålln ingskoclex på skogssidan att hålla oss r.il l. 
Den ifrågasattes aldrig u nder alla mina år som 
skogsvårdschef. 

Detta ,ar all tså vad vi kom överens om. 
Men verkligheten var turbulent. Avverknings
sidan var på 60-talet i full färd med att dras
tiskt änd ra sina metoder mot mer maskiner 
och m indre personal. Verksa mheten blev 
mycket mer kapitalintensiv. Trycket på a u av
\·erka i den biista skogen ökade. Vi hade en 
del duster med våra kollegor på clrivnings
sidan, vilka g ivetvis försvarade ambitionen att 
förse våra industrier med bil ligt virke. Vi ins:tg 
att skogsleclningen samtid igt rnåstc formulera 
e n mer de taijerad och viil gc11omtänkr mål
sii ttning [ör skogsdrclen. Utan att ha knäsau 
en sådan, accepterad av alla , tenderade vi att 
prata förbi varandra . 

U nder J 967 hade vi u tarbetat förslag till en 
·'.\1ålsiittning fo r skogsd rdcn inom SCr\'' . 
Den na skulle hl.a . n tgöra inl edn ingskapitlet i 
den nya skogsvårcls instrukt ion son t var under 
utarbetande. Den skrivn ingen skulle kom ma 
au bli rikLmärkeL under å Lskillig Lid framöver. 
Den [tterges nedan i förkortad form. 

Allmän målsättning 
Före1agets skogar skall d\rdas st1, att indu

strin till liigsta kostnad utk'illigt erh å ller 

den behöYliga mängd e n vedrårnra al' öns

kad trädslags- och sonimem ssarnrnansäu

n ing. Härvid skall a ll tid h ,'insyn tas till kost

naden för vedr:1\'ara som kan anskaffas p t1 

anna t säu än frå n egen skog. 

Virkestangsten p.'I egen skog skall allts,\ 

betraktas på samma sätt som vatje annat 

,·i rkesköp. \'ar\'i d dock fördelen med 

eusamriitt till de egna skogarnas virkes

avkastn ing skall beaktas och värderas. 

Mdlsiittningcn i öv,igt: 
I. Skogs1 ills1å nde1 sbll - inom accep tabb 

kostnaders ram - målmedve tet förbätt

ras. Ax siirski ld ,·ikt i de11a sammanhang 

är en riktig hushå ll n ing 111ecl del bdin1-

liga skogskapi1alet. Sl11tavYerk11ingarna 

ska ll i första hand forliiggas till de be

s1å nd där produktionsförlusterna ;ir 

som störst i hiindclse av en kvarhål

lande. Bestånd med god arealavkas1-

ning skall sålund a i största möjliga m

str:ick11 ing sparas . . . 

2 . Skogarnas skö tsel skall rangordnas med 

hänsyn till deras värde ur produktions

svnpunkt. De t iir i första hand angeläget 

all i god häwl hålla skogar m ed god 

,-;'ircle;wkasLn ing. 

3. C[rng11a tiders driftsformer har p å 

många hå ll skapa! e lt onödig 1 sön der

trasat och oregelb11ncle1 best:mds

möns1er. Ett \'ik1ig1 led i d en skogliga 

å tgänbplaneringen iir all söka utforma 

morgo1tclage1ts behandlingsenheter, 

,ilka skall tillåta stora engångsuuag a\· 

\'i rke me d en koncen1 raLion ,1\' arbets

kraft och a,·a 11cerad maskinell utrust-

l) l llg. 

4. Vid \'al mellan resu l1atmässigt likvär

diga me1oder sk,dl 1n ,1n i första hand 

,;ilja den. som medför den lägsta kost

nad en och den n1 insta arbe tskrafts-

5 . I e11 \·iixbllde natur är lokal erfaren hel 

a\· langYarigr praklisk1 skogsdrdsarbcte 

en stor tillgang. 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 hand på 

a,· a llmänheten lidigL frehe11 terade 

platser i skogen - a ll de t.illfallen ut

n i·ujas där ti ll rimliga kostnad e r land

skapets skönhet kan Cörhöjas eller d är 

en 1ill1ala nde h ilcl av en snm11e11 

odlingsepok kan bibehå llas. 

7. De tillfällen skall til h·aratas där med 

enkla n1edel goda fonnsiittningar ska

pas fö r det \·ilclas tri,·sel , särski lt om 

samr.idig t nackde larna för skogsbruke1 

i övrigt e j blir på tagl iga. 
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Kmnmentar: 
Ime fördnande kommer de för tidsskedet. 
ekonomiskL kärYa real it.eterna st.arkL till ut
tryck i måkittn ingarna . Den egna skogen iir 
en U lla för Yirkesanskaffning 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 med uthålligheten so111 grundforut
sii t.Ln ing . utan lönsamhet 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 skogs
hush{tllningen. 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 inrikL
n 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 högre prnduktio11 iin vad ,·i antog i in
led u i ngsskedet. 

En annat. tema iir rangordningen a,· bolags
skogens bes tånd i sätu re och bättre med hän
syn till hebgenbeL och produktion. Skogs
vårdsinsatsen skall di}Ji'm11inas med hänsy11 
li~inil l. Framtiden skulle ,isa aLL vi ,·ar ÖnTdri,·e1 
pessimistiska \'ad gfillde Yårt skogsbruks lö11-
sarnhet. 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 realplaneringen ,·,u a 11 

skapa förutsättti iugar lör fra rn 1ida ston1 e n
gångsuttag. Della ,·ar vad samtidens maskiner 
behövde . Vi a nt.og att situat.ionen skulle lwstå. 
Vi tog de t säkra före det osiikra kan ma 11 kan
ske säga. De e nskilda hyggesytonia blev där
för, med dagens syns~iu, ibland onödigt sror<l. 
De tta var fo rst:1s a\'\'erkningssiclan glad :n. De 
fick jobba p å stora avverkningstrakte r. \Ilen 
samtidigt kom hush,'\ llningsmåle n i kläm efter
som en del skog värd ,1LL spara korn at t offras. 

T elen begynnande dataåldern ,·,11 del ,·ikt.igt 
att få d e n enskilde skogs,·årdaren - i vilken he
fauning han än verkade - att fons;iua an-
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vända sina egna kunskape r och lit.a p ,\ si ll 
sunda omdöme. Del var också viktigt all lyssna 
på den1 som hade lokal erfarenlieL a,· tidigare 
skogs,·ä rdsarbete. Vi ,·,u rädda for all fä ltper
son;den kritiklöst. skulle anamma de p lane
ringsunderlag i form a,· förslag ti ll tngärder 
som de nya datarutinern a producerade. Dessa 
skulle ,ara hjälpmedel. därmed basta. Det ,ar 
skogs\'årda1en som skulle ha sista order i be
s! 11 tprocessen. 

:vliijö\'årdsfr(1gorna ,·ar ännu i111.e särskilt upp
märksammade. 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 miljöas
pekten 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·erkningspoliti k. Man förundr,tcles 
över de höga virkesförråclen där. I SwlsYcrige 
låg en del försiktigt skölla a ll männings- och 
goclsskogar insp r~ingcla i del dominerande 
sm åskogsbruket. I denna priYatskog ,·,ir i1i
slagt>T ston a, oYarclad och ojämn medelå lde rs 
och yngr t> skog, o fta gran och !i.i, . De n hade 
Yanl igen uppstJtt u11de r slumpc1r1.ade for
hå llande11 p å ö,-c rgin1a betesmarker 1111der 

sekl<0 Ls fors ta [111 iondcn. 
\ 1lin reflexio n 11nde 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 sammel
surium. 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 rhå 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 från 60-t,ilet.s 
senare del och fram ti ll o ljekrisen innebar 
stora påfrestningar på skogsbrukers ekonomi . 
D e l1esta ,1, skogsforet.agen kämpacle för att. 
kla ra den kort.siktiga lönsamhete11. l)omän
,-crkeL ökade sina a,,-crkningar a,· äldre skog i 
Svd- och Mcllans\'t>rige så kraftigt au det för-



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 egen skogsmynclighet 
och bedrev ett skogsbruk som ej var unde r
ordnat skogsvå rclslage11. Man hade att h ålla 
sig ti ll sin insLruktion (SFS ]935:157) so111 
stadgade ett skogsbruk med högsta m~jliga av
kastning i penningar som måt.60 Därför styr
des slutawerkningen mot den ~ildre, mest 
värdefulla och virkesrika skoge n, ty de nna 
visade vanlige n lägsta v~irdefrirränming. In
riktningen ,·ar dä rigenom vid denna tid SCA:s 
toLala motsats. 

Som sannolik konsekvens ,ff överuttagen 
kom Domänverke ts fe må rsplan 1974 att inne
bära e n nedtrappning av awerkningarna och 
en intensifie ring av skogsdrden . Detta för all 
- som rnan sade - mjuklando i svaclwn6 1 

Aven flera av bolagen - dock in Le alla -
ökade kraftigt beskaun inge n av sin egen skog. 
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Man sökte a ll hålla ,·insterna uppe Lrot.s dåliga 
resuliat på industrisidan och gick h ån å t de t 
egna virkeskapitalet. Genom all g ranska före
tagens årsredovisningar kunde ,·i räkna fra111 
al.I vissa bolag unde r något eller 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 år. Ut
hållig t skulle sådana program inneb~ira en 
omloppstid i skogen på 33- 50 år! 

På n ågra år uppstod på så sä tt stora arealer 
färska hyggcsytor i områden som Li cl igare 
täckLs av tä t skog. Det ligger i sakens natur att 
överavve rkningarna \·ar en tillfäll ig fö reteelse 
som snart upphörde, ibland kanske som en 
föijd av en fong:1ende process där m indre 
bolag gick upp i de större. !'den de gav näring 
åt den uppblossande kalhyggesdcba tten (se 
vidare kapitel 21) . De n var särskil t sdr i 
Mcllans, erige . 



KAPITEL 6 

Det datorstödda planeringssystemet 
Redan tidigt mynLacle v{tra tyska läromästare i 
skogsbruk begreppe t ''Die räurnliche Orcl-
1111ng im Walde", behmct av ord ning i rum
meL AYen nestorn för svensk praktisk skogs
skötsel, Anders H olmgren predikade be hovet 
cl\" ordning och översikt när han vid 1900-
talets bö1jan låg i luven på b lädningsföre
språkarna.62 H an h~1vdade att deras skötsel
p rincip omöj liggjorde överblick, planering 
och dokumentation av Yerksarnh eten. Virkes
skördandN blev så utsp ri tt och d iffust a tt det 
e f"te r någon tid var ornqjligt att på Lex. kartor 
beski-iY,l skogstillståndet på e u meningsfllll t 
siin . Man förl orade greppet ö,·er verksam
heten och dess konsek\'enser. 

På J 930-talct framförde den då 70-årige 
förre överjägmästaren P.0. vVela11de r samma 
im·ändningar lllOt h läclni ngsp rincipe ns prak
tiska ti lhimpbarh et i en läsvärd uppsat:s.6'l 
l ' nder mina å r i det p rakLiska skogsbruket 
hade jag ofta anledn ing instämma m ed dessa 
herrar. De t måste vara ordning och ,·eda i sko
gen oru verksamheten skall kunna styras mot 
uppställda mål. O ch detta krav försvårar e lle r 
omöjliggör vissa former av skogsskötsel, sä,·
skilr i en sto rskogsbruk. 

Datorernas intåg på 60-ralct medförde dittills 
oanade möj ligheter att skapa styrsystem for 
skogsdriften. Man borde kunna få ett fastare 
grepp över verksamheten och dess driftsmäs
siga resulta t, men också kunna underlätta och 
effektiYisera a rbe tet u te i fält. Utrymme fanns 
n u för att lagra avsevärt mer basinformatio n 
o m skogen, tillgänglig för olika former av 

öven·äganden och beslut. Tankar föddes om 
att bygga upp ett hela skogsytan omfattande 
i nfon11atio nssyste1n. 

Detta skulle beröra dels d e ytor i ett skog5-
vl!rds1rgister som befann sig i skogsanlägg
ningsfasen m ed dess många på varandra föl
jande fö ryngringsårgärder, dels etL beständs
registPr för redan etable rade skogsbestån d och 
de ras utn yLija1Jde for gödsling, gallring, slut
avverkn ing, miijöhänsyn o.s.v. På s[t s~itt skulle 
vi få grepp om alla skogsmassans bestånds
kom pone nter och de ras långsam ma rörelse i 
tiden från födelse till slutskö rcl och å ter
skapan de. Genom att u tnytya cle11na basinfo,·
ma tio n skulle seclau ol ika rutiner fö r p lane
ring, beslut, budgeteri ng och up pföljning 
kunna u tform as. 

.. ',7°! 
"' 4<4' ~ ',,, 
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Slwgstaxrringanw slwpadP i 11tånga avsm1dt11 sjiilva 
grunden för SCA:s slwgsbruksj1/ruzeri11g. Genom ujif!
miitningen erhölls säkm 111!i11 /H1 skog,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's
ullag, skogwånl, nalwwhd etc.). TiYlming li/l Tax 111 
( l 961- 62) av lfoljl.irlberg. 
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HYGGESRENSNING 
MARKBEREDNING UNGSKOGSRÖJNING 

PLANTERING 
RESUL TATINVENTERING 

BUSKBEKÄMPNING 
Fig11r 6: I. SN/1111 ett lnggl' tagits 

11/1/1 jiiljn !' Il sf'l"if' åtgii1dt'l"Jiir all 

slw/Hr 11_1 shog. r\ 11 de 15 ri 20 
miljon f'r /iro11or w111 S(;,-\ årligen 
satsar /Nr slwgsvr1rdm r11111ti11ds 
h11v11rlrltlm till ull 011,fiim .,/11/

rmue,Jwdi' ytor till Il_\' skog. l 'r 
"Skog i Jönw11dli11g··. i 972. 

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

Följande avsnitt ur en popnlärskrift av år 
l 97~ sammanfatta r va<l dctla o m fattande och 
rcsurskrä\-,l!ldt> t1t\·cckli11gsproj ekL till slu1 
resul te rade i: 
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All n ·rksarnhet i skogen - av,erkning. ,·äg

lwggen . markbered n ing på hyggen. plante

ring. röj11 ing o .s.\'. - sker efter plant'r som 

utarbetats a,· skogsförY,tltn ingens personal. 

Recb 11 vid planJ;iggningens bö1jan ha r m,111 

tillg[mg till ett '.~0-t.tl uppgifter 0111 ,·art och 

e tt av de ca 65 000 best..-"1nd i ,·ilb SCA:s 

skogar är u ppdebde. Dessa u ppgifter be

skr i1·e r tr!ickn. marken. belägenheten rn.rn . 

och finns lagr,1de i SCA:s cen trala ADB

registe r. Särskilda ,11 11 0 111atiska dataru tine r 

hålle r reda på de til h ,'i,-; tprocesser som för

siggår i ,·arje skogsbest[llld och d atorn anger 

fö r aktnellt [u triidens höjd och grO\it'k. 

1·irkesff1rrådet pe r hektar, 1·irkes1·ärde t o.s.1·. 

Daton1 är programmerad au ana!Ysen1 

och ge amisningar 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 och 

rcs1tl tcn1 r i praktiska arbetspl ,u wr. Det slut

lig,1 handlingsprogram111 et ä r resultatet a1· 

en omfa tta nde salllnrd 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 

bestånd som bör gödslas och när detta skall 

ske. Datorn ä r programrner,td a tt be r:ikna 

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 rna bestånd 

snarast möjligt sk,tll an läggas, hjiil pcr en 

clarnru1in ti ll att hålL1 reda p{1 att rii11 at
gärd sii tts in ,·id r:itt ti ll fälle. Skogsdinls

pe rsonalen få r på detta sä tt hjälp med en 

prel iminär å tgiirdsplan för de hundra tals 
förrngringsyto r SOlll finns på fön·alt n ingen. 

På varje s:1danl objekt ii1· j u å1giircle rn,1 11t

spridda ö,-e r en ganska li'lllg tidspe riod. 

SCA:s d ar.orstyrda planeringssl'SLC" m mecl-

1·crkar d;i rtö r bl.a. till ,1tt 11ppnå: 

,1ndam:1lsc nl ig h ushållning med e,-;is tc

ra11de skogar 

lokalise ri ng av 1·irkesuuage n p:t e tt ttr 

o lika syn1 inkla r önsk,·:in s:it t 

en inom de t lönsammas gr;i11s npti1rntl 

prndnklion a,· virke genom olika skogs

,·å.rcb,hgärdcr. t.e,-;. gödsling. röjn ing. 

skogsodling etc. 
stvrn ing och uppföljning ,11' arbe te t 

llled au skapa n;·a bestand i s1älle t fö r 

de111 som slu ta\'\·erkas. 

Da torn utnyttjas ocks{1 för ,11 t 11nclerliitt a an 

o lika m i\jö h:i11srn beaktas i skogsd riften. 

S{duncl,1 ii r ,·iss,t fö1·e komste r a1· s;illsynta 

, ;i,-;tcr. a,· spel pla tser fö r skogsfagcl. n,ttur

reser\'a l m .m. liigesbestärncla och infogade 

i da ta registret. Fö r att i11ga nautr\':init'n i 
011i'1dan ,kall spolieras kollirollerns liirnplig

heten ,w olika ,1tgi1rde r mot den na bak

grund , id pla neri11gsarbctcr. ti-l 



U tgångslägeL 

Shogs taxr,1ingarna 
Skogsraxeringarna skapade 1 må nga avseen
de n sjä lYa grunde n för vår skogsbrukspla ne-
1-ing. C e nom uppmätningen erhölls säkra 
m ~1u på skogsLil ls t.å nclet. Fra m till 80-tale t 
hade ,·i ge nomfö ll sex skogstaxe ringar, tabell 
6:1 , efte r i princip e n och sa11nna modell.Jussi 
Saraste planerade och aclministre1-,1cle våra tax 
JIJ- V I. För den k>rsta och andra ansvarade 
Eric Ronge. Tax VTJ ge nornJörcles e nlig t någor 
anno rlunda principer. Dessa hade mvecklat~ ,,id 
skogsfakulLeten . SLu, inom rarncn för det s.k. 
Iude ln ingspake LeL.fö De nlla Lill dato senaste 
skogstaxering ligger huvudsakl igen utom 
ramen för min redogörelse. 

Bo lagets stora skogsinneh av möjliggjorde 
att man k1111cle använda riksskogsraxeringens 
principie lla uppläggning. H iirifrån rick vi 
också pro\'lräds- och Lillväxtclata a tt utnyuja 
vid hearbe u1 ingarna. Metoden innebar a ll t.rä
clen liksom stå ndortsegenskape r som mark
slag, bonitet satnl mycket annat upprn ~i ues 
och registrerades på Lillfä ll iga cirke lp rovytor. 
De lades u t e fte r korn passlinje r som frå n hör
jan var parallella, men fr.o.tn . tax 111 utgjorde 
sidorna i kvadrater. Längden på kvadra te rnas 
sido r, liksom storleken på ytorna, \'arie rade 
rnellan taxeringarna . 

Vid tax Il :s linjetaxering var prmytan exem
pel\'is 138 rn2 (radie 6,64 rnet.er) och a nLalet 
ca 16 000, vid tax VT lades ca 14 000 provytor 
a 200 1112 (radie 7,98 meter) uL m ed 500 rne
Le rs mellanrnm tings 2 000 meter långa sidor 
i k,·adratcrna. Avs tåndet m ellan kvadraterna 
var då 3 000 me ter. De framräknade medel t.a
le ns statistiska säke rhet kund<." heriikuas. In-

riktningen var att d t>L genomsni ttliga ,·irkes~ 
förrådet per hektar skulle s;ikerst.ällas m ed <."H 
meclelfel på ca 0,8 procem för hela skogsinue
havet och ca I ,S procen t för skogschefacl isrrik
ten . Provtagningst.äthete n var så an·ägcl a tl \'i 
skulle fä. någorlunda Lillförlitliga llppgiftcr om 
skogstillståndet ned till för\'al t11i11gsnid. Jussi 
och lians medarbe Lare Stig-Anders Karlströrn 
blev de inom skogS\':1rdsaHle lningc11 som bäst 
behärskade bearbetningen a,· clet digra mate
ria l som taxeringarna genereraclt' . Cru11d
uppgifterna bcu-betacles till en bö1jan med 
olika typer m' hå lkon. senare t.ogs datorerna 
till h jälp. 

Taxeringsresu ltaten gm· en nu liigesbeskri\'
ning a,· skoge n i Yiktiga avseende n. Fr:111 och 
med ele n andra ta xe ringen erhölls f't.t f'acit p{1 
resultalet a\' den g[mgna [)("rioclcns skogsbruk. 
\1an kunde studera o m del 11ppmiiua skogs
tillstå ndet var i linje med det förvä n tade 111 ed 
h;iusyn Lill före tagna a,Yerkningar, a,·satt till
viixl och före tagen skogsd rcl un df'r d en 
g{mgna periode n . \!fan fick utgångsp1111kter 
för nya Ö\'ervägandeu om h11r skogen borde 
uL,,ecklas under näst.kommaude period (virkes
utt.ag, skogwårcl , na u1n'ård e tc.) . De därpå föl
_jancle p lanerna justerades så au man borde 
pricka b~iLLre nästa gång. På så sätt erhölls eu 
fast grepp över skogsresu rseu, vilke n steg,is 
skulle lo1sas mot uppsL{illcla mål. ,c\\- taxe ring
arna lärde vi oss mycket o rn skogsri llst{mdets 
binsligheL för s{1dana störningar sorn inLräffa r 
i all praktisk verksamhet. O ch om så fö reföll 
a nge läget- och det hiincle ibl,rnd - hade vi ett 
bra och så långt möjligt oant,tstligL faktaun der
lag fö r övcr, ,äganden om bcl10,·et m· kurs
ändriugar ,·ad giille r· denj1tst cl{1 aktuella skogs
d rifte11. 

Tabell 6: I . SCA:s skogstaxeringar från 1940- ti ll 90-tal 

.\l e to cl f'ii r 

Skogsareal. "! 000 ha 1:.txcri11gs- ;;\\YCrk11 i 11~~-

Taxering- Ar ·r,,ta l Procll1kti,, princip lwriikning 

I 19-16-18 l 758 018 I W I '.·12 1 I .injcr .\l a 1111<"ll 

Il ] L)C,S\-"1-I 1 7:18 :>7~ I '.'l 19 2.'>2 Linjer .\l a n11cll 

IT1 l ll(i l - 62 I 8G7 10-l I -112 -10-l K,·aclr;1tc r .\ lanuell 

1\' 1%6- 70 2 133 905 I fi'.17 !'>-IO K,adrater ~la n11ell 

\' I ~17-1-77 2 207 \)48 I 680 88,1 K,·<ldr:-11<·1· i_J u"hall11i11~s111o de \kn 

\'I 1983- 8 1 2 208 9 I '.2 1 7 11 0G8 KYadraLer H1tg-i11s~ stcmc t 

\'Il l99 l-9G '.2 '.·Hl5 GG8 1 807 12:'.> Inom be.stand I ndel ni ngspa k.-1 ,., 
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EfLer 1arjl" slu tförd taxering f'öijdc avverk
ningsberiikningar. Fram t.o.m. 60-LaleL inne
bar dessa ett stegYis handarbete för att komma 
fram Lill - som man ans!tg - realist.iska awäg
ningar i fråga om avverkningens inriktning, 
uuagsni1·,kr, effekte rna av skogsvårdsprogram 
et.c. Beriikningarna byggde i början på - som 
det med tideu skulle visa sig- rätt konservativa 
anLaganden om de mål för skogens utveckling 
som kundf: 1q1psr~illas. l deu begyn nande data
ii lclern hade på 60-Lalet optimerande beräk
ningsprogram bö1jat användas i industriel la 
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 svår
llvttade a1w-rkni ngsmaskinerna krävde avse
Yärda 1·i rkesmängrl<"r om kostnaderna skulle 
knnna hidlas på acceptabel n ivå . Detta be
tydde stora a1Tcrkningsen heLer, ry virkes
forr,\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 genom att utnyttja äldre 
besLånclsi11formation, att bygga på lokala kun
skaper. samt tolkning a111ygbilder. 

S1 rii1·,111 skulle 1·aLt au skapa betydligt större 
beha11dli11gsenhetcr iin tidigare. På många håll 
l1,1de df' nya 1011gangarna övenolkat.s. Uppgil: 
terna 0111 iilcler, 1 irkesförråd och Lräclslags
blandning. fö1 den skog vilken befann sig 
inom de ll;a bcsL:1ndsgränserna på foto
kartorna. 11Lgjorclc 1111 medeltal for något som 
i n:rk ligheL!:'11 ti ll sin karaktä.r kunde 1·ariera 
inom \'ida gränser. S:tlunda blev beståndens 
rnedel,ireal 60 hektar för h ela företaget, e11 
mycket hög siffra 1·id försök atL beskriva något 
enhetligt 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 en si t nationen st~illde skogsgödslings
;1111 bitio11cTn,1 t.ill problem. >lu skulle mycket 
1wngar satsas på atL producera vi rke . Verksam-
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het.en måste ku1111a styras Li ll de lönsamhets
mässigt räLLa ställena. De t var uppcnban att 
den tillgiingliga besLåndsbeskrivningen ofta 
gav o till räcklig precision som beslutsunclerlag. 
Under 60-talet. var Yi därför tvungna all cle ta!j
studera och ofta revidera elen tillgängliga 
informationen, eu mödosamt och kostnads
krävande arbeLe. Tnsiklen växte om att 11[1got 
radikalt måste ske. Även på drivningssidan 
ins!tg man behovet av bättre beståndsdala. 

Skogsvården 
En 1·iktig uppgift under 50-LaleL var att ut
forma skogsvårdsanvisningar för användning 
av alla berörda inom organisationen. Anvis
ningarna innehöll såväl informaLion om verk
samhetens inriktning som detaljerade instru k
Lioner för själva fältarbetet. De Lidigaste anvis
ningarna mformades emellertid i en Li d av 
kunskapsuppbyggnad. Man fick därför 1ara 
obserYanL på det prakt iska resultatet av olika 
rekom menderade rnewder och redo att ibland 
ändra kurs. DessuL01n ändrades skogens orga
n isa tion sttccessin 1·ad g~i ller både de geogra
fiska enheLerna och fi_111ktionärernas ansvar. 
Mot slutet av 60-talet. bö1~jarle ekonomiska styr
funktioner infogas i instruktionerna för a tt 
clifferemiera skogsvårclsinsatserna mf'd hän
syn till den LoLala nytran . 

På 50-talct hade eu lllanuellL kortregister 
u tvecklats, "Hygges- och skärmkort", fo r a tt: 
hålla reda p;t planerade och Yidtagna föryng
ringsåLgärder. Ansvarig för regisLreL var skogs
faktorn på 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- och skärrnkonen skulle 
lllan kunna följa historiken ö1·er de ,'llgärder 
som 1·idtagi1s for au grundlägga det nya skogs
best.åndet. åtgärder som ku nde st.räcka sig 
över ett par årtionden. 

I rn iuen av fäl-talet hade regisLreL redan 
bö1jat visa brisLer. Tidens tand gnagde på 
systemet. Del byggde i rätt hög grad på lokal
kän nedom och d:o erfarenhet. Problemet var 
att de1 sköues på s:1 rn:mga h:'inder. Befatt
ningshavarna Yiixlade, bevakningsgränserna 
ändrades och de ansvarigas engagemang för 



uppgiften va rierad e . A_jourhå llningen läm
nade allt.mer övrigt att ö nska. l en Li d av stä n
diga förändringar låg d et nära Lill hands a lt r.a 
d aLOrkrart till hjälp. 

Projektet Skoglig planering 
Det svåra ekonomiska läget för skogsindustrin 
i slute t av 60-talct gjorde a tt man såg sig orn 
e fte r nya viigar all sänka kosrnaclerna och ö ka 
in täkle rna genom ett så raLi o nellt handla nde 
som m öjlig t. Detta var också tiden för stor
da torernas inråg. Dessa hade en räknekapa
ci Le t av d ittills okänd omfauning och tick all t 
m er ökad använd ning som hjälp medel inom 
förer.ageus administration . Mycket h opp ställ
des till all man här hade "de ,·ises ste n". 

Rätt p rogrammerade skuUe cll:'ssa riikne
rnonster vara kapabla all p resen tera optimala 
lösn ingar på problem vars komplexitet över
steg mä nsklig förmåga att överblicka. !\fan 
ställde - clras tiskL ut.Lryckt - sin fö rhoppn ing 
till a tt spa ra pengar genom att låta datorerna 
Yäija kurs och å tgiirde r i stiille t för de an
sLäl lda . På så säLL skulle föret.agens lönsam het 
öka på kort och lång sikt. En för dagen ny tek
n ik var linjär prog;mmmering·. 66 Med 1-tjälp av e tt 
om fattande räknep rogram , en modell, och med 
d efinierade fö rutsällningar, sku lle d atorns 
p roblem lösni ng vara det optimala svaret på en 
komplice rad sarnvaria tion mellan olika fu nk
tio ner. Fle ra sådana m odeller skulle ocks:1 
kunna knyLas iho p till ett slags övergripande 
nätverk. 

For·skningsstiftelsen Skogsarbeten u tveck
lade modell rutiner fö r å rsplanering av avverk
ningsar betel. Inom SCA sla rtade flera projekt 
som sysslade med modellbyggen. Här gällde 
d et belyd lig t mer cijärva grepp. Företagets 
hela verksamh et, e ller delar därav, skulle ra tio
naliseras moclellviigen. Vår da 1.aavde lning h ade 
brc'1da dagar. De t ansågs au skogsröre lsen 
skulle vara särskilt be~änl av en övergripande 
planeringsmod ell e fte rsom verksamhe ten där 
rnr så geografiskt spridd. Elt ,·ikligt förhål
lande var inte rn insl tlotrn illgens upphörande. 
Virket skulle i ökande ulstritckni ng transpor
leras lan dväge n. De tta förbättrade flex ibilite
ten a ll välja destination, Dessutom skedde nu 

avve r kn ingen året runt och fi berindustrins 
beh ov av färsk ved blev all tmer u tlalat. Bet:y
delsen av att kunna kosmadsminimera och in
Läktsopti mera virkeslevera nserna, lo tal t sett, 
had e ökat i betydan de grad . 

Projektet Skoglig plan eri ng startade år 
1968 . Detta skulle under fyra års tid kräva 
många manårs arheLe av såväl externa konsul
te r som egen personal. Pr~jek tleclare var 
skogsch efcu Ul f Ronge med biträd e av j äg
m ästare SiYar Nordström. Berörda intresse
område n kom ti ll tals i "styrgrupper". De l 
rö rde sig om en mycke l slor satsning. Anslags
äska nde t (196\-l) , omfattande pe rioden 
1968- 72, var på totalt 7,29 miljoner kronor 
varav "Skogens" del var 5,84 miijoner kronor. 
Resten skllllc förbrukas av dataavdel ni ngen. 

Under beaktande a,· bolagets dåtida stor
lek och at t ekonomin var mycket ansträngd 
Yid denna tid, var medclstilldelningen upp
seendeväckande sLOr. Bolagets ledning hetrak
taclc proj ekte t. som en av de räddningstlo ttar 
,·ilka skulle k1111na h:1lla uppe elen sjunkande 
vinsten, Ö,·en ·ägan den in om proj ek tled
ningen ( 1969) förutsåg också a tt p rojektet 
redan {ir 1972 skulle ha genererat intä kte r p å 
5,7 mi lj oner kronor (an teckn ingar av Guslaf 
Nenzell ) , 

Projeklers gruudelement var Skoglig analys, 
budgeterat till :1,l l rn iijoner kronor ( d .v.s. 
drygt hälft.en av de medel som lilldelades 
"Skogen") . Rolagcts hela skogsinnehav blev 
föremål för en genomgripande indelning i 
nya mi ndre bestån d vilka beskrevs ur ett ~jugo-
1.al aspekte r såöl till belägenhet som ur biolo
gisk och drivn ingste knisk synvinkel. Del var 
fr{rn detta regist.l:'r som modellerna häm tade 
sina skogliga indata . 

Inom ramen för prc~ekt.et utvecklad e man 
följande modeller: 

En Hush.ål/nings111.odtll avsedd au ge un der
lag fö r pol icybesluL om avverkningar och 
skogsvård. 
En Cmvjlör/esmodell att anvisa hur anskaff 
ning, transporter och fördelning av rå
varan i för~idl inglede t skulle ske (rätt 
råvarn till rätt industri) . 

- En P-tafsmorlrll att rangordna bestånd för 
slu tavverkn ing, gallring, gödsling. 
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En Urvalsuwr/Pll att välja ul mest a nge lägna 
driv11ingsLrakLer. 
En 1tnslw[fnings- och lr,gnmorfr,lf att väga 
samman kunskaperna orn egen skog och 
förviirnningar om köpmarknacl med incl11-
strins behov under minimering av tra ns
port- och lagerkosLnad. 

- E n Driv11ingsplanerir1g1111odl'll för ettårs
p lane ring av awerk1 ii 11gar. 
En 1hmsporl- oth lagl'nnode/{. 

Parallell t utvecklade vi på skogsvårdsavclcl
ninge n e n Skogmårdsrulin fc>1 pl anering och 
budgetering in om skogsv{1rdsarbetel sann 
rllliner for u ppfö\jni11g och rapporte r. Därtill 
utfonnades n ya skogsvårclsa nvisningar av
sedd a a tt kunna utnyujas inte bara direkt a,· 
fältpe rsonalen u tan iiveu som p rogram me
rade e lemen t i skogsvårclsrutinen. 

En vikLig rn ålsä11 n ing för optilllerings
st rävandena ,·,tr all mo de lle rna i samverkan 
skulle t illdela poten t iella slntawerknings
bestå nd s.k . p r ioriteringstal (P-tuf) . Här
igenom skulle virkesuttagen fördelas på opLi
malt sätt med hänsyn till lönsamheten p:1 kon 
och lå ng sikt. Resulta ten skulle claLOrn presen
tera i fo nn av karLUlskrifter. 

.\1oclellarbetet konfronterades ernellenid 
snart med en bister , ,erklighe L. De frå n början 
högtflygande fö rväntningarna att den na v:"1g 
skulle skapa de t nav kring vilke t d t"n praktiska 
verksamheten k re tsade , kom succcssi,l aLL 
trappas ned. De LLa be rodde på närvaron i 
praktiken av en hel uppajö av o mständigheter 
som inte ens det mest sofistikerncle räknepro
gram kan förutse, samt att omvärlden förfind
ras obeökneligt. 

I nte rnins l förbälLrades skogsindustri ns 
lönsam hel avsevärt i och rned o Ue krisen vid 
70-ta le ts början. När modellerna fu1 igerncle 
som häst föreslogs i11Le sällan lösningar i linje 
med dem som man redan handlade efter. 
Eller också sade de t sunda förnufLcL n{1got 
a nnat än modelleus am,isningar. Detta kändes 
givetvis uppmuntrande för de ,1nställda, inte 
minst för fältpersonalen . Män n iskan hade 
rortfarande en roll ar t spela. 

Men detta säger inte att elen stora sats
ni ngen Yari t hel t förgäves . Proj e kta rbetet 
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lcclcle till 111,1nga öppenhjärtiga diskussio11er. 
De ansYariga för olika omdd en tvingades ana
lysera och kritiskt tä nka igenom hur verksam
he ten bedrevs. S:1kert bidrng deua t i Il ett 
effektivare samarbe te och tilI rcsul talförhäu
ringar. Användbara for framtiden i avsedd 11t
forn111 ing blev egentl igen bara Skoglig ,111alys, 
hush:11Iningsmodellen . skogsvårclsru tincn oclt 
skogsv{1rdsa1wisningarna. Dessa skall ,·idare 
beskri,·as nedan. 

Projektet b lev också inkörsporten för unga 
nyanställda som här skolades in i detta begyn
nande skede cl{1 daLurkr,1ft LOgs i b ruk som e tt 
all L ,iktigare st-yrmede l i skogsbruke t. 

Erfarenhet från arbeLe i projekt a ,· detta 
slag fic k en observant och inte rniusL skämt
sam dc!Lagare au nolera sex laser: 
- Begeistring 
- Tillnyktring 
- Panik 
- Uppspåra nde av de skyldiga 
- Bestraffn ing av de oskyldiga 
- Belön ing aY delll som in te var med. 

H ushå!Lningsmodrllen 
Unde r 60-ta lets arbe te n med nya skogsvå rds
arn isningar hade vi tiita kontakter med fors
ka rm1 på så1äl Skogshögskolan som p{1 det ny
bildade Inst i tu tel för skogsförhärtri ng. 67 

Många nya rön korn i dagen , a1w~indbara för 
a tt förs L(1 och beskriYa Norrlanclsskogens till-
1äxLegenskape r och p rocl ukt ionspotent ia l. F.n 
,idare i1we111ering a ,· ku nskapshigct s,1de oss. 
att det borde , a ra möjl igt sin111 lera utYeck
lingen av boreal skog vid tillämpning a,· olika 
p rogram för i-atiollell skötsel. De u ,1 var den 
forsla ansatsen i landet - och sannolik t någon
sta ns - au 1Hn)'ttja det sammanlagda , cLe n
skapliga kuuskapsläget fö r au simule rings
vägen prognostisera utYeckl ingen a, skogst ill
st[u1d 111.111. ,·id a lrernatiY inriktn ing a, · , erk
samhcte11. 

Vi had e vissa fast lagda u tgå ngspunkter och 
ti llg{lllg ti ll k 11 nskape r a tt 1nnyttja ,·id sådana 
he räkn ingar: 
- En genorntänkt och m· före tagslcdningen 

sanktioner,1d målsättn ing för bolagets 
skogsbru k. Vi kunde definie ra mål och 
restriktio ne r. 



T illför litl iga data fanns Lillg~i ngliga frå n 
vår nyligen genomförda Lax IV (1966- 70) . 
Funktio ner för grun<lyteu tvecklingen 
(och därmed fötT,1dsuppbyggnaden) i eta
blerad skog vid varierande bonitel, ålder, 
Lrädslag och täthet (Skogshögskolan ). 
F1111ktiouer fö r heriikning av virkestill
skoLlet vid skogsgödsling m· o lika intensi
te t (Instillltet för skogsfö rbiittri ng) . 
Någorlunda real istiska uunreglcr Ö\·er 
samband et mellan utg{u1gsfö rbancl och 
\'irkesprodu ktio n (Skogsliögskolan). 

- Skogs\ å rclsmal lar som beskrev de pro
clnktions1näss iga konse.b ·e nserna a\· ol ika 
,11n bitio11sniv[1 vid skogsanhiggn ing och 
11ngskogsvård (egna u tredningar, se 
kap itel 8) . 
Uppfa ttningar om prod uktion.winsten 
\·id odling av genetiskt förb~ittrade träd . 
(Skogshögskolan och Institutet) 

- u ppfa ttni ngar om d:o \·id odling a\ Pinus 
conton a (egna stud ier, se kapitel 12) . 

Föru tom träddata, terrängdata 111.111 . k1 111de 
informationen rr;\n var och e n a, · de t.usen t.als 
p rovyto rna i våra t.axeri11gar kompletteras 
med uppgifte r 0111 hur skogen j ust på elen 
aktuella platse n \'ar pla nerad att brukas. P:1 
samma s~itt kun de vår nya bestånds\'isa skogs
beskrin1ing, Skoglig analys, utnytijas. Skoge n 
på p ro,-ytan e lle r i ett \·isst bestån d kunde til l
d elas ett belägen hetsinclex i form av kostua
cleu fö r avverkning och rra nsport a\ \'irke från 
elen aktuella platsen ti ll närmaste egen indus
rri. Vi fick därför e n förankring i den opera
ti\'a verkligheten . 

Resul tatet skulle b li Husliå lln ingsmodclle11 . 
Denna u tvecklades in om Skogl ig planeri ng i 
nära samarbete m ed b l.a . skogs\'årdsa\'CIPl
n ingen . Diivaraude skoglige licentiaten)erker 
Karlsson , med t iden VD for SCA. Skog AB, \'ar 
dataavde ln ingens ansva rige for arbetet. Bland 
hans medarbetare fan ns den o urn bärlige data
reknikern och matematikern Hjalmar Kuoppa. 

\1.odellen byggdes upp av samman lagt ca 
6()() slwgsk/r,sser, tillsannnans represe i 1 terande 
bolagets totala skogsinneha\'. Var ocb en av 
dessa kännetecknad es av fem egenskape,·: 
bonitet, avsättniugslåge, å lder, trädslagsbland-

uing och virkesförråd. Arealen av varje k lass 
kunde härledas antingen 11r data från senaste 
skogsraxering eller fr.°in beståndsregistret. i 
Skoglig analys. Va,:je skogsklass hade ett antal 
skötselalternati\ att. \·älja mellan: gallr ing, 
gödsli ng, slutawerkn ing och föryngring. 

Klassernas utveckling i tiden beräknades 
som funktion a\· ol ika arnbitio nsn iv:1 vid be
slåndsanläggningen (val av triidslag, genetisk 
konstil.\1tion , fö lj an de ungskogsvård er.c.) . 
Vidare utnyttjades gallringmallarnas ut\'eck
li ngsprognoser fo r att per skogsklass genere ra 
tilh äxr och vir kesförråcl (se kapite l 8) . Utveck
lingen Ji;in·icl lag p!1vcrkades genom \·,.d av 
gödsli ngsprogram och gall ringspolicy. Läm p
lig ålder tö r slu la\Yerkning kunde t.ex. be
stämmas av uppnådd triidstod ek. Genom au 
komponera skogs\'årdsprogram av o lika typ 
och omfattning kunde beräknas vilken ,W\'erk
niug dessa meclga\' fri1n nut id och a ll t fram
gent. 

Beriikningsprogrammet rnedgav allts,'.\. uär
mast obegränsade mi~jl igheter alt kombi nera 
fö rutsiittn ingarna både \'ad gäller form av a\'

verkniug och sam mansiittningen beträffande 
skogsvå rden : planteri ng, 5Filvföryugring, an
\ ända 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 clen for contorta-

ocll iug 
- våra fröplantager börjat ge påtagliga 

fröskördar a\', s0111 \'i hoppades, mer 
s11abb\'äxa11clc wllar 

- \'i L'm en klar uppla ttniug om att den 
nyanlagd,1 skogen \'äxte biittre än 
man tid igare tro tt. 
\'i bö1jar miss tänka au beho\'e t för 
stun den a,· gall ri ng qr ga nska lite t 
(se kapite l 8) . 

H un1duppgif'te11 för modelle n ,·ar att beskri\a 
de kort- och li111gsikriga effekterna på virkes
uttagets storlek u;ir 1.11an til läm pade olika in
riktni ng och ambitionsnid i skogsbruke r. 

Det är o frankoni ligt au. optimerande räkne
program red ovisa r "idealresu ltat" som iir 
o mö jliga all uppnå i en praktisk verksamhe 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 väckte intresse 
även hos andra företag. litveckli ngsarbetet 
hade blivit dyrt. Vi beslöt au avyttra användar
rätten till ett konsultföretag, AB Skogsplan
higgning. Beräkn ingsmoclelle11 korn därför till 
nytta inom skogsbruket där man hade sin skog 
beskriven på ett för modellen användbart s~itt. 
Den kom också Yäl ti ll pass när den sta tliga 
Skogspoli tiska ut.redn ingens kontroversiella 
förslag gick p{t en provremiss år 1972/ 73 (se 
vidare kapitel 23). Ett annat sk~il ti ll au vi av
yttrade Hushållningsmoclellen var under
hållel. 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 är fal let 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 skogsutred
n ingens negativa mottagande, uppmanade 
såväl skogsindustrin som Skogsstyrelsen stats
makterna att ti lldela Skogshögskolan resurser 
för att utveckla mer sofistikerade proguos
instrument. Sådana behövdes i arbetet med 
den nya skogsutrecln ingen som pågick under 
70-talet. Resultatet blev en första simulerin gs
modell för konsekvensberäkning.68 1 ett del
betänkande :1r 1975 från 1973 års skogsutred
ning redovisade Skogshögskolan beräkningar 
grundade på en ny framskrivningsrnodell som 
utvecklats i samband med ett värderingsupp
cl rag för fastighetstaxeringen . 

'.\lär vi skulle göra avverkningsberäkningar 
på skogsclata från vår ajätte taxering, genom
förd åren 1983- 84, var det tid att byta hjälp
medel. Då gjordes i stället beräkningarna med 
hjälp av SLU:s Hugin-system. Systemet var 
också simulerande men inte optimerande då 
det 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 densamma som vi 
haft med II ushållningsrnodellen, att inkorpo
rent all dåtida ti llgänglig och i sammanhanget 
a1w~inclbar kunskap . .\1an kan säga att de i 
Hugin 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 att anv~inda Hugin. 

Skoglig analys 
De snabba förändringarna i 60-talets skogs
bruk krä,·cle en ny typ av skogsbeskrivning. 
Som nämnts bleY satsningen på skogsgödsling 
den utlösande f-aktorn . "Storbestå nden", som 
elen nyss genomförda drivningsanalysen resul
terat i, måste delas upp på betydligt mi ndre 
och mer enhetliga "dataenheter". Förvaltnings
och 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 orga
nisera skogsbrnket. Skogsbestånden växte, 
gödslades. gallrades och ,inclrade karakrär. 
Ä,en detta borde ett innehållsrikt och ri Uför
li 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 lös
ning 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 Kan
verkets Ekonomiska karta i skala I : l 0.000. 
Denna var baserad på ett rikstäckande grid
systern (rutnät) som beskreYs med koordiua
ter. Genom att överföra nllnälet till våra orto
fotokanor kunde vi entydigt beskri,·a läget av 
va1je skogsbest(tnd i horisontalplanet. Detta 
skedde med en tiost~illig koordinat som be
tecknade läget av en hektars tor ruta i va1je be
stå 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 klimat
index rned hänsyn t.ill sin belägenhet. Detta 
blev det förs ta steg som togs i landet mot digi
tal positionsbest.ä1nning av skogliga data. Det 
kom med tiden även att utnyt~jas av andra 
företag. Eu par :mionden senare sku lle \'ån 
system bö1:ja ersättas av 1ner ut\'ecklade GIS
verktyg (Geografiska informationssystem) och 
koordinatsäuning via sai:ell itsystcmc t CPS 
(Global Positioning System) . 

Planerna på ett nytt inclclningsprojekl bör
jade mogna år 1966. Till sin f),siska omfattning 
var företaget gigantiskt. Alla bolaget, skogar 
på sammanlagt över 2,1 miljoner h ektar, ut

spridda över Sveriges halva yta, skulle be
skri,·as i detalj, bestånd för best,°ind. Arbetet 
behövde forceras . Trots detta mås te precisio
nen på uppgifterna ,·ara god och likfor mig. 
Dessa kra, bedömdes e ndast kunna tillgodo
ses genom a tt s~itta in etr få tal specialutbildade 
fö1Tättningsmän. GrundtFirns beYakni ng, be
l~igen norr om Sollcftd1, valdes ut som försöks
om råde. H~ir prövade vi oss under två somrar 
fram till de arbetsfonner under vilka projektet 
skulle drivas. 

Det p raktiska arbeLet startade år 1968 som 
Skoglig analys inom projektet Skoglig plane
ring. Projektledare var jägm~istarna Sivar 
'.\!ordström och senare Göran Ljungberg. 
MåleL var all ha h ela vårt in nehav, med undan
tag för de ytor som befann sig under föryng
nng, nyinclelat t.o.m . år 1972. Arbetet skulle 

ske i tre steg: ( 1) vintera rbe te p:1 ru11111wt 
genom flygbildstolkning i stert"oinstrument och 
preliminär beståndsind elniug enligt d e nva 
normerna, (2) flygn ing p,\ sommaren med 
helikopter ö,·er va1je bcst:mcl fö r komplette
ring, korrigeri ng e ller modifiering av uppgif~ 
tema, och (3) e n parallell och oberoende stick
pro,·skontrol l p[1 marken. V{1ra västl iga, mest 
a\'lägsna och lågproclucerande, skogar skulle 
indelas enban gen om flvgbildstolkning med 
fäl tkontroll . 

Vi tr~inade upp ett antal specialisLcr ur dra 
egna led san1t anställde ytterl igare några . 
Dessa flygbildstolkacle siih·a de skogsomr,'tclen 
de skulle beskri\'a från helikopter 11~is ta som
mar. På så \'is fick ,·i en \'ä rcld'u ll kontinuitet i 
händelsekecijan. Data insamli11gen ble,· så lik
formig som möjligL. Genom markkontrollc11 
kunde prestationerna jämföras och e\'C11tuella 
individuella awikelsemönster i uppskattning
a rna påtalas och korrigeras. Fdn hel ikopte r
indelningen undantogs hyggen under fi:\ry11g
ring. De fan ns redovisade pa ''Hygges- och 
skärm kort" som vi också ,·ar i färd med all för
nya. 

Genom beställ n ingsarbeten , id Skogshög
skolan fi ck vi tillväxtfunktioner med vil kas 
hj~ilp vi kunde lå ta ,·a1je hest,'tnd '\·iixa i 
datorn", både ,·ad gäller träclhöjd, diamete r 
och virkesforråd . På så sätt unch·eks au be
ståndsbeskrivningen snab bt ble\' "mtt o f date", 
rdgot som lidigare drabbat alla beståndsregister. 
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Genom den nya bestfö1dsbeskri1 n ingen 
[ick 1·i en detaljerad och för tidsskedet unikt 
omfattande i11fon11aLiou Olll l'år skog. Antalet 
avgränsade bestånd som passerat föryngrings
staclit>t hit>\' ca 65 000, rneclelarealcn ca 20 
hektar. För l'arje sådan enhe t fa11ns bl.a . föl
jande uppgifrer: 
- J.khigeuheL: koordinat, höjd ö .h ., areal 
- Marken: bonitet, skogstyp,jorclan, mark-

s1rt1kn1r 
- 13esLånclet: ålder, trädslagsblandning, 

grundyta, träclhi~ci, 1 irkesförråd, kron
g 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 eriod. J.ntressant och upplyftande 
för systemets ti llförlitlighet \'ar a tt den be
st~rndsvis simulerade til h·äxt:en i skogen fram 
t.o.m. Tax \Il p,°i 80-talct hade genererat 
, ·i rkesförråd och andra parametrar som 
rnycket viil ställlde nwd taxeringens rnedel
viirden för bolagets skogar. Se figur 6:2. 

Skogsvårds ru.ti nen 
c')vergången ti ll traklh yggesbruk hade till 
följd au a ll L större arealer skogsmark snart låg 
under röryngring. :--Jär Yi når 1 balans i verk-

HYGGESRENSNING 
SLUTAVVERKNING MARKBEREDNING 
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samheten bcfau11 sig st;i11digt ca 15 000 hygges
ytor och planL5kogar på sammanlagt 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 hyggeskorten. Detta var angel;iget 
eftersom: 

föryng,·ingsarbetet 1x1 ett och samma 
objekt försiggick unde r upp till en 20-{us
period. 
fl ern åtgärder skulle genomföras med 
oFimna tidsin Lervall. 
föryngringsobjekten var rnftnga inolll 
förl'al tningsenhet.erna och geografiskt 
vitt spridda. 

- vår organ isation förä ndrades både geogra
fiskt och personell t. Systemet skul le 
kunna överleva oberoende 1i;ira1·, och 
detta under lå ng tid. 
förval1ningarnas nytill trädda, cenr:ralt 
placerade skogsvårdsplanerare hade för
utsatts komma au fä ett nytt planerings
instrument att samspela m ed . 

V:tr ansats var merjordnära än den som känne
tecknade delar a1 de p:tg:tcude n1odeUarbetena. 
Rutinen skulle 1'ara klan fältinriktad , Den 
skulle ,·ara eu hjälpmedel, ~jäna som besl uts
underlag och u11cled;iua djourhållningen av 
e n geografiskt: utomordentligt spridd Yerk
samhet. Nu på 60-talet i dataålderns begyn
nelse fan ns en Yiss skepsis bland fältfolket. 

UNGSKOGSRÖJNING SLUTAVVERKNING 
GÖDSLING 

GALLRING 

SY-KORT 00-
KUMENTE 

Figur 6:2. Srhr111alisk brshriv

ning av Slwgsvånlsrulinen och 
Skoglig 111111/ys. 

Slwgsvr1rdsregistrel omji1llm 
m 15 000 n11t,,1,,,. nrh /Jrsliinds

regis/rl'/ ca 65 000. 



:\fan hade blivit brä nd av tid igare d aLOrbase
rade rutiner för uppföljning och rapportering. 
Dessa upplc\"des ibland som mer betu ngandf' 
,ltt handskas med än som till någon hjälp. Det 
,·ar diirfö r viktigt se till a u man p å al la n iv,'.'ier
inom organisatione n var informerad orn , ·,u-r 
, ·i syftade . Särskilt viktigt. Yar au de fram tida 
a m·ändarna - fälLfolkeL - a kti \t de ltog i m
Yecklingsarbctet. 

l'laneringsi nsrn1mc nter som bö1jacle ut

formas år 1969 di-ipt.es till Skogs,·[ndsrutinen. 
KraYspecifikationen innebar att rutine n 
skull e: 

på likartat. säu som Skoglig aualys genom 
koorcli natsä tLning och höjda ngivelse en
tydigt ange varje föryngri ngsobj ekts posi
tion i rummel. Dessuto111 skulle ru tinen 
förfoga över all information som krä\"des 
för all föreslå r~itt föryngringsmet.nd 
med hiilp av våra instruktioner föreslå 
föryngringsåtgärder med hänsyn til l 
obj ek te ts belägenhe t och andra viktiga 
förursät I ningar 

Avverkning 

PL+ TMB HR TMB PL INV 

föresl[1 en tidsmässigt rä tt sekvens av dessa 
föryngringså t.gärde r. fram t.o. m. att u ng
skogsröjning genomlöns, t.. ex. i händelse 
av skogsodling (jlr figm fr3 ) 
kon trolle ra om nödvändiga å tgiircle r 
ge nomfor ts som planerat och innehålla 
uppgif"te r o m fö1 y11gringsresultatct. 
slå larm 0111 planlagda å tgärde r ej u tföns 
i tid , och p:1111in 11a till d ess att de u lförts 
lagra all in forma tio n 0111 utförda åtg~irdcr, 
inklt1sive am"<'i nt föryngringsmaterial, Lex. 
p roveniensen , för a tt sedan ungskogsri'~
ningen företagits a rk ive ra dessa uppgifter 
for e fl<"närlden 
då objektet \'ar fardigbehancllaL levere ra 
ungskogsclata till best.'111dsrcgistret i Skog
lig analys sorn därefter mg , id och som 
simulerade beståndets vidare u tveckling i 
tiden med lämpliga tillväxtparametrar 
inför varje år föreslå en arbetspla n, en 
p relim inär skogs\"[1rdsbuclger, som grnn
d adCc sig på dCct totala behmet a,· skogs
\'å1ds{1 tgiirder en lig t: skogs, ,'trdskorte u. 

R 

BF - INV--HR -------- L ----------R 

FT+TMB HR TMB INV L R 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Antal år efter avverkning 

Förko rtningar i exemplet: 

J'L Plantering 

BF - !:\es1,111dsforyngri ng 
FT Friit riid 
T~,[B = Traktorn1a rklwn-dni ng 

HR -H~'ggesrensni11g 
li\1\ ' ln\·enlering 

I . l.i)\·sancring 

R L"ngskn~sr0jning 

År 
() 

2 d lc·r 3 
3 el ler -I 
-I e ller :i 

Åtgärd 

Silita\Yerkning 

1 lyggcsrensning 

.\larkhcrcdni11g eller bränning 
Plan tcri 11g 

F<)r~·ngri ngsi n\·cn tt'ri 11g 

[\·. kompleueringsatg-ärd 
b ·. lö,ö,me ring. man ue llt el ler 
(pa bO-talet) 1nccl kemiska preparat 

1.·>-20 L·ngskogsn-~jn i11g 

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 vid nli/!(I tid/Ju11kte1: Slwgsvärds
mtil/l'n kontrollerade b/.a. rimligheten i åtgärdsfönlagn1 111ot grillr111dr, i11stmhtiunn 
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Rntinen var hell driftsklar år l 974. Plane
ringssyst.ernet innebar en kommunikation i 
båda riktningarna mellan fäl t.pe rsona len och 
dataregistre t. 

För va1je nytt föryngringsobj ekl upprätta
cles e u slwgrnårdslwrl i falt. Detta innehöll alla 
nödvändiga grund uppgifter såsom areal, be
liigenhe t, ståndortsdat.a samt e n plan for å r
gärder under de närmaste åren . Sedan följde 
under årens lopp e rt slags ping-pong-spel 
mellan rutinen och fäl tpersonalen med skogs
vårdskoneL som infonnalionsbärare där nya 
uppgifter stä ndigt tillfogades under föryng
ringsprocessens viig mol fullborda n . 

Skogsvårdsrutinen blev et.L robust och upp
skauat hjälpmedel som snart såldes till flera 
andra före tag. Den garanterade ordning och 
reda i föryngringsarbetet. Den kom att till fullo 
motsvara v(tra förväntningar och används än i 
dag efter 30 år. De l enda större problemet upp
stod initialt, ty e tt st.ort., ibland detektivbetonat 
arbete måste läggas ned på att föra över informa
tioneu från hygges- och sk.'irmkorten till skogs
vårdskort. De objekt som dessa beskrev ha r nu 
sedan länge passera t. genom skogsvårdsruti
nen och är nu ungskogar, 30- ?iO ~tr gamla. 

Slwg~rn/lrrlsinstmktionern a 
Viktiga delar av våra nya skogsvårclsinsu-uktioner, 
som utarbetades inom skogsvå rdskomm ittcn 
under å ren 1966- 68, kom att byggas upp 
kring tre parametrar: (]) behm'et av wta l geo
grafisk t;ickning, (2 ) husht1llningseffekten och 
(3) a npassning til l daLOrise ring. Sble n var föl
jande: 
1. Våra nya regle r och instruktioner skulle 

kunna a nvändas av ,dla berörda, fdn kust 
ti ll fjäll, fr.°tn syd till nord . Inst.rukt.ionerna 
måste då inn efatta hela skalan av förhål
landen som var viktiga för handlandet i 
det e nskilda falle t., såsom växtplatsens be
lägen h e t:, klimat, bonitet, skogstyp o.s.v. 

2. Vid sidan av skogsgödslingen Uänacle ~i,en 
de andra inslagen i skogsv(1rclen syfte t att 
underhålla e ll er fö rbättra virkesströmmen 
ut ur ''procluktionsapparaten skogen". Det 
,·ar angeläget att d ime nsionera skogsvårds
insatserna på e tt hushållningsmässigt opti
malt sätt. 
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3 . Skogsvårdsinstrukt:ionerna skulle vara så 
utformade att de kunde p rogrammeras 
och inkorpore ras i skogsvårclsrntinen. 

Den tred imensionella lägesbeskrivn in gen 
inne bar att varj e föryngringsobjekt kunde 
klassas med hänsyn till växtplatsens klimatför
hållande n, å tminsto ne i grO\·a drag. För detta 
ändamål skapade vi begreppet Slwgsvå,dszon. 

Här indelades hela melle rsta och norra 
Norrlands skogsland beroende på breddgrad 
och höjd över havet, samt i före kommande 
fall \'ästligt hige, i fem zoner. Den högst be
lägna gränsl injen visade en approximation av 
barrskogsg6insens läge. Den bgsta g rä ns
linjen 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 zon
g ränserna av klima t.skäl vanligen n edjusteras 
med 25-125 meter Ufr kapiLel I 1) .69 

Höjd över havet, m 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

62 64 66 

Breddgrad 

68 

h g11r 6:4. L'lifr1111 lm'rldgmd. höjd över hov,,f. samt i 
.före/w111111a11defall viislligt lrigr. h/i111ati11de/ades sliogs-
111mJ1en i ji,m slwgmårdswnn Den hiigsl !J,,fiigna grä11s
lirijen i diagm111111el iir en approximation av brm:sliogs
giinsen. 



Enligt klassningen i tax VI pJ 80-talet var 
drygt 60 procent av bolagets ma rke r klimatiskt 
gynnsamt 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 skogs
förvaltniugar, med marker i ,·äster och i norr, 
v~ixte dock e n betyda nde ande l av skogen i de 
mest kä rva skogsvårdszonerna. 

Inom var och en av zonerna ansågs att lik
artade förutsii ttningar förelåg fö r val av för
yngringsrnetod. (De tta gällde dock givetvis 
in te d et viktiga provenie nsvale t som bl.a. ~ir av
hängigt ijuskli rnatet.) I instruktionen från år 
1990 kommente ras föryngringsarbetets i n rikt
ning i de o lika skogsvårdszonenia pf1 fötjande 
sätt: 
Zon I: De nna zon är den nr växtsynp un kt 

bästa. Plame ring efter maskin ell mark
beredning skall ,·ara deu norma la för
yngringsrnetoden p[1 friska marker. Själv
föryngring 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 uunogna
den av skogsfröe t ofta o fu llständig. Plame
ring efte r maski nell ma rkberecluing skall 
därför vara elen nonnala föryngringsmeto
den. P,\ marker med hög grundvatrenniYå 

Hav 

0 

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

Skogs
vårds
zon 

---- ✓- - ----

% av skogsmarken {SCA) 100 

Figw· 6:5. Huv udpar/1' 11 av SCA:s 11u11 /in liggn i11 om 
ri!'II lrli111aIiskI 111esl K)'l111sI1111ma 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. 

och/ eller tjockt råh um ust~icke ger fr.o. m. 
zon 2 hyggespl~jning eller markberedn ing, 
som ger upphov lill upphöjda pla nterings
p11nktt>r, goda biologiska effekter - för
bäuracle fukLiglie tsförh :dlanden , minskad 
frost.risk m .m . 

Zon 4: J denn a zon råde r klimatiskt. sett 
karga, Uällnära förh ållanden, vilka ofta 
medför au. h11must~icket är mäktigt och 
inaktivt pf1 grund av elen låga nedhryt
ningshastigheten. Dessa forh ållancle n 
ställer krav på racl i kala ma rkberedniugs
mewcler for all s~ikerst~illa e n god etable
ring och överlevelse hos föryngringen. 
Hyggesplöjning är en sådan m etod på 
friska och fuktiga ma rke r. Enl ig t gällande 
lag skall dock denna metod tillgripas re
srriktiw. G rane n skadas ofta svårt av [rost 
och kan \"a nl igeu endast nå en t.ill frt>cls
ställancle ut,·eckling unde r skydda nde 
björksbirm. Torra 1all rnarke1 sji-ihföryng
ras i g lesa bestå nd, var,,icl forvngrin gs
fase n blir mvcket lå ngyarig. 

Zon .5: Denna zou ~ir barrskogshältets h ögsl 
belägna ,-~ixtzon och gränsar mot björk
skogsbälte t e ller ka lfjället. Skogens avkast
ning ligger hå r p{1 en mycket låg nivå och 
risk fi nns för att Qällg ränsen fl yttas ned i 
händelse av kala,Yerkning. Inom zon 5 
måste all awerkning starkt ifrågasältas . 
De n ö, ·ersta randzonen närmast kalfjiillet 
skall alltid lämnas orörd. Andra delar av 
1.on .5, so111 med dagens kunskap bedöms 
möjliga att ;1n-crka och föryngra, avgrän
sas med hiinsyn rill te rrängens exposi tion, 
marke ns näringsförh{dlauden och lo kal 
e rfarenhet av licligare föryngringsarbe te. 
H är gäller sanuna regle r for val av fö ryng
ringsrnctod som inom zon 4. Höjdläges
inflytandet gör a tL zonen blir alltme r be
gränsad mot norr. 

Skogsrypen , del ursprungliga skogsbeståndet, 
samt ak tuell skogsvårdszon blev variable rna i 
ett sche ma för val av föryngringsmetod som 
fr.o . m. år 1967 kom a tt ge stadga ål den prak
tiska verksamheten. Schemals a nvisningar 
kom a tt ingå som ett viktigt styrmedel i skogs
vårdsrm ine n . InitialL innehöll schem at bero-
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ende på foryngringslokalens be lägenhet, eha 
o lika f'öryugringsalte rnativ. T takt med att cr

farc nht'terna fr,°in \'erksamheten ö kade, samt. 
att plant.t:ypen och metoderna för markbered
n ing utvecklades, kunde floran av alteniati,· 
minskas till sex. Likaledes förenklades scheniat 
med tiden till all i stä llet för skogst:ypen endast 
d elas upp pli komponenteu fuk tig hetsklass. l 
tabell fi:2 visas schernat. för \'a l av föry11gri ngs-
111etod i skogsvårdsinstrnkt ionen från :ir 1990. 

Tabell 6:2. Schem a för val av föryngringsmetod 

Fuktighets

klass 

Skarp -
tor r n1;.:1rk 

Fr·isk 

mark l 

Fukt ig -
\'å t 

rnark l 

Sko..,.s,·cl rclszon 
"' 2- '\ 

Hf2 13!'2 
Ft 2 Ft 2 

H l + pi 111 + pi 

F/ H + pi F/ H + pi 
(Ft + F/ 1-1 2+:1) ( I !pi + pi 7) 

(pi -1) (pi -1) 
(Ft 5) 

lll + p i 1-11 + p i 

I !p i T pi l-lpl + pi 
(HUi) (HI 6) 

-I 

llf 2 

Ft 2 

H I ~ pi 
llpl I pi 7 

F/ H + pi 
(pi -1) 

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

Förkort11i11garna i schemat har f(')Uand c bct)delse: 

pi 
Ft 

13! 
F/ 11 
1-11 

plante ri ng 
frör r~i.dsställni ng 
bcs1ri11dsför)·ngri ng 
lläckmarkherecln ing- resp . harvning 

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

Hpl - rnaski11cll 1narkheredning genom hyggcspl{~jning. 

I l;'.i 11 \' is11i1 1gssiffrorna 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 och y1struktu r ej ~all ,11 1 11 1.fr,ra och där 
pb111cring är orealisti.skl ko~tsarn. 

6. Endast pa hä11 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('

liallc1 ytfuktiga och fOrs111npacle a\'sn itt samt pa 
marke r n1<.;d tjocka 1Jhumusti-lckl'11 . 

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

11 1 H laniagsfall . 
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N~ir nya ,111,·isni ngar skulle utfonnas på 60-
LaleL LillrnäLte vi skogens belägenhet, d.\.s . a\'
sättniugsläget, stor ekonomisk betyd else. 
Ambitiousg raclen \'ad gälle r skogsdrdsinsar
serna borde anpassas härefrer. Vissa åt.g,'i rds
paket är ju dyrare ~in andra, men de kanske 
leder till bättre ,ol;mprod11kt.ion eller biiure 
h,1lilet.. På samma s;itt ger tiitare (och dyrare) 
kulturer en högre arealproduktion än glesa 
samt värdefu llare stanwirkf' . Vi gjorde diirför 
ornfattande u trednin gar clår a ll tillg~inglig 
veteuskaplig in for mation u t1 1yttjad es. Det 
gällde att beräkna de produktionsrnässiga 
konsekwnserna ( l ) m· skogskul tur m ed o li ka 
forbaml. (2) av o lika starka röjningar i medel
ålders bestfö1cl (, ·a ra, många vid de11na tid 
hade en mycket tiit ko11 ku1Ternnde under
viixt) , (3) av au röja ungskogsbes tåncl ti ll o lika 
förband, sa 111t (4) konsekvenserna för skogs
lrnshålln ingen a\· a tt a \'\erka o lika typer ,-1\· be
st:llld i den recl,111 existernncle mogna skogen. 
Vid Skogs\'årdslorbun dets exkursion år 1969, 
solll gick på SCA.:s marker i trakte n a ,· Ange. 
redogjordes ri-iu ingående for dessa arbeten 70 

(se också kapitel LJ) . 
D essbäure förbättrades det ekonomiska 

läget för skogsindustrin ganska snan. \fan såg 

PI/ha 

2 600 

2 400 111 

2 200 

2 000 IV 

1 800 V 

1 600 viT 
1 400 

1 200 

1 000 Vt l 

21 0 74 28 
190 67 
170 60 
150 53 

öre/f3 kr/m3 

35 
28 

Bonitet i nya bestandet 

42 
35 
28 

49 
42 
35 
28 

57 
49 
42 
35 

57 
49 
42 

57 
49 

~-----,,--------
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. / f)(i;_ 

d å inom bolaget betydligL mer positin på alla 
{1tgärd e r som kunde öket virkestillgängen . O cli 
motgå ngar i föryngringsarb,c, te t i 1·!11a s;irnre 
a,·sättningsl;igen, som också hörde till de kli
mat iskt kär\"as te, gjorde <1tt \'L rn,°ist.e tä nka om. 

Enligt ,·ån ekonomiska synsän borde plant
antalet i händelse m· p lat1Lering h~ir ,·ara som 
glt>sast. (Fig ur 6:6.) Men vi e rfor snan au li iir 
s t;i_l ldes s~irskilt stora krm· på omso1·g I id b:1ctc 
rnarkberedning och planLer i11g om å tgi1rden 
skulle l)rckas. För atL Ull(lvi ka dyra bakslag var 
det mest lö ns<1mL a tt ,·ara ambi tiös ä1en hä r. 
Dessutom a1wisade snart 1979 å rs skogs1·årds
lag det Ligsta acceptabla a n ta l överle1·,tnd c 
pla nto r efte r p lantering som samhiillct accf'p
tcradt>. Från och med {1r 1082 had e ,·i cliidor 

före n klat och mod ifie rat p lanteri ngsan vis-
11ingen a1·sc1·ä n . Borta ,·ar såväl resone
mangen om n1arginalkostnad e r som a\"s;itt
ningsl.'ige11 . \'id p lantering efter fäick mark
bcrcdning e lle r högläggning krä\"Cles 11 11 e n
dast fö!jande: 

1-11 00 ri>r 
t,1 ll och gran 

w 
18 

16 

Pbn tor per h<" k1;1 r 

,·icl plamering ,11· 1al l. 

g-r<111 och contona 

2 ,i()() 

2 1110 

2 200 
2 ()()() 

I 800 
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KAPITEL 7 

Skogen byter skepnad 
Jag brukade ra rill enkel pedagogik närjag be
skrev 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 på kapital p lacerat i bank. Han kunde 
,)iija olika vägar au 11tnyLLja sin Lillgång. 

1. Han tärde på kapitalet och Jörbr11kacle 
cleua mer eller mindre bekymmerslöst. 

2. Han levde p:1 precis den avkasu,ing kontot 
gav honom och var nöjd med det. 

3. Han levde snålt Lills vidare. Han sparade 
litet av avkastningen varje å r så att kapi
talet ökade. Resultat: Med ökande kapital 
ökade också avkastningen . Denna kunde 
han med tiden utnyttja för att öka sin 
sranclarcl . 

4 . H an placerade om kap i talet till kon to n 
m ed bäure avkastning. Res11lt:at: Han 
kunde omedelbart öka sin standard. 

Under gångna tider föijde Norrlanclsskogs
bruket - a,· nöd eller kanske omedvetet -
slmtegi 1. Som konsekvens minskade skogs
kapi talet. Stra.trgi 2 var och är elen som sam
hället ,·ia sin skogsbgstiftning accepterar au 
skogsägarna föij er. Strategi 3 föijer vissa skogs
ägare antingen av liknöjdhet, försiktighet, 
medYeten sparnit e ller av okunnighet. 

Efter uppvaknandet p,'\ 40-talet - innall 
,·ilket i stort sett hela det norrländska skogs
bruket hade föij t strategi 1 - växlade SC.-\:s 
skogsbruk över till strategi 3. Av försiktighet 
och sparsamhet låg ,·irkesuttagen lägre än till
växten. Son1 resultat skedde en viss fön-åds
uppbyggnad 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 etap
per över till strategi 4. I takL med att tillväxten 
uppgraderades genom n{iringstillförsel, och 
genom au den svag-växande skogen byttes ut 
mot vita lare, ökade vi , ·irkesu ttagen utan att 
~iventy ra u thålligheten. Vi kunde t.o.rn. sam
tid igt öka virkeskapitalet (se ka pitel 10). 

N;ir skogsvårclsarbetet sköt fart på 50-t.alet fick 
det genast en offeHsi,· inriktning. \fan införde 
i princip förbud att tills vidare m'\·erka sluren 
~ddre skog på bolaget, marker. Det. genom
snittl iga virkesutfallet i slutawerkningarna, 
som alltså så gott som uteslutande var av sane
ringskarakt~ir, kom därvid att ligga vid ca 40 
m''sk per hektar. A,- de n totala virkesskörden 
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\'\'erk
niugar på basis av rax Ill låg vid drygt 82 m'.lsk. 
Även cleua , ar bara en etapp på vägen mot ett 
tillfredsställande skogstil lstå nd. Det g~illde 
därför att fortsätta dimensionera avverkn ings
och skogsdrclsprogrammen for att åstad
komma en realistisk awägning mellan virkes
skördens storlek och sammansättning i det 
korta perspektivet sann en med tiden ökande 
\ irkestillgång. 

De strategier som utvecklingen under fy,·a 
årtionden korn att innebära kan i korthet be
skri,·as som föijer: 
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l 9:10-1alet: Avveckling av "skräpskogarna··. 
Forcering aY gall ringarna. Ökning a1 
björka1Yerkuingarna. Ökad anläggning 
aY uva 11ngskogar och 1·[1rd av helintlig;1 
genom ri'~ning. Ökad plantprod11ktion. 

1960-talet: Minskn ing aY gallringarna . Inrikt
ning a1· Yirkesuttagen mol gles äldre skog 
som cl;\l igt utnyt rjar växtplatse ns procluk-
1ionspotential. Spara äldre skog med bra 
tillväxt. Öka tilhäxr.en i bäure och Yäl
bel~ige n skog geuom gödsling . Ö ka skogs
odli ngen . 

1970-tale t.: Fo rtsatt målsättning au. f'örb~i ttra 
de n existerande skogens samrnansiittn ing. 
Inriktning av 1-irkesHrngs1.en mot slut
awerkning i gles skog. Ingen gall,·ing i 
onödan . Fortsatt. gödsling. Sw ra föryng
ri ngsyt.or som plan t.eras med contorta ta ll 
och genet.iskl förbiittrat skogsodlings-
111ateria l. Plante ring med r.äckrotsplantor. 
SFihforyngring endast på särskilt hirnpade 
marker. Ö kad 11ngskogsröjni11g. 

1980-t.alet: forL,all. inriktning mot all for
biitt.ra skogens bestock1Jit1g . men slut.e l pf1 
skedet bn skönjas. Fö rbe redelser för alt 

börja gallra i kul turbestånd samt för kon
serveringsbuggning i äldre skog. Fö ryng
ringsprogram och skogsgöclsling med 
oförfodrad inriktning. Ston röjnings
progra111. 

# 

• t ,t 

" 

\ '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 
111 i 11drr1 iin .50 slw,gslwbik
me/er fin /1(1 /ilm: l!vls e11 be

slr1wlså/der /Hi r111n 700 år -
1111 ,,,_rn//al rrn rlffnlllil'n 

plw lih 11/!;g11i11g. 

De1 kan i11Yii11clas alt e rt skogsbruk med dessa 
restr ik tioner på 1·i rkesu tLagens inri ktn ing 
m[1ste 1·a1·a ko nLrove rsie ll t i d e t korta perspe k
tive t. i ldre skog i dåligt skick ger mindre a1 -
1·e rkniugsne1 t.o {iu förstklassig skog. Skogs
odling p[1 stora löryngringsytor sanll skogs
gödsli ng är kostnadskrävande . i'vle n s0111 mot-
1'ikt hade l'irkesutt.agen på egen skog ku11 11a L 
ökas a1·se1·än utan att ävenLyra det li'tngsikti g<1 
11ytyandet. Vår indnstri tillfördes rne,· 1·irke 
som inte helaw1des mecl några köpkostnade r. 
Och det rörde sig om stora klantiteter. i\lan 
kunde också se saken så a tt industri n fick e tt 
marginalti llskott vedr{11'ara att bearbeta och 
de tta \'ar extra lönsamt. 

Ar 1985 ko nstaterade l'i t. ex. att e nbart 
skogsgödslin gen under de gångna 15 å re n 
samrnamageL tillfört l'å ra industrier - lilzsom in
landssågl'f'rk till vi lka vi leverer<1de sågtirnm er 
- ca rd miljoner m'1 s[igtimmer och tre rni ljonn 
rn3 massaved extra. Kvanti teten moL~1·araclc 
l'olymmässigr ett {n s fö rbrukniug 1id bolagets 
då1·arandc fabrike r. 

Erfarenheten avslöjade också att vi 1·anligeu 
11nclerska1tade cffekLe rna a1' förb~ittrings
arbete t. Tilll'äxten ökade me r ~in beräknat 
och d;irmed ökade också det stående 1·irkes
kapitalet. De lta möjliggjorde att vi successi1'L 
hc~de ribbau vad gäller <1werkn ingsnil'ån. Till
tron till inriktningen ö kade. Vi l~irde oss all 



Ett väl anlagt lw1lr!J1d idag 
11år en volym på 50 skogs

liubi/111/fter Jier hektar lä11gt 
i1111r111 rf1,t iirailtue/lt 111ed 1'11 

första ga/hing. nagn,s pm
d 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 besitte r en oanad v~ixtkraft när· 
man v~il få tt igång livsprocesserna. I en brukad 
,·ital norrfanclsk skog består Lex. eher 20 år 
40-50 procen t a,· elen stående virkes,·olyrnen 
av ved som ej existerade i utgångslägeL Efter 
11tvärderingen av dr sjiittc skogsrnxering 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 dessa 37 år skördat över 100 
mi ijo ner m~sk ,·irke . Exanliteten mots,·arar 

d r ygt 70 m 3sk per hektar mslagen p{1 SCA:s 

hela skogsyta. 
Vi har allts[1 sedan 1940-talet vo lrn1-

mässigt a1•yerkat mer iin li el,1 det 1·i rkes

fiin:1d som cl,\ fanns i SC:A:s skog. Trots 

detta ha r ,·i i dag 35 % mer virke i dra 

skogar iin i 111g:lllgs!;ige1 ! 

Hus håltnin gsmoclellen 
Huvud uppgiften för modelle n var att beskriYa 
e ffekterna p,"t virkesuttagets storlek kon- och 
långsiktigt när man tillämpade o li ka inrikt
ning och ambitionsnivå i skogsbrnket. Am bi
tionsgraclen d efini erad es med d e n högsta Lill
lå tna marginalkostnaden i form av skogsvård s
åtgärder (se kapitel 5) . 

Av simule ringarna under 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 rna kun de 
man göra Linslighetsanalyser med hänsyn till 
betydelsen aY olika inslag i skogsskörselu. Vi 
fick 1..ex. bekräftat a tt gallring inte Yar 11{1gon 
angelägen form ,n- virkesuttag för stund e n (se 
vidare kapitel 8) . J ett fall fick modellen söka 
sig fram til l högs ta u th{dliga uttagsni,·{1 under 
fr itt. kombinerande a,· gallring orh slutavYerk
ning. I ett an nat fa ll fi ck m ed samma målsäu
ning ingen g,dlring ske utan al lt 1irke skul le 
tas ut i form a ,· slu ta \Ye rkning. 

För de närmaste ånionclern1 ,ald e modellen 
eu program cfar sex procent a\' ,·i rke t togs u t 
genom gall ring. Den uthåll iga n i,ån låg två pro
cent över d et radika la sluthuggn ingsprogra m
rnet. Att gallra mer gav allts:1just inga fö1·clelar 
med hänsyn till virkesskörden, bara liögre 
kostnader. Däremot va r d e l m ycke t a ngel;iget 
at t fonsä 11a avlägsna ä ldre glesa och svag
, ·~ixaud e besd ncl . inte minst p,'\ bättre mark. 
Dessa skul le ersättas med snabbv,:ixande 
kul Lnrskog. 

Ett problem var bristen på 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 awerk
ningsmöjligheterna i det korta perspekti,·e t. 
Kunde ma n unch·ika denna framtid ,1 l)l'ist
situation var Jl)ycket n 111net. År 197 1 1·a r ,·i 
redo fö r ett handliugsprograJJJ for odling av 
cont.orta ta ll.71 H iir föreslogs - med målsätt
ningen a u förh indra en sådan virkcsbrist - ett 
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c tapp,is införande a, · der snabbväxande träd
slaget som inslag i d rt skogsbruk. Under åre n 
197 1- 89 sk,t!lf> ,·i plante ra 220 000 hektar. 
Totahreale11 kon1 att stäm ma rätt väl med vad 
som uppuåddes. Förde larna b e träffande 
skogshush{tll11ingcn bekräftades av I--lushåll-
11i11 gsmodelk11. De 11 cott lorta som plantera
des under de närmaste 20 åren hade bäst 
t'lfekl p ;'i mvf'rkningspotentialcn redan nu. 
Under c11 tio:11 speriocl bo rde därför 140 000 
hektar planteras. 

Som resul ta t av ytterligare analyser under 
äre 11 1972- 73 beslöt skogsavdclningens led
ning ,1 tt gå in fö r eLL ännu mer offe nsivt skogs
vå rdsprogram. Avverkn ingsarbete l skulle 
11;ista 11 he lt koncen tre ras till slutavverkning 
med sikte t mot i fö1·sta hand skog som dåligt 
utn)'t tjade marken. Vi införde cfarför styrmed
le t TVD (se nedan) för att rangordna skogs
besl<'mden med h;1nsyn ti ll hur \'äl de växte i 
förhålla mlc ti ll poten tial en. Samtidigt. hade 
,·id denna tid ,·,'\ra rröplantager med svensk 
tall börjat producera större mängder frö som 
n II användf's i p lam skolo rna . Dessa föruts[1gs 
ge upphm till mer snahlwäxande träcl. Verk
sarnhctcll med sjähforyngring skulle nu i 
princip begränsas till de torra och våta mar
ke rna . För ÖHigt. sk11lle alla hyggen planteras. 

l:kr~ik11ingan1a med Hushållningsrnodelle n 
, isade au ,·i med dessa nya offensiva inslag i 
skogsskötseln omedelbart kunde öka ut.taget. ur 
bolagets skogar med ca tol\' procent ut.an au 
ä,,entyra de n långsiktiga tillgången på ,·irke. 
Nu hade vi, inklusi,,e de t redan införda göds
lingsprogra11u11c t. inom loppet av sju år ökat 
,·irkesflöde L Crån bolagets skogar rned d rygt 20 
procent. 

Tillvi.ixtclijji:rensen, J VI) 
Sim1t!eringarna med I--lushållningsmodellen 
visade alltså in t.e ö,·e1Taskande det riktiga i 
den policy betr;irfa nde f-öretagets skogshus
hållning som kn~isattcs redan i början av 50-
talct. De t fanns anledn ing att fortsätta av
lägsna gammal skog som dåligt utnyttjade 
st[mdorten och sam tidigt spara den skog som 
var bättre i detta avseende. Me n när avverk
ningsarbet.e r. mekaniserades uppstod uppen
bara p referenser. De från början rätt otymp-
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liga avverkniugssyst.emen krävde stora virkes
mängder for att visa lönsamhet. 

Det låg nära till ha nds för våra skogsförvalt
ningar all styra virkesuttage11 mot den mest 
\'irkesrika skogen i det v~illovliga syftet att 1·edo
visa bra ekonomiskt resultat. Men en sådan in
riktning kom att ligga på kollisionskurs med 
d e övergripande h ushålln ingsmålen. Som 
motvikt behövdes därför ett ins t.rurnenL, med 
vilket vi kunde prioritera valet av slutmverk
ningsbeståncl 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 analys fr.o .rn . bö1jan av 70-talet födde 
tankar på ett fö1- ändamålet ,m,·änd ban styr
inst.rument. Regisrret, t:räddata kunde am·ändas 
till att härleda den akw ella löpande tilh·äx ten 
i respektive bestånd. Beträffan de nyanlagd skog 
hade Yi skaffat oss uppfattning om den m-Lts t
n ingsnivå som kunde uppnås i olika fall (se 
vidare kap it.e l 9) . De nna k11nde t.ex. beskri,·as 
som den förväntade idealt.illväxten i det 11\·a be
ståndet. Cr hushålln ingssynpunkt borde de t 
vara mest effektivt att förlägga avverkningen 
til l sådan mogen skog där den akwella till
,·iixtcn yar som mest underlägsen elen som e n 
nyanlagd skog skulle komma att prestera. 

Resul ta tel av dessa tankar ble,· rä kn e
program, d iagram samt tabellverk. Ingående 
Yariabler va r: 
1. Den fö rvän tade rnedeltillväxten på en ,·iss 

ståuclort under kommande omloppstid för 
ett nyanlagt skogsbestånd med normalfrö 
a\· sYensk tall eller gran. 

2. Den aktuella löpande tillväxten i eter befint
liga slutawerkningsmogna beslåndet. Denna 
hiirledcles ur uppgifterna om bestånde t, 
ålder och ,·irkesförrådet per hektar. 

3 . Skillnaden (1) minus (2) utgjorde Till
växtdifferensen, 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 negativa beståndsegenskape r (posi
tiv TVD) , desto större var vinsten med att 
fä dem omförda Li ll ny skog. 



Nu kunde potentiella slutavverkningsbestånd 
rangordnas med hänsyn till TYD inom olika 
aktuella planeringsområden. Det förtjänar på
pekas att rangordningen av slutavverk
ningsbestfoden med h~insyn till tillväxtdiffe
rensen omöjligt kunde vara det enda krite
rium som fällde avgörandet i planeringspro
cessen . Här måste hänsyn tas till många andra 
viktiga förhålland en, såsom konjunkturens 
växlingar och c.farmed behov av o lika sorti
ment, å tkomsten med h ~insyn till årstiden, till
gänglig avverkningsutrustning o .s.v. Men in
slaget av TVD-hä nsyn i avverkningsplane
ringen kunde följas upp och var en bra ut
gångspunkt rör konkreta diskussioner om hur 
hushållningskraven tillgodosågs i det prak
tiska arbetet. Uppenbara avsteg kunde korri
geras. 

TVD-t~inkandet var lätt au saluföra inom 
organisationen. Det var ett pedagogiskt lätt
förståeligt och förnuftigt uttryck för omsorg 
om framtiden som de flesta kunde acceptera. 

Genom TVD-styrningen fortsatte en förhål
landevis stor del av virkesfångsten att förläggas 
till skog med låga fördel. Detta ledde till en 
räu oml'at:tande slutavverkning under 1970-
och 80-talen . In riktn ingen förstärktes av att vi 
inte gallrade nämnvärt. Årligen slutavverka
des J ,2-1 ,5 procent av skogsmarksarealen 
under denna period. Det blev extra viktigt för 
oss att motivera principerna för vår skogshus
hållning. Delta behövdes inte minst därför att 
uppfauningar om au den svenska skogen 
överavverkades ofta framfördes i den all
männa debatten vid denna tid. 

Vi hade rätt frekventa kontakter med såväl 
de berörda skogsvårdsstyrelserna som Skogs
styrelsen. Den 1 juli 1975 införde Skogsstyrel
sen i sina allmänna regler till skogsvårdslagen 
ändringar beträffande lägsta beståndsålder 
vid slutavverkning. Dessa kom i konflikt med 
vår prioriteringsmetod där slutåldern hade 
mindre betydelse än beståndets kondi tion. 
Som konsekvens inbjöds samma år de fyra 
nordliga länens länsjägrnästare med medarbe
tare till en exkursion i norra limtland. Här 
visade vi exempe l på att TVD som styrinstru
ment var hushållningsmässigt bättre än lagens 
mer trubbiga an visningar. Det var heller in Le 

svårt att övertyga deltagarna om att så var fal
let, var för vi fick eu tyst medgivande om att 
fortsätta anv~inda vårt urvalssystem. 

I nforrnationen riktades också till den på
gående skogsutredn ingen som förberedde 
1979 års skogsvårdslag. Här fi ck vi draghjälp 
av de konsekvensanalyser som Skogshög
skolan genomförde åt utredningen. Liksom 
hos oss visade de att - mot bakgrunden av tids
skedets skogstillstånd - det var hushållnings
m~issigt fördelakLigt att omföra stora arealer 
gles skog till ny med bättre växt. I tillägg till 
föreskrifterna ti ll 1979 års lag ( 1982:555) in
fördes reproduktionsplikt för alltför gles, låg
producerande skog. Skrivningen var klart på
verkad av våra TVD-principer (se vidare kapi
tel 23 om skogspolitiken) . 

TVD-metoden var naturligtvis även den ett 
barn av sin tid, eu instrument för att styra vårt 
skogsutnyttjandet ut i en snabbare strömfära. 
I takt med att skogstillståndet förbättrades 
kom urvalsp rincipen att börja kunna ifråga
sättas. Detta inträffade vid 80-talets slut. Före
komsten av lågproducerande skog var inte 
hingre så p åtaglig. En del av resterna kunde 
ti ll och med vara a\' värde att spara på grund 
av natnrvårdsskäl (se vidare 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 förbättrings
strävanden . Dessa hade blivit remarkabla. 
Bolaget var i besittning av en helt ny skog. 

Jämfört med 1940-talets skog var nu vid 80-
talet:s mitt: 
- den skördade virkesmängden per areal

enhet 2,5 gånger högre 
det genomsnittliga virkesförrådet per 
hektar 35 procent högre 
den genomsnittliga tillväxten per areal
enhet ungefär dubbelt så hög 

- en kubikmeter stamvirke av levande träd 
hade 50 procent biittre ti llväxt än vid 
periodens bö1:jan 

- sluthuggningsskogens virkesförråd hade 
blivit tre gånger större 

- det genomsnittliga virkesforrådet per 
hekLar hade ökat. starkt i alla åldersstadier. 
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Vrll'kN och uiixlli" 111wslaw rnr orrm . .:-, ,~ ,..., ,..., 

Sann slutligen - och inte mins t - hade den 
ekonomiska styrkan i \'i\ r t företags skogs
rörelse ökat högsL marka nt. J ~imfön med situa
tionen i slutet av 40-Lalet var förbätLringe n 
dramatisk. De n var e tt go11 betyg {n str;ivan au 
värda o ch värna de n b;ittre skogen och att an
lägga ny mer procl11kliv skog i s täl let för den 
uwrmade . 

Resultaten 
Skogs taxeri ngarna ;ir ägnade att skildra skogs
tillsd11dets förfodringar f1-[m senL 40-raL Visser
ligen inkorporerades angr;insande m indre 
bolags skogar under den na r.id . Som resulta1 
var bolagets produkLiva skogsareal ~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: glid
ningar i taxeringarnas uppgifter. Så har säkert 
skell, men min uppfa ttning är alt de endast 

JOO 

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 del s.k. l ncle lnings
paketeLs Laxeringstnetoclik. Dt"U.a innclxtr e n 
annan typ a, sampling. H;ir lades prmytorna u t 
som eu sLickprov i bestånd i stä lleL för elter 
1axeringsli1~e r. Dt" !'ramräknade medel
värdena blir aY cleua skäl ime helt j;irn för bara 
med Licligare upprniitni11gar. 

Ohad virkesskönt 
A1Verkningens för;'indring 11ndf'r periode n 
visas i f-i g nr 7: 1. K\'an ti tc lcrna är fö1· .Fim
törelscns skull korrigerade till bolagets pro
dukLiva skogsrnarksareal på 1 71 I 0(-i8 hektar 
ä r 1984 ("ryngdpunktsårct" for t,LX VI) . !\fan 
kan föUa den stegvis,1 ökning av pla nperio der
n as uuagsnil'äe r som en fö Ud av e11 s11ccessi\'l 
förändrat och förbäu raL skogstillstfa1cl samt a,· 
e n ofl'ellsi\' skogshushållning. Som en föUd a,· 
konjunkturens ,•;ixlingar och andra yttre om
ständig he te r llukluerar de ll verkliga m·w rk
n iuge n mellan ären, men elen föUer i genorn
sn itt planerna . 
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ovan. ) Vrnjr tm/1j1s/Pg lir IPSu!talel 011 Pn 11y taxning 
och avvedtning;sbrriik11i11g. 
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h[;ur 7: 2. Slwgms 1J/r!nifiirdl'lni11g mligt .1ju .Jiiretags
loxni11g111; 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! skogs-

11/fllkl'I! so111 är bevuxen med triidlw1l11111/ riv e11 viss 
ålde1: 

M rr älcfrp orh yngrP skog 
Skogens ~dclersforhå llanden fö rsköts gi\'et\'is 
starkt nnder loppet a,· 50 år, se fi g ur 7:2. 
Under 4-0-ta le t. dom in er ade yngre rnecle l
ålclers skog arealm,'issigt . I slt11t>t a,· århundra
det fö re ligger i st~illet brist på sådan skog. l 
mellamiden a,Yerkacles stora a realer nwd lågt 
bestockad ~ildre skog , \'arför tillgJngen på 
ungskog ö kade. Vid tide n rör tax VI 
( 1983- 84) ,ar arealen skog ,'i Idre än l 00 [ir 

näs ta n 80 procent stö rre ~i11 på 40-wle L. De n 
p{1tagliga nedgång i areal aY sådan skog "id 
tiden fö r tax \,11 som d iagrarnnH't an tyd er ~ir 
sken bar och har sin gruml i dcu ändrade 
stickprn,·s111 e todi ken. 

\lirkesrilwrr> shog orh mr>r timmPr 
Bcstock11i11g och t.räclslagsförde lning åskådlig
görs i figur 7:3. Vi r kcsfördclet ökade fr:'\n i 
genomsni tt 67,3 rn3sk per hektar p{t 40-talet 
til l 90,t) 111 '.1sk på 80-t.alet. Tallforråde t har ökat 
111esl och ligger på 80-ia ler fö r förs ta gångeu 
på sa11111t<1 ni l"å som g ran. Lö\'förråcle t håller 
sig konstant under å ren. 
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Bcstockni11gen i skog a,· ol ika å lde r visas i 
figur 7:4. Stora för~iud riugar bar ske tt. Alla 
{ddersst.adie r berörs. Pä 40-talet höll 80- 120-
årig skog ca 80 m '.lsk per hektar. I m iUt> n av 80-
talet hack ,·i fårr u pp förrådet ti ll ca 160 m:'sk 
i skog som d å befann sig i sam ma å lder. P{1 90-
Lalet hade fö rråde1 i del.la å lderss tadi um ytte r
ligare ökat ti ll ca 180 m3sk. Hii.rlcu till samma 
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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. 

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 återspeglas 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 från 
mindre än 20 procent p å 40-talct till 36 pro
cent 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, utan från e n 
resurs som uthålligt kunde biira d enna be
skattning! 

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 
virkesförrådet med 8 procent, men tillväxten 
hade blivit hela 15 procent högre. Tio år 
senare ( tax VII) låg tillväxten på ytterligare 13 
procents högre nivå. Skogskapitalet hade s:1-
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ledes kontinuerligt YitaliseraL5. Orsaken ,·ar 
sparandet aY \'iixtlig skog, skogsgöclslingen 
samt all tmer kultllrskog. 

Redan i bö1jan av 70-talet föru tsåg ,·i en 
annalkande "t illv~ixtcxplosion" i bolagets sko
gar. Vi hävdade på basis av andras och egna 
undersökningar att d en nya kul turskogen 
v~ixte 25-30 procent bättre än man tidigare 
ansett. Vi visste dessutom att contortatallen 
växte ännu snabbare. Efter mer än 20 års m ål
inriktat arbete började nu på 80-talet akt
ningsvärda arealer ung skog närma sig det 
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) konstateras att andelen tillväxt i skog 
som var yngre ~in 40 år hade fördubbla ts jäm
fört med tio å r tidigare. Den S\'arade nu för ca 

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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20 procent av skoge ns totala til lväxt. Men 
detta vara bara början. Ty fram till mi tten av 
9O-t:ale t. ökade andelen skog ytterligare i detta 
ålclersst.adium. Nu svarade denna yngre skog 
för så gou som hälften av elen totala tillv~ixten, 
vilken samtidigt ocks[t hade trappats upp. 
Orsake n till den yngre skogens tilJv~ixtökning 
berodde inte bara på arealtillskottet utan inte 
minst på en fö rskjutning inom åldersgruppen 
mot ett alltmer produktivt skede samt när
varon av drygt 200 000 he ktar ung contorta
skog. Av figur 7:5 framgår det att trädslaget 
redan på 9O-tale t hade börja t bli ett vitalt elc
men t i vår yngre skog. 

Ännu ijusarefrarnticl 
Baserat på m ätningar i tidigare taxerin gar kan 
vi föUa skogstillstå nclets förä ndringar fr.o.m. 
4O-talel. Med de simuleringar som gjordes i 
Hugin-systemet vid 8O-Lalets milt kunde vi 
dessutom skaffa oss en uppfattning om den 
framtida utveckli ngen under de fön1tsjtt
ningar som modellen då arbe tade med. Dessa 
scenarier byggde på en viss fo rtsatt restriktiv 
hushålln ing med d en existe rande skogen, en 
rätt låg andel gallring, fortsatt skogsgödsling 
samt ytterligare plante 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. 

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 skogs
marksareal på samrmu1bgt 1 711 068 hektar. 
Me n hjälp av Hugin-s~'ste nH"t har sedan - med 
SO-talets skötselprog1·am som grund - den 
fortsatta utvecklinge11 simule rats undcT c 11 
hundraårsperiod . Det totala 1irkcsfoL"I"iiclct 
ökade från ca 110 miUo nn m:1sk p,i 4O-talct 
till ca 155 m iUoner rn:\k p{t 8O-Lalc t. Under 
givna föru tsättningar skulle 1·irkesförriiclct 1·id 
mitten a1· 2OOO-tale t h a nå tt Ct 230 rn iljoner 
m3sk. Under ett sekel skulle bestockningc11 i 
SCA:s Norrlandsskog allts,i ha mer !in för
dubhlats till ca 134 rn:\k pt"r he kt ar. Dcr ~ir 
ungefär det förråd s0111 k:innctcckn.-1de 198O
talets mellansvenska skog. Ttllinslaget i skogen 
skulle öka starkt under 2OOO-Lalct mctht11 gran
ande len skulJe krympa nitgot. Förrådet con
tortavirke skulle med tidf'n 11ppgå til l 17 pro
cent av de t totala . Löl"f"ön aclct skulle 1i;i11a sig 
relativt konstant och på en n i1·a som torde 
vara ganska lämpl ig i bo real produktiun,skog. 

Samtidigt ,·isade si111ulcri11g,1rn ;1 - rn ed 
skogsskö tselprograrnmets fönns;iun i 11g,tr - att 
den årliga tillväxten 1id slt1tet a1· pn iod(' ll 
skulle vara ca 50 procen t högre ~in 1·id 19OO
tale ts slu t. Den fram tida ti llY~ixten skulle 11a 

4,7 m3sk per år och hektar. )1yc11 tilll'~ixuniissigt 
sett skulle vi då , b ildlikt uttnckL ha för llyttat 
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1.yngdp11n kten av ,·[1r Norrlan dsskog Lill 80-
ta leLs mella ns1·enska förhållanden . Om kri ng 
en trecijede l av d en fra mtida ti llväxten fa lle r i 
exemplet på con 1.on a 1.a lle n . 

De ~1rliga ,-irkesu tta gen borde i ston sett 
ku nna öka i samma u tsträckning som skoge ns 
till\·äxt fö rbättras. Vid mitte n av 2000-ta let 
skulle d iirigenorn virkesskörd en - vid en 
skogsskötsd med prognose ns förutsättningar 
- k11n na ligga fyra g[mger ö ver de n n ivå som 
man 100 år tid igare ansåg r imlig! lkr~ikni11g
arna kan anses försik tiga då de gnrndar sig p,'\ 
80-ta le ts kunskap o rn h ur boreal skog växe r 
och kan fås a u v~ixa . I fra m tiden kom mer 
metoder. som inte ~ir tillgängliga elle r kända i 
dag, säken att stå till buds för a tt avlocka 
skogsmarkt>n än nu högre produktion. 

Skogshushålln ingen i de n 
operativa verkligheten 
RolageLs egna skogar försörjde un der de t a k
tuell a liah-sekleL de egna industrie 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 - de t i geuomsn iLl b illigaste. Dess
u tom fungernde ele n egna skogen som en buf
fe rt .. Man mYiigde de11 {1rsYisa virkesanskaff
t1i11geu fr:11 1 egen och främmande skog med 
h;insyu ti.11 111a1-ki1aclsläge t. Fö r oss som ansva
radt> för den långsiktiga skogslrnshålln ingen 
gällde de t. au kontrollera att virkesuttage n, 
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se tt ö1·er eu antal å r, till ,·olym ock karaktiir 
skedde på p lane rat sä u . In te oväntat lcclcl e 
detta ar bete uuderstuudom till Yissa me nings
utbyte n om m [duppfylle lsen . De tta Yar en no r
mal del aY 1·ardagen . !Vlcn hings farch·~ige11 i11-
t.räffacle elle r noterades dessutom ett anm! 
störningsmome nt som kan Ya ra ,·ärda a tt ha i 
m in net för fram tiden . 

M el! aniseringen 
De n snabba mekaniseringen av avYe rkning och 
transport fr.o. m. ::i0-tale ts si ut stäl Ide näs tan alla 
invanda begre pp på ända . H ela 60-talc t b lcY 
en h ändelserik pe riod där nya maskine r och 
maskinsys tem utvecklades i snabb takt och foga
cles til l e ller e rsatte de re<lan brukade . För att 
ge e konomiskt accep tabla p res1an<la kunde 
de första ,1werknings1 11 askinerna endas t. sä11as 
in i forh }llanck1·is 1-irkcsrik, grov skog. 

!Vled hänsyn till skogstillståndet kom 1·n k
samheten därfö r i klar konllikt med skogslius
hållningens inriktnin g. A andra sidan var 
me kaniseringen nöch-;inclig. Vi befann oss i e l.I. 
skede chir ma n rn{1ste acce ptera a tt andr,1 hän
syn for 1.ill fälle t: fick undero rdnas. Sa mtidigt 
var kra1e t ston aLL u tl'ecklingsarbett>t skulle 
p reste ra maskiner som biittre passade elen då
tida nedgångna Norrla ndsskoge n. Det giil lcle 
d ärför för oss på skogwårdssiclan au fö rkla ra 
for teknike rna ,·ac\ för slags skog som i 1·erklig
h eten borde awe rkas. Om inge n ändrin g 
skedde m åste m ekaniseringen äl'en belastas 
med e n kosrnadspost för siua uega 1.i1a e ffekt.e r 
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på skogst illslåndeL 1960-lale l blev därför e n 
period d:1 cliskussio11eus dgor gick höga i 
dessa spö rsmål. Men situatio nen förbättrades . 
Från och med 70-tale t kunde maskine r för 
slulavve rkni ng användas som a rbeLade med 
till[redsstiillande e kon o mi i normal skog. 

En \'iktig å t.gä rd på 60-t:a let. för all rädda 1·år 
yngre och rnedclilders skog från skador var 
a tt hell inrikta de mekaniserade Yirkes1.1 1.1.agen 
mot slttravverkn ing. De tid iga maskinerna var 
allLför stora och uLrym ltleskr~ivancle för att Lill
lå tas arbeta selektil"t. in ne i best:111den, Ekono
miskt sett var de inte heller s~irskilt lämpade 
för uppgiften . 

Mind re, me n framf-ör allL mer skonsam l 
<1rbetande IJlaskiner med accep tabla 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 del nya liclsskedet då 
kul turskogarna började nå gallringsbar ålder. 
De föregående 20 åren med så gotl som gall
ringsfri tt skogsbru k hade givit en posi tiv effekt 
på skogsti llståncle L V{u "fram t.idsskog'' , både 
elen medelålders och den äldre, fick tid på sig 
att os tört och utan mekanisk :1nTkan bygga 
upp virkesförråde n. 

I .önsmnhetsk risen 
De m:mga ekonomiskt sl"åra å ren för skogs
ind ustrin u nde r senl l 960- ocb tid igt 70-t.al 
t.ende"rade att krä1'a sin tribu t ,ff skogsresursen. 
Lö 11sam be 1e11 1ar s:1 d:dig att virkeskostna
derna fr it t. fa brik rrån 1åra längst bon belägna 
skogar 1·ar e ller be r~ikuades bli alltför höga för 
att medge uthå lligt skogsbruk. Otaliga var de 
utredningar som genomfördes för att dra upp 
gränsl injer s,häl geografiskt som kalkylm~issigt 
mellan omr:1deu för intensi\'l respektive ex
tc ns i\'t skogsbruk - e lle r inget. skogsbruk alls . 
\'irkesu ttage t. borde med hänsyn till kostna
de n - hävdades de t - i första hand förfaggas 
ti ll våra kustnära skogar. Dessa var ~iven de 
virkesrikaste. Som konseh e ns skulle de bli 
hå n åderlåtna på virke. Deua stred givet.vis 
mot måle n fö r skogsh ush{dln ingen, som 
byggde p:1 principen av ett långsiktigt utnytt
jand e av så gott som all skogsmark. 

Viktig t blcl' därför att redovisa konsekven
serna för skogstillstånder av de mer eller m indre 
radikala a1Ynkn i11gsprogra111 som disku tc
racles. 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 skogstillståndet är för överdrivet 
hårda avverkningsprogram. Och skadan be
st:u- Einge i boreal skog som brukas med sekel
långt orndrev. 

De redovisningar vi gjorde inför bolagsled
ningen och styrelsen hade en klart avkylande 
effekt på idcer om au åderlåta 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 konjunk
turen vände hade vi kvar vår skog så gott som 
intakt. Detta i motsats ti ll några andra stora 
skogs~igare, som tärt hån på sin skogsresurs 
11n cler de svåra ,hen . i\'1å vara att utgångsläget 
vad g~iller skogstillståndet ibland hade varit 
betydligt mer gynnsamt för de m än för oss. 1 
vårt fall var det en styrka att ha haft expertis 
vilken med hjälp av ett oantastligt faktaunder
lag, och på e tt övertygande sätt, kunde klar
göra de förödande konsekvenserna för just 
v,h skog av a ll tför radikala ingrepp. 

Just in time 
Den tekniska mvecklingen vad gäller massa
och papperstillverkning medförde fr.o.m. 60-
talet alltmer ökande krav på användni ng aY 
färsk ved i tillverkningsprocesserna. \fan 
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kunde då bättre til lvarata vedfiberns egen
skaper i olika produkter. Pappersmaskine rna 
kunde köras snabbare. Detta var viktiga skäl 
till att flottningen 11pphörde. Ett t~itt n~it a,· 
skogsbih'~igar växte i stäl let fram. Virket kör
des 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 
hade den cftcrsträ, ·ade effekten att verksam
heterna i skog och industri korn närmare var
andra. Planeringen av de olika stegen i till
verkningsprocessen, från stubbe ti ll färdig 
produkt, kunde integreras. Målsättningen för 
skogens del blev allt mer präglad av 1irkes
leveranser just in lime. 

I och med de nna utveckling reducerades 
förekomsten av buffertar i verksarnhetskecijan 
skog-industri. De virkesvolyrner som skulle gå 
ti ll ol ika fabriker blev - något drastiskt: uttryckt 
- specificerade till dag, tr~idslag och sortiment. 
Skogen ka n 1·isserligen betraktas som ett I irkes
lager i form av levande tr~id, men detta lager 
ligger inte unde r tak. Tillgängligheten är av
hängig klimatets 1·iixlingar. Dessa är swra i 
Norrland och svåra att förutse. Vid krissitua
tioner finns det a nledning til l kortsiktigt 
handlande, ty en pappersmaskin får inte 

Htll nya /mm stiills idog 
pr1 slwgsbru/iets logistik. Sr1g
vnkn1 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. 



stanna på grund av virkeshrist. I nödfall måste 
kanske avverkningarna hastigt l~iggas om och 
andra b~insyn vika. 

Viktigt är vidare alt elen virkesförbrukande 
industrin ä r anpassad till a tt am·ända ek sorti
ment som skogen kan leve r·era. Det gäller att 
efte rsträva en lia1-monisk situation så att inte 
vissa typer av ved efterfrågas i så hög g rad att 
resursen överntnyttjas. O m så blir falle t upp
står framtida bristsituatione r med fö rdyrade 
råvarukostnader som följd. 

T de n na verklighet st{ills stora kra\' på funk
tionerna för styrning och uppföljning i orga
n isationen så au trots allt även hush:dlnings
aspekten tillgodoses. Annars är risken uppen
bar att välbelägen , lä ttav,erkad e ller s;irskilt 
a tLraktiv skog fär stryka p,\ foten i a ll tför snabb 
takt. Som resultat m inskar denna resurs på ett 
ofördelaktigt sätt eller också ökar avst:mclet 
och därmed kostnade n för ,·irkestranspon
erna. Skogens värde minskar. 

Val av prioriteringsinstrument 
Liknande effekte r kan uppstå på annat sätt. 
T illämp ningen av TVD-metoden innebar att 
elen bättre skogen sparades för framtiden sam
tidigt som stora areale r ny skog skapades. P,\ 
80-talet hade de positiva effekterna blivit så 
pi\tagliga att vi s:1g oss om efter en ny priorite
ringsmetod. Vad vi sökte \'ar et t lä ttfattligt 
index som gav eu lrnshfdlningsm~issigt för
nuftig men ny och mer lönsam avverkn ings
inriktning. 

De t forna föga framgångsrika arbetet med 
komplic<"racle modeller hade l~irt oss en läxa. 
Operativa beslut skall in te fattas av "obegrip
liga orakel" ovan huvudet på det verkstä llande 
falrfolke t. Bakgnmclen till a1wisn ingar skall 
f·ö1·st:1s och upplevas som förnuftiga . Fattas e n 
sf1dan koppling flyttar ansvaret för beslutspro
cessen - och därmed e ngagemanget - bort 
fr:m dem sorn dagligen bar att handskas med 
,·erkligheten . 

Vid de nna tid lanserade man ,·id SLU:s 
skogsfak11I tet de t s. k. I ndel ni ngspaketel.7'.' 

H~ir ingick s,\v~il skogsinclelning som skogs
taxering och avve rkningsberäkuing. Den sist
näm nda syftade till a tt optime ra det bedrivna 
skogsbru kets ekonom i ska resu l ta l. Re räk
ningsmod elle n rangordnade och angav inom 
definie rade områd en sådana best;111c1 som var 
lämpliga for slutavverkuing. 

SCA hade just inkorporerat Svanö AB med 
skogar bcl~igna frä mst efte r Ångerrnanäh-ens 
va ttensystem. Dessa höll p~t a tt indelas med 
h jälp av Indelningspaketet. Detta var intressam, 
ty vi kände på oss att det hö1jacle bl i dags au 
ytte rligare sk;irpa de n bestånclsvisa infonna
tionen . Samtidigt insf1g vi att vår näs ta taxe
ring någon g[rng på 90-1.alet måste ges en 
annan utformning än de tidigare . Detta både 
av kostnadssbil och, inte minst , på grund av 
de t rätt stora personalbehovet. Vi var också in
tresserade av au se om Indclningspaketets 
priori teringsme tocl för slutavve rkning kunde 
vara lä mpad all ers~itta TYD. Genom att. a n
vända Tnde ln ingspakete t skull e vi ka nske 
kun u a slå tre flugor i e n smäll . 

Resultate t blev 1tppmuntranclc. Med undan
tag för prioriterin gsm oclell e n. Tillä mpa d 
inom större omdden valde 111odelle11 u t elen 
mest värdefulla och välbelägna (tall)skogen 
att i lorsra hand falla for yxan. Sedan de 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 boni
teter. Uppenbart \'a r att model lens bcst:mcls
visa nm·ärdeskalkyler enligt r~inta-p{1-r~i n ta
met0den in te m~intat priorite rade vinsterna i 
nuet. till förfå ng för de me r långsiktiga h11s
håll11 ingsmål som ,·i samtidig t ville uppn:1. Vi 
t,ckte ocksä, a, · sbil som relaterat, m·an , a tt filo
sofin bakom rangorcln ingsprocessen liksom 
själva beräk11ingsteknikc n var allt.för teore tisk 
och sdrbegri plig för an: passa in i den tidens 
operaLiYa sammanhang. ,\lleu samtidigt kvar
stod faktum a lt n'D-tjnkandet 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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K APITEL 8 

Nya utgångspunkter för 
beståndsvården 
f och med drivningsarbeLe Ls snabba mekanise
ring aktualiserades genast fr,\gan i vi lken grad 
skogens sköLseln borde och kunde anpassas 
ti ll de nya dr·iftsforrnerua. Det. hle\· snabbt 
uppenba n att maskinsyst.emens lönsamhet i 
hög grad \·ar beroende a1· heskafkuhete n på 
den skog i vi lken de arbet.acle. Et.t. a\· de Licli
gast.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. Det kr;1\'cles 
slutavverkningar 111ed en hög virkeskonccntra
t.ion, stora träd rn.rn. för att kostnaderna 
sk lille hålla sig inom del acceptablas ram. Till
gångt>n p:1 s:1dan äldre skog var begränsad och 
dessutom \ ärd att spara. Virkcsuttagen borde 
i sLi-illet riktas mot skr~ipskogarna. Skogsbruket. 
var för til lfället mest be~jänt av maskiner sorn 
kunde slu t.avverka med lönsamhet i skogar där 
träde n \·ar srnå och förråden låga. 

Å andra sidan borde den nyanlagda skogen 
ges cu slrllktur sorn \ ar 1-,rynnsarn för kom
mande mekan iserade ;llgärder - röjning, gall
ring etc. Och för den redan existerande yngre 
och medel.°dders hehöYdc ut.redas hur gall
ringsingreppens styrka och ka rak t~ir i önigt på
verkack den framtida utvecklingen nu när 
m uskelarbetet behövde bytas ul mol maskiner. 

Beståndsstrukturen 
l inlcdningsskcdct av mekanisering, och sorn 
loUd av den kärva 1:1gkonj11nktmen, framför
des olika idcer om den frannida bcståndsvå r
dcn. 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. 

Stora träd rned e11 rclati1·t enhetlig träd

storlek i besdnden 

2 Stora k1 1hikrnassor per h ektar 

'.l Stora a,...-crkningstrnkrer 

4 Enhetliga lwstånd ur soni111e11tssyn p1.1n kt 

5 Så litet gallri11gs, irkc som möj ligt. 

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 

prnhlcmatisk:1 e ller i ekonomiskt a\·seendc 

ofta d11biösa första gall rings11t taget. s:1 pro

ducerar ett bestånd p;'\ 800 plantor eller 

800 indil'ider. lika 111yckct som ett best;'.ind 

på 3 500 på medelgoda bonitete r. 

F.Ue Mossbcrg, som lyssnat på nyheterna, 
rinude m io· onredelbart och fr{wade hur 

D t-, 0 

många träd per hckt.ar \'i salte ut. H är fanns 
clet kauske möj 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'
taget lggcsunds Bruk pl~ideracle man för ned
rc~jning a\' uuga bestånd til l l 000 a 1 400 starn
rm1r per hektar.7'.1 Dc>tta skulle, hi-i\'Cladcs det, 
resultera i att ru,111 m ed kort om loppstid 
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ktrnde producera skördemogna träd av unge
fii r en och sam ma storlek. På skogsvårdsavclel
n ingen ägnade vi mycken tid :,tall. söka klar
higga vilka frihetsgrader som i verklighet.en 
fanns när man sökte forma skogens bestånd -
både 11yanlagcla och existerande - för au ti ll
fredsställa de nya önskemålen från a\'Verk
n ingssiclan. Vi rådfrågade forska re, vi sökte 
stöd i existerande skogliga försök och gjorde 
egna undersökningaL Vi fick d~irvid värdefull 
hjälp av professor Sven-Olof Andersson vid 
Skogshögskolan, som ur sina produktions-
1.abeller för p lanterad tall 74 kunde beräkna 
de11 totala virkesproduktionen uppdelad på 
t.rädstorlckar under omloppstiden . Docenten, 
sedermera professorn, Bengt .Jonsson ställde 
material till förfogande från Skogshögskolans 
serie för orörda bestånd med olika stam täthet. 

Resul tatet av åra ansträngningar tlyuade 
fram insiktens fronllinje en hel del och redo
visades vid Skogsv.°1rdsförhundets exkursion 
p:1 SCA:s marker i september 1969.''' Slutsat~en 
var alt diameterspridningen i frå n början glest 
anlagda best;°md ime avviker markant från ini
tialt. täta. Cnwa triid var företrädda iiven på 
stam täta äldre provyto1~ och klena även på starn
glesa. Den ärftliga var iationen mellan enskilda 
individer, samt skillnade r i rnikrorniijön , leder 
till en u tpräglad storleksvariation träden emel
lan oavsett ursprungl ig täthet i beståndet. 

Au försöka åstadkomma träd a,· en och 
samma storlek endast genom eu glest förband 
vid plantering eller vid röjning visade sig där
för· inte oväntat falla på sin egen orimlighet.. 
Gles planteri ng och/ eller e n hård ungskogs
röjning resul terade framför allt i försämrad 
volymproduktion och därtill sågtimmer a,· 1:1g 
kval itet. Enligt vår sammanfattning vid exkur
sionen år l 9fö) var elen enda möjligheten att 
producera skogsavverkarens drömbeståncl -
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 övergrova träden avlägsnas, samt 
- att hålla ut o mloppstiderna. 

Det skogsskötseln däremot kunde erbjuda 
framtida skogsavverkare var bestånd, som i 
slutstadiet visserligen innehöll träd av varie-
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rande d imensioner, rne11 där virkesvolymen 
per arealenhet. var ,·äsen tligt högre än den då
va.1 ande. I gallringsfri LL skogsbruk på medel
goda marker i Mellanllorrland ( H I 00=24rn) 
skulle rnan kunna nt1 ,·irkesfönåd som även 
internat.io11 e ll t seu ,·ar aktn ingsviirda, 350-450 
m'lsk per hekt,tr. Med hänsyn till det ul.Lun nade 
skogstil lsdndet framstod sådana siffror vici 
denna tid närmast som tagna ur fantasins värld. 

Ett annat. hugskott var anhi.ggn ing av be
stånd med en geometri som skulle underläu.a 
rnaskine rs rörlighet in ne i beståndet vid o li ka 
(1tgiirder. Man tänkte sig träden stående rcla
tin tätt i parallella, helst raka rader mellan 
vilka maskinerna skulle röra sig. Förlagan togs 
från andra håll i v~i rlden, t.ex. områden i Syd
staterna, där skogsten ängen består av flack 
stenfri sandrnark. Dessviirre - eller snarare dess
bättre - utgör de Yanligt förekommande sten
och blockbernängcla svenska moriirnnarke rna 
eu effektivt hinder för alla försök till e n sådan 
regelbunden ut.placering a,· t.räcl. För att und
vika alltför stort ,-:t id pft nawren får man hos oss 
i stiillet: nöja sig med ambitionen au inom det 
slumpmiissigas ram åstadkomma en till arealen 
någorlunda jämn fördelning 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 in
komster i me llantiden. Åtminstone i idealfallet. 
När bhdningen och luckhuggningen skrin
lades i l\orrlands st.orskogsbruk på sent 40-tal 
bö1jade man systenrntiskL gallra i den då minst 
misshandlade skogen , d en medelålders . 
Denna täckte tillsammans r~ilt stora arealer. I 
vårt fall ,·ar den dessutom den ,·irkesrikaste. 
Det rörde sig i huvuddelen av Norrland för 
de t mesta om follst~incligt osköu skog, där in
ti ll nyligen träden varit alltför klena fö r l'irkes
fångst. Om grandominerad, hade denna typ 
av skog vanligen uppkommit ur unclen-äxt 
och andra lägre bestånclsrester i urskogar som 
huggits bårt. på 1800-talet. Om talldorninerad, 
va r h istoriken för det mesta självföryngring 
efter skogsbränder för länge sedan . På rall
hedarna i norr förekom rikligt med vad man 



skämLsamL kallade "huggsexor". Dessa ojämna 
skogsbeståncl utgjorde de sis1a resLer som åter
stod efter upprepade luckartade dimensions
huggningar, och därtill den unde r lå ng tid 
däremellan och diirunder spon tant upp
komna tallföryngringen. Till sllll fanns här 
bara ett ojämnt och gruppstä llL men stamrikt 
tallbestfö1d kvar med e n hushållsålder lämpad 
för något slag av gall ring. 

På 1940- och 50-talen kom huvuddelen a,· 
virkesskörcleu i bolagets skogar från gallring i 
sådana typer av medelålders skog. Andelen gall
ri 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 fortfar
ande med yxa, såg och h~ist. Kostnaden för 
manuell arbe tskraft ökade st.adigt och gall rings
virket blev bara dyrare . Me n meningarna bröl 
sig om gall ringens framtid för virkesfangsten. 
Diskussionens vågor gick höga. En ofta före
trädd uppfatLning vid denna tid var all gall
ringsverksamheten knappast kunde ytter ligare 
minska. Man mc1ste dä1jör inrikta sigjH1 all snarast 
mojligl utarbfta avvfrl!ningsmetode1; som gör gall
ringen p/mnomisl,l lönsam. 76 Ö verjägmästaren, 
sedermera generaldireklör för Skogs.s tyrelsen, 
Fredrik Ebcling pläderade i ställe t för att snarast 
ompröva h.rla vr1r trnditionella slwgsshötsd77 Han 
föreslog uppdragande av glesa bestånd före 
fö rsta gallring (l 000- '.2 000 stammar per hek
tar), fä men SLarka gallringar samt e n hög an
del av den totala skörden vid sluLllllggninge n. 
Han kunde t.o.m . tä nka sig att gallringarna 
skulle kunna ersäuas med gödsling. 

Vårt bek)'mrner :tterspcglas i eLL brev fdn 
m ig till docenten, sede rmera p,ofessorn vid 
Skogshögskolan,.Jöra n Fries i december 1964: 

I och med ,ltl relationen i fråga 0111 virkes

neuo barn ökar och ökar vid jämförelse mel

lan sluthuggning och gallring är det kla rt 

au man vill inshiinka den senare å tg;irden 

så mycket som möjligt. Kanske kommer man 

i framtiden au se rx't alla gallringar, som vi nu 

ser på röjn ingar, nämligen som bestånds

l'ård ande åtgärder från vilka inte t elle r en

dast. obet)'d ligt netto kan e rhållas. Våra 

förstagallringar, där vi h urndsakligen får lll 

boardvcd, befinner sig red an i detta läge. 

I bre\'et nämner jag också art SC:A:s tio:trs
pla n , grundad på senast.e skogstaxering, förut
säuer att 40 p rocent av totala virkesfa ngsten 
tas ut som gallring. 

Det är inte utan , ·idare möjligt att ytter

ligare furiindra proportione n inom rimlig 

tid beroende på å ldersklassitua tionen. Gall

ring kan alltså f. 11. betecknas som e tt biolo

giskt och ur virkesförsö,jningssynpun kt 
n ö(h'iindigt, men på det stora hela taget 

olustjgt huggningsn,o,nent. 

Att. mekanisera gall ringen , och dessu tom var
samt hantera de t: k,·arvara nde beståndet, var 
en o realisLi sk uppgift. De n tidens avverknings
maskiner var alltför klurnpiga och utrymmes
krävande. Dä rför gjonles försök med mekani
serad s.k. ko rridorgallring. Här togs alla träd 
ut i parallella korridorer på vilka maskinerna 
kunde operera. Men resultatet b lev egent
ligen en förtäckt paniell slutavverkn ing och 
manade inte till p raktisk tilhimpning i större 
skala . Slut:saLserna blev au en meningsfull 
mekaniserad gallring inLe kunde förvä111.as b li 
möjlig under ö,-crskåcllig tid. 

Vi började dä rför funde ra på eu helt nytt 
koncept fö r skogsskötscln , lämpat för ele n nya 
tidens kra,·. Dåtidens gallringsprogram i gra
fisk uppläggn ing över en tidsaxel liknade mest 
de grova L~inderna på den tidens stocksåg, ti m
mersvansen . Ingreppen var små och tätt åter
kommande . Dock inte lika ex trema som det 
program fo r intensifie rade gallringar genom 
högst tyraåriga intervall och små uttag, som 
professorerna \'id Skogshöskolan, Sven Petri ni 
och Bertil Lindquist lär ha pläderat för i slutet 
av 40-tale t. Det var fullt klart atL skulle gallring 
ha e n plaLs i framtidens norrländska bestånds
skötsel med hög mekaniseringsgrad så måste 
,·irkcsuttagen vara få m en kraftiga. 

Vi konfererade med Sven-Olof Andersson. 
Han gjorde beräkn ingar vilka visade all total
produktionen i norrländsk tallskog borde på
verkas ganska litet av vilket gall ringsprogram 
man väljer, även sådana med ta och starka in
grepp.78 I Eric Rongcs på 19 .IO-tale t engångs
gallrade tallbcstånd hade den totala volym
produktionen efter ingreppen legat h elt i 
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Figur 8: I. 1950-tall'ts gall
ri11grnwll a11g,rm mdost dm 
gn111dyta 1111dn 11ilke11 be
s/1111drt inte fitk nedbringas 
genom gallring. Som fram
går /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 . Skogs
avrld11i11gm I 959. 

klass rn ed om bestånd en ga ll rats flera 
gå nger. 7ll 

T våra skötselanvisningar vid de1111a rid 
fanns gallringsrnallar som utforniats på 50-talet 
(figur 8: 1) . De utgick från praktisk erfaren
h et, men hade också kontrol lerats i samr{td 
rnecl procluktionsforskarna på Skogsforsk
ningsinstituteL. Mallarna \·isade g rafiskt Öl'er 
stamt~i.the ten och bo ni teten elen fagst:a täthet 
(i form av grundyta/ha), som ett gallrat be
stånd lämpligen skulle nedbringas till genom 
ingreppet. Drevs glesh eten ned unde r denna 

g räns ble\' beståuden snabbt så öppna au de 
in te fö rmådde göra rätt för rnarke ns prod11k
tio nslörrnåga. 

Vi beslö t all arbeta fram nya tidsan passade 
mallar . .Jussi Saraste ocli j ag skissade e n gall
ringsrnall med en betydligt mer a,ancerad 
uppläggning. H~ir skulle' ä\'en en övrr täthets

gräns \·ara inlagd. Den bord e Ö\'er tr.'i.dåldern 
visa dt'n \·irkesvolyrn eller g rundyta \·id \·ilken 
eu skött bestånd ble \· så t~itt au träden bö1:jade 
kv~i\·a varandra (sj~ilvgallras) . Vi skull e' cl tt per 
honitetsklass kunna ringa in det Lilr inom Yil-

Grundyta 
m2/ha 

Bonitet IV 

Täthetsklass 

50 !----.--- ~-~~- --.--- ~ - -~~ 

45 r-1-J==J::J~~~~~~E::!:_---: 40 

35 l--t--::;atJ/F--------;: 

30 l--~ - J;;;..~ -l---,,c- h .-1-,,~~~ 2 

25 l- --ll':~ --1:..,,.,. 

20 1-~ c-__--b,,,,.,,,.e::.i-., 

15 

10 

40 50 60 70 80 90 100 år 

Figur 8:2. !Jp ·•,nodema ·• och i olika versio11n 
u/l111ä11t a11vii11rla g11/lri11gsmal/anw 11tfor-
111r11frs ursprnngligm m , S(:A. jH1 60-tall't. l3e
str1nrll'II hänförs till olika tiithl'f.1/dasser JJINI 

hii11sp1 li/1 boniM, 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. Medelhöjd 8 10 12 14 16 18 m 
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ket man kunde låta beståndens tfi theL variera 
genom tillväxt och gallringsuuag m an att den 
löpancle arealavkastningen allvarligt: skulle 
stö ras. Beståndens belägenhet i täthetshän
seencle skulle beskrivas med fem liilhe1sldasse1; 

0- 4 (figur 8:2) . I klass O befann sig bestånd 
som med hänsyn till grund yta ( eller \·irkes
lorråcl) \·id viss ålde r var all tför glesa. T ill klass 
4, elen tätaste, borde ma n bara föra bestånd i 
vilka vi dare gallring ej var aktuell. Mallarna 
skulle också 11rrustas med linjer som visade be
ståndets \ ~intade t.illväxtförlopp från en given 
ålder och grund yta ( eller kubikmassa). De 
skulle på detta sätt utgöra ett lättfattligt plane
ringsinstrurnent for fältbruk. J numerisk form 
skull e de också ingå i de simulcringsmod eller 
för drt skogsbruk vi just höll på att utveckla. 

.Jag viss te au Skogshögskolans prod uktions
forskare d isponerade en serie med fas ta fö r
sö ksytor i tallbeståJJd där man sedan mycket 
lå ng tid följt utvecklingen på olika starkt gall
racle 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 
nivån på såväl den undre som elen övre tät
hetsgr~insen fo r skött tallskog i Norrland, sanll 
säker infonnation om tillv~ixten . .Jöra n Fries 
å tog sig \·{1reu J 967 au på basis av uppgifre rna 
frfo Skogs högskolans fas ta forsöksytor 11 ullle
riskt bestämnra det faktiska liiget av de rö r g-all
ringsmallen vikt iga parnmetra rna. Vårt upp
drag formulerades som följer: 

Mallen. el le r modellen , skall ge den liigs1a 

och högsta möjliga g runrl)'ta n per ha ,·id 

varierand 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 be

tydande produktionsförluster. Högsta möj

liga gruncl)'t.a ,\\'se r den n ivå Cll'Cr vilken 

grunclnan ti ll föijd av sjäh-gall.ri11g e j kan 

stiga . Utom lägsta och högsta grundyta 

m{1ste man ä,·en b rn1a beståndns löpande 

grunr!ytctilh-iixt. \'id modellens ,unänclning 

fö r beräkning av a\Yerkni nge n i ett gi,·et be

st:111 d skall beståndets g rundyta alltid ligga 

inellan lägsta och h i'>gsta l'.'irde t i mode llen. 

Med denn a restriktion v:iijes sedan lämp

ligt a\Yerkn i11gsprogram för bes1åndct. 

.Jöran levere rade elen beställda ,·ara11 et.L år 
senare (figur 8 :2) . Vi blc,· emellertid o rdent
ligt irriterade över det sätt på vilket u tYecklings
arbeteL sedan kom ,ttt beskrivas i olika 
sam man hang: som en produkt av iderik skogs
forskning.80 J \erklig-he ten hade hela iclevcrket 
ut.formats av oss. Hä r låg 11p plHJ\·sm,u111arätten. 
Uppdraget - som vi betalat för - hade \'ariL att 
klii vår t reg-elverk (uppfin ningen) med mjuk
,,ara. 

Hursomhe lst, både för oss och med riden 
också for resten av skogsbrnket, skulle gall-

Grundyta 
m2/ha 

36 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

Övre höjd, m 10 

Bröst-
höjdsålder, år 30 

Tall, bonitet T20 

12 

40 

Klass för 
gallringsbehov 

14 16 18 20 22 

50 70 90 110 

Figur 8:3. I 1msio11e11 rw galh·i11gsm11/1111Jiå 11 1980-
talel 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 bestånclsutvecklingsprog
nose r) med vår utformning komma att u tgöra 
grunden för nya tidsenliga skötselprogram for 
svensk skog. Nu kunde man simulera fornt
s;innin garna för bestånclsbehandlingen i det 
oiindliga och chinned söka sig fram till dem 
som under olika förhållanden verkade rn est 
aurakriva. 

Eu uppseende\'äckande upptäckt blev att 
~Filvgallringsgränsen i kultiverad boreal tall
skog låg på en mycket. högre nivå iin vad vi 
hade \'äntat. För att ytterligare befästa riktig
het<"n testade \'i mallarna p:1 ett antal upp ti ll 
drygt GO år gamla kulturer på bolagets marker. 
Dessa hade sköm med röjningar och gallringar, 
men ett part i a\· \·,uj e hade lämnats obe hand
lat. Det visade sig all. mallarnas övre gr;inslin

_je r stämde \'iil. Den n awrliga avgången var 
fortfarande obetydlig i mellannorrländsk skog 
som befann sig högt upp i t;ithetsklass 4. 

Som e u led i Skogsstyrclsens arbete på en 
haudbok i bestånclsvård, anlitades Fries till 
\'idare [ramstiillning a\' gallri ngsmallar för 
såväl tall som gran. H iirvid utnyt~ade han i 
stitllct ett material m· tillfälliga provytor bl.a. i 
orörd skog i11 g[1<"1l(le i den s.k. Stora produk
tions1111dersökniugen (Stora P) .81 Till skillnad 
fr;°m de mäu1inga 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 1mdlar. Ski llnaden Yar enligt Fries en föUcl 
a\· au tr~i.de n p{1 de t illl'älliga provytorna i det 
nya materialet \·arit mer gruppställda iiu de på 
Skogsforskn i ngsi nstitu tets fasta fö rsöksytor. 
De {1terspeglad<" mer strukturen i den tidens 
relativt ovårdade skogshest.ånd och in te fram
tidens från början röjda kulturskogar. 

Det gallringsfria skogsbruket 
L nder 1960-takts senare del kom de 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 gall
ring skulle löua sig. 1\/[an ville slutavverka mer 
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i stället. Detta ledde till en del kontroverser 
eftersom vårt avverkningsprogram föru tsatte 
en hel del gallring. Det bedömda gallrings
behm·et u tgick från åtgä rdsförslage11 Fr:u1 
senaste skogstaxeri ng, som i sin tur grundade 
sig på de ursprungliga gallringsmallarna fråu 
50-r.a let. Vi försökte utuytya beståndsinforma
tionen från den tillgiingliga skogsindelningen 
för att testa om våra nya mallar visade all be
hovet verkligen hade minskat. Men materialet 
hade inte tillräcklig skärpa för en sådan analys 
(se kapite l 6) . Inte heller provyteuppgifterna i 
skogstaxeringen gav klara besked. Provytorna 
var alltför små och representerade inga be
st,'tnd. 

Den tillgängliga bestå ndsbeskrivningen 
gav all tså inte tillräckligt tillförlitliga och exakta 
uppgifte r för a tt man elen vägen kunde utröna 
gallriugsbehm·et i det enskilda fallet. Detta \·,ir 

ett stort problem, ty d en e nda möjligheten 
blev då att göra hela plaueringeu for hand ute 

Volym/ha Täthets klass Tha 0/ 0 

® 0,2 

4 0,6 

1 
23 4 

71 11 

218 34 

325 51 

10 

Ålder 40 60 80 100 

Tha 52 166 424 643 100% 

% 8 26 66 100% 

Fig111 8:4. SCA :.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. 
åsliddlige;öras pä ett rmli.,liskt siitt. 



Den orö>da fm;vytan i 110-

rtrig barrlilm1rlskog, Morrl
vilm1, Jiimtla11d, 1975. 

i skogen. För detta hade vi inte til lräckl igt 
med personal. Skogsgöclslingens planlägg
ning led av samma problem. Detta blev ut
lösande fa.ktorer för stanen år 1966 av pr~jek
tet Skoglig analys (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 gallringsmal
larna. För första gången kunde en större 
skogsägare överblicka hela skogsinnebaveL 
med hänsyn till gallringsbehovet:. 

Resultatet var upplysande 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 summerats per täthctsklass från de boni
tetsvisa mallarna. Biologiskt sett förcl~tg inte 
något större behov av gallring inom huvud
parten av företagets skog i pote ntiel l gall rings
ålder. 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\'a ltningarna p:1stocl, att det var ont. om 
gallrings bar skog. Nära eller t~itt invid mallens 
nndre g räns låg hela 85 procent av arealen. I 
närhete n av självgallringsgr.'insen, som den 
bär definierades, befann sig bara n:1gra få pro
cent. Skogstillstånde t var sannerligen proble-

matiskt: för litet ung och för gles medelålders 
skog. Den äldre skogen var fortfarande till 
stor del lågt bestockacl. Vår situation var inte 
unik. Med få undantag hade det övriga stor
skogsbruket i Norrland bedrivits efter lik
nande principer. 

Det kan invändas a tt vår skog hellre borde 
ha grupperats med 1"0älp av Skogsstyrelsens 
mallar eftersom det ännu inte rörde sig om 
kulturskogar. Detta är säkert riktigt, men vi 
hade inte dessa instrument programmerade. 
Om så skett skulle utslaget blivit ett något, men 
sannolikt inte avsevärt större gallringsbehov. 

Vår a nalys av gallringsbehovet visade 
under alla omständigheter att stora delar av 
elen medelålders skogen på bolagets marker 
bara skulle rn,\ bra av att få växa under lå ng 
tid, ostörd av gallring. J a, för en stor andel 
gällde frågan om det över huvud taget var ak
tuel 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 skulle vara nöd
vändig under de kommande 20- 30 åren. Detta 
var lugnande, ty Yi vä1jde oss fortfarande för 
tanken att shippa in den typ av avverknings
m askiner, som då fanns, att gallra bland träd 
som skulle stå kvar. Risken var stor att tå be
stånden ordentligt demolerade. Så varför inte 
pröva iden att bedriva ett ga.llrin.gsfrill slwgsbruk 
tills ,·ida1e och i stället koncentrera virkes-
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rnLagen till de delar av elen äldre skogen som 
cH ligt uLnyL~jade den mark där de växre. 
Sådan skog fanns del fortfarande gott om. 

Senare tiders uttolkare har ibland upp
fatta t J 960-, 70- och 80-talens gallringsfria skogs
bruk som en p loj , vilken aldrig korn all för
verkligas. Fa ktum är att vi, liksom storpanen 
av skogsbruket i Norrland, förblev gallriugs
fria nnder hela 70-tale l och dela r av 80-talet. 
I Syd- och Mellansverige med dess bäure boni
teter gick processen snabbare . Där bö1jacle 
man gallra igen u ~tgoL Licl igare. 

Den flexibla skogsskötseln 
Nu hade vi eu: på vetenskaplig grund fram
taget prognosinstrument som visade att olika 
skötselmoclelkr ku ude rymmas inom vida 
ramar. Enligt. Fries analyser kunde skön Norr
la ndsskog växa sig mycket t~i t in nau självgall
ring upptr~ide r. De n kunde därfo1~ om man så 
ville, himnas a tt växa osLörd llndcr långa tider 
utan att tillv~ixten gick n ed. I stället for den 
garn]a sågbfadsgallringen kunde m an tänka sig 
program med två, en, ja t.o.m. ingen gallring 
alls. Ty ~iven utau an vara extrem t glesa i ut
gångsläget skul le ungskogsröjda bestånd fa k
tiskt kun na lämnas ogall rade ~inda fram till 
slnt.avverkning 0111 skörden inte företogs allt
för senL. Här fa nns tyd ligen ett ston hand-
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lingsutrymme. Dessa förh ålla nden demo 11strc
racles för första gingen 1·id SkogsYeckan 
1968.82 Tan kar om skogsbruk u tan gallrin g 
hade redan tidigare framförts i debatten, men 
d å ,·,rnligen be1nötts 1ued stor skepsis a1· .. de 
gamle,. och avfa1-clats sorn orealis tiska fanta
sier. A,·e n denna g!mg ble1· siikert in te alla av 
d essa ö1·e rt.ygade. 

Lncler alla o rnst;inclighe r.er medgay den 
nya kunskapen handlingsfrihel och fl exibi
lile l. Dessa begrepp skulle bli lecls~j;iruor för 
elen tidsenl iga skogsskötse] Yi elterstriiYade. 
60-talc ts lågkonjunktur hade g jon oss lörsik
tiga . Våra för banclsinstruktioner för plante
ring och ungskogsröjning a1-passad es st, att 
träden i de framtida besd11den skulle u ti eck
Jas i ett Läthetsintenall som medgaY hancl
lingsfrihet 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 bedömdes som förde laktigt. Men Yi 
l'ille bespara morgondagens skogsskörare för
treten att ha blil'it sen era de s{t tii t skog all de 
tvingades företa olönsamma åtgärder för att 
undvika ti lh-äxtstagnation och andra problem. 
Det var samtidigt betr)·ggaude att , ·cta au frarn
tidsskogen, inom den ram som handli ngs
friheten rneclga1, fortfa rande ganska l'äl sku lle 
ril lva rata ståndoncns prod uktionsförrnåga. 

,\led s111d och s111idiga !'ll
g1,'/!/!.1skiirdmr lw nr/P iivPl1 
rit> ldfl11r11P gol/riJ1,t!/tn1a sä 
rn,r111i11go111 111elu111i.1nas. 

Foto Olle I ferl11all/ X. 



Gallring på n ytt 
1 Y,trt fa ll ö kade iu tressel ä ter for gal lring n~ir 
de srna arealer m· ~·ngrc skog, som anlagts pa 
-!0-talet e ller tid igare började nå gallrin gsbar 
aldc-r. De tta in tr~iffade fran och rned SO-tale ts 
slu t. Vi \·isste att de t i detta ålde rsstadi u111 
fan ns bcstand i beli m· m· sauerande gallrings
ingrep p (figur 8:3) . Ty en de l m· de nna skog 
had e hamna, utan för det so111 \'ara genom
förda rö jningskampanje r hade inndauat (sf' 
\·id,1 re b pi tc l 19 ). · u fa nns skörde maskiner 
(grip p rocf'ssorer) tillgängliga, som med hygg
liga p resta nda kunde o perera inne i be ·tiin
den utan att förorsaka al ltför nwcket skador 
pa de n kvarstående skogen. Dessutom \'a r GO
talets pessimislll i skogsbrn ke t ett m inn e. 
sko gsbru ke t uppln de e n helt a n nan och 
b~iure konjunk1ur. J \·är skogs\·ardsinstrukt ion 
f-anm nu en passus. som i111e rn.ril aku1el l på 
länge: /)pf åliggerfarvalt11i11gama all med 11t11_yll
j a11 dr av lolwl P1farmhel nr!, tillgä11glip: best!i11ds
be~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 rtfarande bara små a rea
ler u ngskog i gallringsscadie t (jfr fig u r 7:2) . Pii 
~0-1ale t skulle situ <1 1io nen Ya ra a1111orlunda. 
Lang tid hade nu fiirfl u tit sedau det tidigare 
ga ll rats i , kogen. Fö r a tt konuna igång genorn
f'örclc:s stora u rbildn ingska111pa11jer. De berörde 

Fig11r 8:5. Su111 l' ll _{riljrl fil' rl,,t 
rddo11tf,, 1/:ogslil/1/r111drt orh 
111,,/((f II i~e1i11g,,11 i 11 riktrufi,1 
,,;r1,.,,,111tag1'11 1111rln 6U-tol,,1 
al/1111n 1110/ 1l11lmrcwr/111i11g. 
I fig111n1 1·isas ril'II /m1rm/11rlla 
/iirr/rl11 i11grn rm l'irlw skii1dol 
ge1111111 gallring 1n/1rkl iill' sl11!
au11f'rk11i11g u11dn· {Jeriodt>n 
I 955-91. On11w 11/enf11xlar 
oclnr1 dm oll,11;i,uw 11/wck
ling,,11 i110111 storslrng1bruk,,1 i 
11un: 
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a lla 11i \·åer a nsrnriga i H-rksamhetsketijan. In 1c 
l!l insc \'ikrigt \ ·,Il' au u 1hilcl,1 maskinföra rna , 
som efter sig skulle lämna lagom glesa och 
någorlunda .i~i tnna besr:m d, och dänill ha 
undYiki1 alh-a rliga skador p,1 triid och mark. 
In leclui ngsskedet b le\· rä tt p roblematiskt i 
deua h iinseende. 

N u bö rjade ä\·en gallringsp ri nciperna d is
ku teras p:1 alln1r. De n klassiska me1oden hade 
[~inge \·arit lt1,~gallring, cl.u . uttag a\' klenare 
träd med a\·s ik1 au lå ta elen \'iirdeful lare delen 
a \· best{11 1dct \ äxa \'id a re. Professor Harry 
Eriksson kunde emellenicl för tall besc{111d \'isa 
a tt höggallri11g, d .Y.s. låggall r i11gens motsats, i 
Skogshögskola11s försök c:i ledde ti ll någon p ii
Yisbar 1ilh·~ixt ned s;'i trn i11g.8~ För g ra n kunde 
d iiremot LilIYiixten Jll inska m ed ca 1io p rocen1. 
?vlfö1ga rös1er i skogsbruket talade n u fö r hög
gallri11g- i u te konst igt e fte rsom detta gynnade 
i11ko111stnctto1 - s;irskil t \ id 111askinell awerk-
11i11g . 

Själ\' hä\·cladc jag uppfanningen a lt den 
bäs ta p rincipen fö r gall r ing ligge r mella n de 
bada gall r i ugsextrf' merna. Vid jii gr1llri11g skö r
ch r n1<1n triid i a lla best{tndsskik1 med in rikt
ni ngen att a\'l iigsna de halita 1in siim re. Detta 
förefal le r mig \ara elen mest sunda in rikt
u ingen. i\lan behalle r en ''ryggrad'' i bestan
det a\· \·~i l erable raclc, rc)lfas1 a tr~icl sou1 skydd 
mot stor111fallni ng . 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 
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Nu fram emot 90-talet h acle som visats 
skogstillståndet föränd rats på tagligt under 
färdvägen. Det krävdes nya ställningstaganden 
vad avser elen framtida kursen . Det fanns fort
farande gott. om äldre skog, men nu en ut
präglad brist på skog i medelåldern. Av hus
hållningsskäl bö1jade det bli aktuell L all spara 
upp ett än större förråd av äldre skog. \ifed 
detta skulle man f),lla uL en framtida ,irkes
svacka, som annars skulle uppstå när bestå n
den i ålderssvackan nådde avverkningsmog
nad. Under senare delen av 80-talct började vi 
därför välja ut best,\nd lämpade för e tt gall
r ingsingrepp som vi döpte till lwnserve1ings
huggning. Beståncls{ddern borde ligga strax 
under elen lägsta slutålcler som den dåvarande 
skogsvårdslagen medgav. Efter gallring skulle 
träden kunna stå kvar i yu:erligare 30- 50 .7tr 
utan nämnvärd självgallring och med relativt 
god till väx L. 

Vid valet prioriterades talldominerade be
stånd med god virkeskvalitet, som växte på 
bä riga marke r. De skulle låggallras relativt för
siktigt, med måle t att st~illa kvar minst 400 
stammar per hektar. Som resulta t bö,jacle icke 
oväsentliga ytor av klassiska tim merställningar 
n u pryda skogslandskapct, en värdefull resurs 
för framtiden . Det gladde oss m ycket att 
kun na konstatera hur vi på några årtionden 
lyckats förändra stora delar av bolagets skog 
från ett nedgånget LillsLånd ti ll att nu bö,ja 
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likna sydligare behigua, sedan länge skötta 
bruksskogar. 

I figur 8:5 visas de stora förändringar som 
formerna för virkesskörd genomgick under 
resans gång. Från en lång period av nära noll
läge kom en viss gallringsverksamhct Li llbaka i 
slu tet av århundradet. Men allt talar för au. 
de nna förrn av virkesuuag aldrig kommer till
baka till tidigare nider. Ty jämfört med slut
avverkning förblir gallringsvirke all tid relativt 
dyrt att skörda. 

En viktig lärdom, som vi tillägnad e oss och 
u tnyttjad e, var att frihetsgraderm1 är stora vid 
val av skogsbrukssä.LL. Skogsskötseln i boreal 
nordsve nsk skog kan bedrivas enkelt, flexibelt 
och kostnadseffekr.iYt: 
- H uvuddelen av skogen brukas (och an

läggs) i likåldriga best.°m.d. 
- Virkesskörcl genom gallring sker om ;°,t

g~irden är lönsam eller biologiskt sett 
ö nskviircl. 

- Gallringsforrn och gallringsin tervall kan 
väijas mycket flexibelt. Gall ra när och så 
a tt det lönar sig. 

- Skogens slutålder kan varie ras inom ,·ida 
gränser och anpassas till tidsskedet. 
Stora ,irkesmtag hör kun na göras ,id 
va1:je Lillfälle . 
Nä.ri ngsrillförsel kan ske i vissa ålde rs
stadier. 



KAPITEL 9 

Boni tetslyftet 
kogsrnarken i Norrland bar i början urskog, 

senare o lika former av restskog och till sist k1tl
turskog. Det skulle med tid e n ,·isa sig a tr. en 
och sam ma mark - som i olika skeden burit 
dessa o li ka typer av skog - ku11cle forsö1:ja trii cl
bestfö1d med rnriera nde förn1åga att produ
cera virke. I d t'tta kapitel skall of1a näm nas 
ordet bo11itf'I. De finitio ne n på bonil t't i skog
liga sa111111anha11g lvde r: Boniff'fm är slwgsmor
kms notwgivna fönnr1ga alt fJ1od11rera virke miitf 

som m3sk per hPklar orlz r11: Triiclens ,n·kastnings
förmåg.-1 på en ,·iss m ark bö r därför defini
tionsmiissigt vara gi,·cn föru tsatt ko nstan1a 
ståndortsförhålla11den i ÖITig t. 

I vcrkl ighe1e n visade sig bonitete n uuryckt 
i m:'sk per hektar ,·.-1ra nt utprägla1 dynamiskt 
begrepp. nu när de nya skogarna bö,j ade ,·isa 
, ·ad de förmådde producera. Trots idoga för
sök har ingen ii1111 u lyckats au entydigt fixera 
honitel<'-' n för o li ka typer av skogs111ark. Ty 
uppfattn ingen o m de n narurgi,·na ;wkast
ningsförmåga a u producera , ·irke kom med 
tiden att fö rs~jutas uppå L. 

\ 'i kom därför i sa,·iil praktiska som teore
tiska sammanhang att t,ingas labo rera med 
boniteten som ett begre pp knutet 1i ll så,äl be
st.:i nclshistoriken som till ,·alet av produ ktio ns
a l1ernativ. De t 11rsprungliga ho11iteringssysterne1 
fr,'111 å r 1914. 11 tYeckla1 a,· Tor j onson , seder
mera professor och re ktor ,·id Skogshög
skolan , ;ws:1g an gron klassificera skogsmarkens 
prodnktionsfönnåga.84 De n 111förcles med hj älp 
av tabe ller med ing:1ng efter besrånde 1s 
gru ndyte,·ägda medel höjd och alder. 1\är fors
karna på 40-talet bö1j ade u1arbeta procluk
tionstabe ller for likåldriga skogsbestånd m ed 
hjälp a1· matematisk-statistiska analyser införde 

ma n boni te ri ng med höjchHYcckling ·kun·or. 
ömPhöjdsbonitering Bon itetsYisaren ä r cfarvid i 
praktiska sammanhang mcdclhöjde11 m· (d e t 
likå ld riga och o ·kaclade) bestandPts gröYsta 
triid (öh-1 rädcn ) . Höjdbonitct<:'n. eller StJ111d
ortsindc:-.: (SI) fö r ta ll och gr,n1 ;, r ölt-1riidcns 
mede l hö jd i mete r vid I 00 ,u·s rowlalcler 
(Hl OO) . För contorta1a ll och l·*>rk amiinds -
på grund a,· dessa 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 bonitc-
1·ing med stä11rlortsege11sho/Jer, ,·arl'id man i·ir helt 
oberoende a,· mätningar pa tr.id. Frå n och 
med bö,ja n a, · 80-ialet kunde höjdbon iteten 
(Sl ) ocksa mäta · på unga öh-t riid genom i11tn

re/1/111Plodl'II. Den mot e n ,·isst s1andorrsindex 
sYarande boni tc tc·n avhises i tabeller. När de t 
tidigare , ·inTarrct i l\"orrlanclsskoge11 ö,·crgick i 
me r o rdning, och inte 111inst 11iir kulturskogen 
hade nått en ,·iss utYeckling. lii111nadc man pi\ 
1970- och S0-1ale11 all ! mer Jonsou-S\'Stcrnet till 
förmån för bonite ring genom uppskattning av 
Ö\Te höjden. i111erccptet eller . tando rtsegen
skape rna (Skogshögskolans bo11i1 c ri11gs
S) .. tem) . 85 

Nästan omedelbart efter mil t ~jii11s1etilhrädc i 
SCA konfron te rades jag med e 11 fri\ga som 
skulle b li e11 spiinnancle och angPliigcn föije
tong unde r fl e ra dece nnie r. Det ,·ar l':1ra m·-
1·erkning ·beräkni ngar som föro rsakaclP fun
cleri11garna. \'ad kunde Yi fö n ·;in1a för ,·irkcs
avkas tning från de nya skogar vi anlade? 

\'id mYerkningsberäkninga r som aYser ett 
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uth{dligt skogsbruk sökt>r man ,·crnligen efter 
cten högsta t illåtna uuagsnivån fr.0 .111 . nutid 
och framåt. Tilh-äxt och utveckling i de n nya 
skog som matas in i he räkningssystemet - och 
som skall e rs~i lla de n som a1Verkas - har stor 
betydelse för niY;thigg11i11gen . Ty den nya sko
gens v~ixtförmåga a,·gör när man kan bö1:ia 
skaua den på Yirke. Inte s~illan föreföll del 
uppen ban att man i de nationella ber~ikni11g
arm1 gjon ,·iil konsenatiYa antagande n. Riks
skogstaxeringen a dJetade med begreppe t 
biitlrP-h iil/im . !\fan antog att franllidsskog a,· 
, iss typ i e n ,·iss la ndsdel i genomsnitt in te 
borde kun11a uppnå bäure egenskaper än den 
man 11pprnäu på den b;iure-h~ilfteu a, de 
1xo,}tor, som kommi t a 11 hamna i d enna vissa 
typ av skog. l våra bcr;ikningar utnyttjades 
sam ma princip. 

Skogsforskn i ngsi nsti 1met dispo ne rade 
ocks,1 de11 1idigart> näm ncta märserit>n "Smra 
produktionsumlcrsök11i11gen" (Stora P), spridd 
ö,·er landet. H!ir hade tillfälliga provytor lagts 
ut i en miingd best.°u1cl sow föreföll vara ,·äl
sköua 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 uerson och 
Bengi.Jonsson , for hl.a . procluktionstabeller. 

De Lräcl som ingick i den norrhindska 
b;iure-hälfte11-skoge11 och Stora P hade ett 
geme nsamt. Prakt.iskt taget alla tillhörde trots 
allt kategorin m er e ller m indre osköLt, namr
föryngrad skog. :vlcn nu ,·~ixte p:t bred front 
e n ny generation skog fram p:1 brända eller 
111arkberedcla hyggen . Det fanns många in
dikationer p :1 all den frå n bö1jan sköua ung
skogen, kulturskogen, hade andra tillväxtegen
skaper än den redan uppvuxna b;iu re Non 
landsskog som Riksskogstaxeringen an\'~incle 
som likare. 

:Vle n samma sak g;i!lde. m å vara i mindre 
g1·ad , även de n skog som den dåtida procluk
tionsforskningen studerade. U 1gå ngsläget i 
kulturskoge n ,·ar sannolikt bättre, t.ex. vad 
g~iller mincraliseringen i h1111rnstäcket och 
därmed näringstillgången. Och en bra stan i 
detta aYseeud e borde leda till en. me r aktin 
marktillstånd och därmed bättre ti llväxt. 
Detta hade redan markforskaren, p rofessor 
H enrik Hesselma n visat.86 

120 

Den 10 juni 1965 demonstrerade vi för 
SCAs koncernstyrelse e tt jiimförelseobj e kt i 
u akten a,, I-loting ett par mil söder om Lapp
landsgränsen. De nna plats skulle sena re bli ett 
ofta återkommande exkursionsm:11. H är , äxtt> 
p å likartad mark ;, ena sidan ett gr a11besd11d 
med en för trakte n ,·an lig uppkomsthistori k 
och å de n andra etr intilliggande tallbestånd , 
som d:1. var 42 å r gammalt. De td bestånde n 
hade uppstått efter samma avverkning. På e n 
del av hygget: hade man på sech·an ligt vis l;irn
nat k,·ar restbestånde t a, · m estadels klen gran, 
p:1 den andra lwggesbrände rna11 och plante
raclc. 

Drygt •W år senare visade gran beståndet 
bo niLet .Jonson lV- V (idealproduktion ca tre 
m3sk/ ha) . Men boniinade man kttlm rbestån
det fi ck man en _J onson lI (ca 8 m\;k). Som 
sannolik orsak Lill de n a,·sev;in biittre avkasL
ningsklassen i tallbestånclet, bonitetsför~i11d
ringen . nämnde vi för styrelsen: 

ändrat ljw;- och vänneflöde 1i ll marken , 
ändrade snö- och ~jälfö rhållanden, 
förbii ttrad omsättning (n~iringsmobili
sering), delYis genom bränning, samt 
förbä uracl närings1illförsel genom fa ll
förna . 

En bon iteri ng i dag av de n nu sna ri 80-åriga 
tallkulturen ger ett ST = T26,87 mots,arande 
e n bonite t på sex m'.'sk 1w r hektar och år. 88 

Ett anna t exe m pel före,isades på hösten 
samma å r ,id .'\Tonlands skogs,·;uclsforbuncls 
exkursion p:1 Yl oDo:s marker i Västerbo tten. 
De t var e n 35-årig kulturskog a,· tall, den s.k. 
Re roniussåclden . Dt>ua bestånd ingick i en 
serie ;ildre ta llkulLUre r i uppseende,äckande 
god ,·;ixt, som .VloDo redan tid igare fö re,·isa1 
på e n exkursion :U· 1954. Bestå ndet ,·äxte fort
farande enligt en .J onson-bon itet III, impone
rande br<I e nligt gä llande uppfattn ing om vad 
skogarna ,·,mligen presterade i det aktuella oJ11-
råcleL. Min tidigare forskarkollega SYen-Olof 
Andersson p:1 Skogshögskolan ,·isste också 
meddela an t111gdoms111Yccklingen i hans röj
ningsförsök. spridda ö, er :\lorrlaud , kunde 
vara uppseendeväckande snabb. ,i.,,en andra 
iak11 agelser pekade i samm a riktn ing. Den nya 
skogens tilhäx1 ,·ar 11ppm1t111.rande god. 



T lär var 1ydlige n någo1 mycket viktigt pa 
gfog. Vi bcslö 1 a tt gå 1·idare och u ndersöka u t
vecklingen i 11:tgra upp till 60-åriga tallknltu
r·er som l~g pa bolagets llla rke r i \ lc llannorr
lan cl . Det rö rde sig o m rre-l'a ncle försök Li Il 
sko gsodli11g från se- klets början . .\!ågra a1· 
d essa bestand had e red a n tidigt upp lllä rksam
mats. Man hade lagt ut prm-ytor med o lika bc
handl iug och t.o. rn. sp,u aL e ngångsröjd a par
celler med höga stamantal. De t Yisad e sig a 11 
höjclt1lYccklingen of"1asr rno1s1·arack boniu.:L 
J on son 111- IY, d .v.s. TI 100 = '.2'.2-25 me ter. 
Ibland ,·a r höjdboniteten L.O.lll. bä ttre. Be
stånde-n l,'\g i skogsom råden där ele n veclcr-
1agna mede lboni1 etc11, mätt p,'\ den a llc rstädes 
närrnrande gamla g ra nskogen , l~tg 1·id .Jonson 
V ( H I 00 = 18 meter). D<:"ssa till y1an små kultur
bcst:md 1·crb tcle 1·äxa ungefär som i Be rgslagen! 
)i.,·en i ),/orrhotten kunde 1·i pih·isa klara "boni
te 1slyrt .. när l'i mäll <:' höjdu1 vecklinge-11 i ung
skogarna. 

\len a1· elen etablerade procl uktionslörsk
ni ngen fi ck 1·i foga ·töcl för o p1imismen. i\l an 
k11ndc he ll enkelt inte bekriifb elen. T1 d t' t 
före-lag e tt g lappn1m mellan den forskning 
s0111 sysslad e med skogens p roduktion och 
den so m s1·arad e rör löryng ri 11gsfrågorna. För 
produktio nsforskn inge11 hade det til l dess 
h uvudsa kligen run nits 1i1Ig:u1g ti ll Norrlands
skog 111 ed sina rö tre r i d t' n gamla m skoge n. 
Föryngringsforskningcn sysslade m est med 
fragor röran de- bestandsetab lering. Därför 
saknades i ston sen undersök1Ji nga r som jäm
förctc den gamla och nya skogen . Det sak
nades studier som skul le ha kunnat be kriifta 
hvpotesen a ll kulturskogen v:cixte b.'i1 1re. \ 'i 
m;i rkte au rorskarliig re t ansag oss överdriYet 
optimistiska. \ "i, å , ·ar sida . ryckte an man pa 
forsknin gssicla n inte f"öl jd e m ed i s1•,1ngar11a . 
Me n 1·i kanske inte riktigt lö rsrod d e ras di
le mma. Så d iskrepansen i uppfattning mellan 
forskni 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;ickte d ock de starka ind icie rna p,'\ 
en påtaglig bo n ite1slör;indri ng 1id ö1-crg{111g 
till k ulturskog för a11 Yi må. le ta h änsyn till 
ele n. De tta sku lle utnytuas i 1·ara an·erkn ings
ber,'ikninga r o ch skogsdrds ins1ruk tio ne r. 

~ len l'i insåg också an SL)Tkan i förändringen 
1·arieracle beroende på 1·il ke n skog 1·i hade i u t-
gångslägt"r och 1·ilke n 11v 1·i an lad e. Ar Jl)b8 
( (J 1....1 , 

hade 1·i uti fran egna iakLLagt"l. e r och rnii1-
niugar utad1e-tat ett diagram för bedö mning 
al' "Sambande t me llan bo 11ite tsklass i u r
s prungsbest:llldct (na turbestånd) och d:o för 
n ran lagda l'årclade bestå nd (kulture r och 
ajä lvföry11g ringar) ". S,'.i hiir beskrivs cliagrnm
met 1·id Skogs1·årdsförbundet.~ exku1·sion :1r 
1%9 (jf"r ligur 9: 1).89 

Uppfan n ingen a u dl'II 11ya slwgl'II växte be
L>dl igt snabbare än den gamla på1·erkade 
na tu r ligl""l·is uppI;iggningen av 1·,h skogsbruks
straregi. N tt ble1· d e t ;i11 11u me r augeb gct all 
byta 111 de sämre dela rna a1· den gam la skogen 

Bonitet i nyanlagda beståndet 
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Bonitet i ursprungsbestandet (Jenson) 

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'fl
jur 1'11 ihw1gång till tall i11go p,dP/{//; 11/(/1/ ell h1111 i1,,1J
sii11/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;ölmi 11g;. 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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mot ny. Vid en exkursion som vi anordnade för 
Nordiska Skogskongressen i j un i 1974 sade j ag 
bL1. föijande . Det å terspeglar in te minst tids
skeclets sLarkt: produktionsinriktade Länkande: 

Inför hotet om en tilltag,mde knapphet på 
virke, har i11 tresset här i Sverige riktats mot 
olika möjligheter att öka ,irkesprod11kLionen 
i skogarna. \fan har bl.a. ansett att den 
starkt minskande gallringsaktivitet, som 
kunnat iakttagas under de senaste 10- 15 
;°,ren är beklaglig eft ersom män genom 
mer gallring skulle kunna adocka skogen 
mer ,·irke. lnom SC..A. har vi fö reträtt elen 
åsikten. att med d,tgens skogstillstånd gall
ringar knappast kan anses vara särskilt be
fogade som procl11ktionshöj,tnde åtgärd. 
Tvärtom :ir det , -;isent ligt mer angeläget att 
inrikta sig på elen typ ,l\-,·irkesuttag, som 
samtidigt medför att garn mal, svagt vii;,;ande 
skog 0111 fors till nya, v;ilproclt,cerande be
stånd genorn slutawcrkn ing .. . 

I dagens 1\on -!andsskog iir tillståndet s{t 
oerhört v.'isensskilt från ,ad man i prnd11k-
1ionss;unmanhang kan anse optimalt, att 
drastiska rn{lll och steg mttste till för a ll driva 
ut,,ecklingcn r;itt. Det är därför som alla 
klutar n11 måste siiu.as till för att göra brnk 
a,· de11 11orrlåndska skogsma,·ken i form ,i,· 
11y;1 skogsbestånd som är kolossalt mycket 
bättre produktionsm;issigt än dem ,·i har i 
dag. Samtidigt ska ll vi naturligt,·is se till. an 
vi sä länge som möjligt utnyttjar prodllk
tionskrahcn i elen b;iure de len a,· elen nu
varande skogen . Det iir därför viktigt ,ltl 
prioritera slutav,·crkningarna på räu sätt .. . 

1973 {ns skogsurredning satte en viss fan på 
tttYecklingen (se vidare kapi te l '.23) . Ordföra n
den, landshövding Be ngt Lyberg, tid igare VD 
för MoDo, e table rade eu nära sarnarbete med 
p raktikeu. Man beställde också \'irkesbalanser 
Mm Skogshögskolan . Vi cfterlysLe från skogs
hruksh[dl att man i be räkningarna skulle ge 
d e11 nya skog, som med tiden e rsatte elen 
gamla, realistiska egenskaper, t.ex. vad gäller 
trädslagssammansäuning och produ ktionsfor
måga. Detta lcdcle till diverse forskningspro

_je kt. Inför avverkningsberä kningarna genom-
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förcles en s11abbinventering av väl e tablerad 
ungskog, so m beclömdes kt1nna stå modell för 
e n rimlig ambition n~ir det gäller bestå nds
anläggning. Inom ram en för Hug in-prc~jektet 
p{igick å re n 1976- 79 en stor i1wen te ring a,· 
provytor, som kunde å te rfinnas och som hiir
rörde från e n landsomfauand e återväxt.taxe
r ing vilken Skogsstyrclsen genomfört redan 
på 50-ralct90. :\lu började man fä klä m p{1 hur 
den nya skogen ,,ar sammansatt. Åte rstod pro
d uktionen. 

Forskarna sökte också nya ,·ägar att be
stämma skogsmarkens bonitet. Inom ramen 
för riksskogst.axeringen sLartade e tt ston pro
j ekt.. Nu note rad es o lika markegenskaper på 
p rovytorna samt föreko msten av indikator
växter i fä lLskiktet. Dessa ståndortsförhållan
den skulle sedan kopplas ti ll hi\jdboni te
ringen i bättre-hälften-skogen. P{1 s;_\ vis skulle 
m an - clär s:1 Yar av beh ovet påkallat - kunna 
bestiirnma st.ånclortsindex u Lan att behöva mäLa 
några tr:'icl. Skogsterrängen had e t.ex. be
gåYats med många hyggen och p la ntskogar. 
O ch man insåg hel l rikt igt att den existerande 
skogen ofta inte var iignacl au ge e tt r{ittvisande 
mått p ,'i boniteten . Resulra tet blev ett svstem 
för bonitering med sråndo rtsfaktorer.91 Nu 
skulle problemen vara lösta e n g[111g för alla 1 

Men deua \'ar e ndast ett sLeg i rätt rikt11ing. 
H ake n \'ar fonfa rancle att triiddata från riks
skogstaxeri ngens provytor hade tjänat som 
g rund för jiirnfo relsen. !\är Yi provade det ma 
sysLemet hamnade y j återigen a ll tfö r lågt i 
ska ttn ingen av Yad d en n ya skogen kunde pro
ducera . O ch skillnaderna Ya r stora. l oktobe r 
år 1976 in bjöd vi cl~irför de vngre av forskarna 
från riksskogs1.axeringen och från skogspro
d ukLio nsomd1de t Lill en td d agars resa i 
Mellannorrla nd.9'.2 

Vi dernonst.re rade förändringe n i avkasL
ningsklass vid anläggning av ny skog. Vi visade 
flera exempel p{t d en snabba tillväxt.en i 
med el:dders ktdturskog. Det. gällde såviil , an
lig tall som contona. Vi diskuterade bestånds
skötseln nu och i framtid en , p roduklion a,· 
sortiment och haliLet, kulturjämfört med be
ståndsföryngring . 

Men vi 1.yckte fortfarande a tt forskarna inte 
verkade h e lt ö,·enygade. Vi beslö t då a tt göra 



en generalinventering av a lla älch·e knltur
bestå 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 hel del napp. 
Sommaren 1977 e ngagerade vi ett par skogs
elever, Thomas Agrell och Erik Ederlöf, med 
docent.en Björn ffagglund och min m edarbe
tare Per Persson som handledare. Uppgifte n 
var att i form av ett examensarbete p raktiskt 
pröva och studera "Skat tningen a, höjd
bon ite ten med ståndon sfaktore r". 

St.uclien, som författarna gav det uppmunt
rande namnet. Lyftet, redovisad es påföUande 
år_!l'.l Den ornfauade 20 tallkulture r, 35~65 å r 
gamla. ResulLaten blev i konhe1 a lt skillna
derna i gen omsn ittligt. uppmii tt stå nclons
index var hela 32 d m mellan å ena sidan upp
ska t.t.ningen med st{mdonsfaktorer (HlOO = 
19,7 meter), och å den andra genom övre 
höjdsbonitering (H 100 = 22,9 meter). ÖYer
sau till idealproduk1ion i m3sk per hektar 
växte därmed de undersökta kulturbestån den 
av ta ll - mätt på dem sj{i lva - i genomsnitt 30 
procent bäure än vad en prognos m ed hjälp 
av ståndortsfakLOrer sk1dle ha föru tsett. För
fa ttarna prövade olika förklaringar til l skill
naden . Ingen annan ver kade p lausibe l än a tt: 

Kultwn1 i sig kon vam 1'11 bestr1ndshislorisll faktor 
so111 hjiiLfJer till alt fiir!dr11a avvil<l'lsl'rna. 

Nu framträdde ~ tyckte vi - den hi LLills star
kaste indika tionen på at.t den nya skogen verk
ligen var ett nyLL 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 på Norrlanclsmarke rnas procluktions
potentia l. .Ä..ven d enna skog led kanske av 
sviterna från en ofördelaklig nppkomsthistoria. 
Filer också hade den bliviL uLsat.t för h ugg
ningsing repp som drabbat de bonitet.svisancle 
tr~iden . Sannol ikt bidrog båda förhållandena. 
Vå ra antagandeu om elen nya skogens pro
duktion och dess roll i dra långsiktiga prog
noser verkade under a lla omstä ndigheter mer 
rättvisande än dem man gjorde på riksplanet. 
O ch me r skulle komma. 

Under 70-talets senare del utYecklaclc fors
karna vid Skogshögsko lan och SLU:s nya 
Skogslakultet (som Skogshögskolan ombildats 
til l fr.0 .111 . den 1 juli 1977) ~intlige11 en metod 
med vilke n boniteri ng ä,·en kunde ske gf'nom 
mätning p{1 unga träd . Det Yisade sig finnas 
starka samband mellan höjdut,·ecklingen i 
u11gdornss1aclie t och träclh~jclen ,·id moge n 
ålder. Detta , a r et1 a,·göra nde !"ramsteg på 

SummaH-'11 1977 Pngagemdes slwgsrlroerna Thomas Agrdl orh Fri/i 1-:derlöf med uj1pgijl all i Jor111 av el/ examens

arhf'IP praktiskt /Jröva orh studrm "Skattningen rw fliijdboniteten med s/r]ndortsfaktorer'·. Foto: 77wma:, Ag11'll. 
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vägen mot a t.t. få e n rä ll\·is mätare på den n ya 
skogens procluktionspoteutial. JTär demon
sLreracle de nya 1.r·;iden sjäh·a Yad de fö1rnåcldf' . 
O ch del bo rde \·ara dem man lirade på. IIc~d
boni te ring enligt den s.k . i111.e rceptmetocle11 
infördes-9·t På pro\'ytor med tio mete rs radie 
skul le de td grö\'sta triiden väljas. På dessa 
mättes hiugdcn a, de nä rmast<" fem årsskotten 
omedelbart över 2,5 rne1.ers höjd . lute rceptel 
var rned<"ltaler av dess u1~itningar. Ur diagr,uT1 
kunde sedan ståndortsindex ST a\'läsas. 

l börj,m a\ 80-talet forbcredde vi nya a\"-
1 e rkn ingsberiikuingar baserade p:1 uppgifte r 
fdu dr ~jäue skogstaxering 1983-84. Vid 
dessa ,·illc \'i utny11ja skogsfak ultetens nya 
H11g in-svsrern . lVlcu fö ruLsäuningen var a ll 
den nya skogens uLYeckling matades in med 
rättvisande ståndortsindex. I-hi r skulle ele n 
o rnfa 11ande u ngskogsinvemering som ingick i 
H 11gin-projektet komma a t.t ge intressanL och 
v;irdefull information 
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20 --
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---~24 _ ___ ~ 53 

90 
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52 

0-200 
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provytor 

400+ m ö.h. 

- lntercept 

_ Ständort 
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f---

62° 64° Breddgrad 

Figur 9:2. /loniln-ing med let!J1i11g rm stå11dorlsege11-
1·lm/m i /a/111 ngJlwg11r g11v rn två 111eler lr1g1P I I I 00 ii11 
när mr111 i .\Il/Il/Ila lwstrforl 11/i/)S//(/l/ade bonilele11 /Hl rfp 

1111ga l1 iiden 111erl i11lmP/J/ 111elode11 . .Ji.i111jii1Plst 111alerial: 

Hugins u11g1kogsinventeri11g 1. 11. m. r1r 1982. 
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\ ' i beställck därför å r 1982 en j ämförelse 
rne lla n de st:mdonsindex som man giYit ung
skogsim e nte ringens 1x0Yytor med ti llämp ni11g 
av st,'\ndonsegenskapcrna och m 0Ls1 arande 
under am·;indn i ng a, · in te rce ptmetocl t' n . 
Resnl taten gick i 1-;intad rikm ing. De redo
\'isades a\" p rofessor Björn Elhing 1'icl exkur
sionen år 1983 p{1 bob gets marker med anled
ning av Skogsdrdsförbu nclets lO0-,'\rsj1tbi
Ie 111n . I medelta l ,isade höjdbonitering<"n 
rned int e rcepunetocle n tY,'t mt' t.e r högre Hl00 
iin ståndon shonitcringen (figur 9:2) . Dess
utom ,·isade sig pla n te ringarna n,°i f-i-9 dm 
hög re höjdbonite t än sjähföryngringar m ed 
samma s1.ånclortsf"örh ållande11. 

Bonitetshöju inge n i kttlturskogen låg i 
dessayimförelser cfarmecl i n i\:t 111ecl ,ad L1cftet
unclersökning<'n \'isat. P:1 briind tl!ark indike
racle tallkultu re r högre och granku I Lit re r 
lägre sråndortsinclex ;in p;1. obriin d mark ,·id 
jämförbara st:u1donsförh :.t1 lanclen i ÖHigt. 
,i.s en s1·älvlörn1g-ring·,1n 1,1 JX1 obränd mark 

• I t c , 

hacfr dock n 1xit snabbare ~i.11 Yacl bonitering 
m ed st,°i1JdonsfakLOre r gay anlednin g för-
1·fö11.a. Dessa uts lag v,11" logiska och gick i 1·ä11-
tad ri ktning. 

Elfring ko nstaterade efter att ha diskute rat: 
några ,tnclra rnf~l iga skäl rill diskrepansen a u 
funhtio11tmo för bonitning med slåndortsfi1/itorer 
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 enig
het otn au ele n nra, geno m mftl rnech-e tna år
gä rder anlagda skogen med god m arginal 
Öl'ertriiifacle den virkesprod11ktion man tidi
gare trott. ,·ara möj lig i Norrland . 

iVkd d en nya skogens i11L:.1g på arenan 
skulle allbå m ed tiden en allrniin förhöjn ing 
a1 stånclortsinclex i 11Lräffa. Vid ju bilc u rns
exk11 rsio ncn exemplifierade jag vad för;incl
ringen sk ulle komma att innc biira .% För e tt 
någorlu nda <"t1hf'Llig1. a\"snitt a,· ce1nrala 
Mellan norrland, cl i.ir bolaget ägde ca 600 000 
hektar skog, redovisade \"i fördelningen a1· 

ståndo rt, inclex i H l 00-klasser e nligt Y:1r senaste 
skogstaxering. Fördeln ingen m·såg a ll L,å SI 
t'n ligt provyLnisa uppskauningar i elen befi n t
liga skogen. Via ,,,'\rt lwsrånclsregisLer för 
sarnrna område kun de l'i få fra m 111ots\·,-u-,u1cle 
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h g11r 'J: J. i\lnl tirll'II ldrtrll(rdr, bi/dm av 1'11 jim11ti rls

shog 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 framtida skede d:1 all ga11uual 
skog hyus ut mol kulturskog. Stånclortsindex 
för ny skog hade sirnulerats beståncls,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 elen 
sedan länge a11v~inda mallen , figur lJ: I. Dess 
approxi11rntiva rikligh et ku11de anses verifierad. 

Resultatet a\' jämförelsen ,·isas i figur 9:3. 
Index försköts kraftigt upp,'it. Fr{m ett medel
tal i ele n etable rade skogen på 18,8 meter bleY 
medelindcx i framtidsskogen i st;'illet 22,3 
meter. För samma omdde visade Elfrings ung
skogsnia te rial TT I 00 = 22 meter i medeltal. 
Teori och praktik nTkacle st.imma. A, kas t
n ingsrnässigt skulle idealboniteten i den nya 

skogen därmed komma att ligga p:1 knappt 
30 procent högre ni,·å ' Deua s1ämde åte rigen 
,,;1J med Lyftet-undersökningen. Ax figuren 
framgår ,·idare att så höga ståndortsindex som 
24 meter elle r mer \'ar mycket o\'anliga Yid 
boni te tsnppskattn ingar i 1970-talers skog. 
Endast sju p rocent a, arealen borde 11tgöras 
,w s,'t god a markf' r. Men e nligt prognosen för 
framtidsskogen skulle med tiden skog med 
de nna Yäxtkraft kom ma att b reda 111. sig Ö\'er 
m er ,'in '10 prorf'nt a,· arealen! O ch I-I I 00-
klassell J8 mete r, i110111 vilken llledel talc t låg 
för elen gamla skogen. skul le komma a tt vara 
obewdlig när den nya skogen hade Lag i 1 över. 

Som framgått h ade forskning och praktik -
i den mån elen senare in tresse rade sig för 
dessa ,iktiga fr;'\gor - under de g.'111gna. årtion
den a med tiden ut,·eckla t ett ,·isst mått av kou
sensus i bon itetsfrågorna. Skogsmarkens nalw0 

giv11a produhlionsf'iim111ga ,·ar inte särski lt. en
tydig. C nder alla ornst;indig li e ter kunde man 
avlocka ståndonen högst o lika Yirkesproduk
tion be1·oc11de på hur de 11 hanteras samt p[t 
,·alet m· trädgröcla . .Jag a,·slutar det här kapi tle t 
mf'cl a tt ci tf'ra professor N ils-E1·ik Ni lsson , f'n 
a,· de fr;imsta auktoriteterna under det aktuella 
skedet ,·ad aYser bl.a. virkesbalanser och a\'-
1·erkningsbc rä kningar. Han skriver: 

Annu högre: på m in egen lista s tå r att man 

s,Hs,1r tillr;ickliga resu rser till de11 up pd<lle

ring a,· boniteringssyste met som oundgiing

ligcn är nödv:inclig. 1\är jag all ts omoftast 

plockar in d a1a i min cL11or fii r planterad 

skog i 30- 40-å rsålclcni finnerjag e n total
produktio11 och e 11 dimensionsut,·cckli11 g 

som ä r ,·!isentligt bäure än bä ttre-hälflen

skog av äldre tappning. ii,·cn o m h ·a lite tcn 

l [i111na1· 1nycke1 i i')\-rigt (llt () 11skaY7 

ii1.1111 u i dag finns mer aLL göra . Den skogliga 
bon itetsfrågan är sannolikt en ··nevf'r ending 
story"_ 

12!'> 
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K APITEL 10 

Skogsgödslingen 
.År 1944 anlade professor Lars-Gunnar Romell 
vid dåvarande Slalens skogsförsöksanstalt ,iäm
förandc gödslingsförsök i O rsa finn mark och på 
Kulbäcksliden, anstaltens försökspark i V~istcr
bottcn. Man mineralgödslade dels gammal 
granskog, dels inti ll iggande myrmar·k. Diini ll 
hevatt:n ingsgödslad es försöken u pprcpadc 
gånger under två års tid med kväve i form av 
arnrnoniurnnitrat.D8 Försöken blev ett pionjär
arbete. Ty del de kom au avslöja skulle visa sig 
bli av betydelse för en framtida praktisk verk
samh et av stor omfattning samt för den fram
tida forskningen på området. Romell fann att 
granskogen reagerade förbluffande positiv, 
på kvävctillförsel, men vad gäller mineralgöds
linge n endast obetydligt eller inte alls (figur 
lO:l ). 

Det dröjde emellertid till senare delen av 50-
t:alet innan man inom det praktiska skogsbruket 
började in1ressera sig för a tt öka skogens virkes
produktion genom näri ngs till försel. Såväl 
skogsbolagen som Domänverket lade llL för
söksyto r. Det , ·ar till en bö1jan möj ligheten a tt 
göra lorvmarke rna skogbärande som stod i 
centrun.1. Men även näringstillförsel på fast
mark förekom i försöksskala, t.ex. i samband 
med pla111ering e ller för att få igång föryng
ringen på tallheclar. 

En inspirationskälla vid denna tid var s~ikert 
det omfaLtande program for dikning av mer 
eller mindre trädbevuxen torvrnark, kombine
rad med gödsling, som hade påbö1jats i Finland. 
'Vlcn ~iven i Norge hade goda resul1at av torv
marksgödsling uppnåtts. SCA anl itade på 50-

tale t en fi nsk expert för au bedöma elen p ro
duktionspotential som förelåg i bolagets fall. 

De t skull <:' senare visa sig all de finska klassi
ficeringsnormer han tilEimpadc gav en allde
les fo r posiri,· bild a,· den no rrländska \'erklig
heLen. Dessa u tgick från vegetalionssam häll e t 

Grundyletillväxt. reaktion 
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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 K11l
bti1-/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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Figur /0:2. Snm111r11tlngd 
11rlig dikr,,1/ii11grl pr1 SC:i\:s 
111arkn 1111der r11n1 1945-
95. 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. Um r111rlra tofJ!1m 

under 80-tafl,t består av 
liyggesdilming. s.k. ~kyrlds
rlilwi11g, i S)1e all 1111rln
liilla ä1,,n ,iixlålgiirrln: 1945 1955 1965 1975 

på tornnarken. Vad ko nsul ten ej insett ,·a r au 
klimate t på merpart en m· 1orrlauds LOr\'rnar
ker, bl.a. på grund av högre höj de r Ö\'er haYe t 
111.111 .. \'ar mer ogäsl\·ä nligt ä11 det s0111 känne
tecknade de finska lll)Tarna. förut ·iittning
arna för a11 göra de m skogbärnncle \'a r d~irfö r 
betydlig t sämre. 

rien inledningsYis ,·ar opti111ismen o brute n 
ino111 före taget Ufr Swaus och \1ossbergs korre
spondens i kapitel :)) . Mossberg hade t.o.m. 
bli,·i1 så e11 tusiastisk för \'irke ·produktion pa 
bolagets myrar au hau uppmam1t skogsavd el
ni ngen att inleda inköpa\' sådan mark (,\lian 
Ahgren , mun tlig info.) . Detta ko m dock dess
b;inrc aldrig till srånd . Me n under !JO-tale ts 
senare del an lades e l 1 r~itt ston anta l gödslings
försök i samband mecl dik11ing a,· tOr\'mark. 
.Försöken u t\'idgad es ii\'e n till au omfatt,1 skog 
p,1 fas1mark i olika u1,·eckli11gss taclier, bl.a . 
äldre bes1and. 

S\\'an \'ar emelle nicl inte så entusiastisk 
ö1·e r a lt även förlägga göclslingsförsöke n till 
sluten skog (Allan lig ren. mun tlig info. ) . 
In om bol<1gc1 var 111an i full fard med a u slut
ancrka och å terheskoga "de g röna lög11erna". 
i\ fan kan spekulera i att S\\·an insåg a11 en 0111-
fa ttande fas tmarksgöclsling skulle kun na sned
,rida och för. e na det angelägna restalll'eriugs
program som han ställt sig bakom. Ia n skulle 
i\ter t,·ingas ,l\'\'Prka i den biista skogen för att 
kon111w å1 del framgödslade ,·i rket. 
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1985 1995 

Göds lin gsf ö rsö ke n 
Men intresse t s,·ängclc tro ts allt snan till fast
markens förclci.99 All t fle r indikationer s1ödde 
uppfattninge n a tt k\·ä,·etillforsel på fastmark 
gay e n aJisen lig tilh·äxtökning. Ffler en n~1got 
ostruk111 rerad och tre\'a11de början till försöks
, ·erksa111 het tillkom å r 1960 på bolagets marker 
i mellersta Norrland e n serie på tolv close
ringsfö rsök 111ed hävctillförse l i ~ildre slu ten 
barrskog. Dessa fö r dåt iden unika försök kom 
att bli m· stor bct)·dclse fö r elen fra mtida kogs
göclslingen och gödsli11gsforskniugen i la11de1. 

Uppl iiggningen och designen rnr mer pro
fessione ll än de tidigare. De \'ar resulta te t a,· 
kontakre r rncllan Bj örn llagströ tn och profes
sorerna Carl Malmströrn och Carl OlofTamrn 
,·icl Skogsfo rsk11 ingsinstitute t. Försökens plan
läggni ng och utliiggningen sköues med stor 
en tusiasm av cl;°l\·arancl<" skogs,·å rdsassis1en t
erna Be ngt J o hansson och Allan Ahgrcn på 
\'lelle rsta respekti\'e Södra skogschcfsdisrriktet. 
Båda b le\' snart skogsförrnltare . 

Recla n år 1958 bö1jacle man prm·a ut de n 
praktiska uppläggningen a,· e n framtida ope
rati,· ver ksamhet. Bland au nat liit man Cull
,·iks AB utföra gödsling i - s0111 man sade -
ha h·prnktisk skala. Företaget ,·ar ,·id de nna tid 
e n a,· skogsbrukets hun1dl e\'Crantörcr a, · 
kemiska preparat och hade llvgplan för sprid
n ing. Jag- , ·a r sj;ih· i tillf~i lle au se gödsling 111ecl 
e tt liLct e nmotorigt plan. en Pipe r Super Cub, 



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 snar t skulle 
d elta i . 

Vid 6()-1.alets in träde hade en ,iss praklisk 
n :rksamher inletts inom storskogsbruket. 
Detta d ock i blygsam ska la järnfort med vad 
som komma skulle. För bolagets del ,·ar inri kt
ningen att i första hand gödsla ga llringsskog . 
Man fo1Yän1.ade den biista reaktionen chir. Eu 
,n· problemen man brottad es m ed ,·ar svårig
heten a ll samordna gödslingen med avYerk
n ingsprograrnmet. T,·å gödslingar med fe m 
til l sex års m<:'llanrum blockerade bestånd en i 
l :?-1 5 år. 100 

Uppd raget frå n bolagsledn ingen var att ,·i 
skulle göra a llt för att öka virkesprodukrionen. 
Vi insåg att <rödsli1w kunde bli ett kraftfnllr in-

.. b b " 

strurnent i samm an h anget. Are11 ] 9G4 och 
l C)(i!'J genomfö rdes en revision a\" 23 försöks
trakte r i skog pft fasttnark. Observationer och 
pro\'e r över ti llv~ixteu 111.m . på ca 5 000 trä.cl 
analyserades ,id Skogshögskolan genom seder
me ra professor n i virkeslära, Bö1je Ericsons 
försorg. 
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Störst inrresse tilldrog sig close ringsförsö
ken. De låg alla i norrändsk barrskog a,· dåtida 
bättre typ. Man hack som f'ngångsgi\'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 ll
bara m:1tt p:1 potentialen m· praktisk skogs
gödsling. 101 De skulle snart föl jas a,· andra 
stora och ntYidgade försöksserie r 11tlagda a,· 
sto rskogsbn1ke L i samarbete . .\Ilen res1 dt a ten 
från våra closeringsförsök ,·ar ril lr~ickligL upp
muntrande för au bolaget sk1dle dra ig,"t ng e tt 
till omfaun ing och inriktning , ·~irlds11 nikt pro
gram för extra ,irkesprnclnktion genom skogs
gödsli ng. Dn övriga sveuska sLOrskogsbrnkct 
var inte sent an haka på. 

De ,·iktigaste r·esul taten av giidslingsför
söken (figur 10:3) ,ar fö]ja11cl e : 
1. Tillväxtreaktionen sträckte sig ö,er Sf'X til l 

åtta {1r. Ko r1are för ta ll. längre for 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 pro
cent. Åtg~irdf'n k1111de d ä rmed bli verk
n ingsfi..t ll och lö11sarn. 
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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 

barrskog grm /dam och /Josili11a uls/ai;. Hliriji-ån 
/111111/ade slw.~sbrukP/ siu Jl)1'.,!t1 ius/1imlio11 _för /Hak
lisk skogsgödslini; i stor shah,. l)i"g1wu111f'I/ v isar 

grnndrtans t illviixlrn,ktio11 1111,/er åren rjin giilis
ling. s111111 so111 111edeltal vid olik11 i;ii ,111: 
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4. !'er till fört kg N r~ik11aL svarade träden i 
t>tr och sarn1na best.and med lika stor 11pp
byggnad av extra vedsubstans oberoende 
av gi,ans s torlek. Detta ta lade rör re lativt 
höga gh·or. Då koncentrerades virkesfram
st.ällninge11. Men såYäl sm:1 som sLora 
hä,·eg ivor h,1de e ffekt. Detta var ti ll fö r
d e l \'id prnktisk gödsling där spridningen 
aldrig knnde förv;inLas bl i h e lt_jä rnn. 

5. Ett riiLiinjigt samband konsta terades 
m e llan ti llförd mängd N och deu pro
centuella ti]l,,;ixtreakt ionen. Detta obe ro
ende a,· besr;1nd e Ls löpande tillv~ixt före 
behandlinge n. \fan borde a ll tså i första 
ha nd giidsla bestånd i gott tillstånd och 
med god tilh·äxt. 

N n kunde , i för första gången kvantifiera 
effekte rna av en gödsl i11gsverksamhet 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 oberoende av 
den beliamllade skogens ursprungliga ti llväxt. 
Detta konfinrn . .:racle elen gamla uppfattningen 
att gödsling på fastnrnrk borde s t.yras mot elen 
redan mest ,-;ih-äxande skogen for a tt volym
mässigt få det största 1rn\jliga utbytet av en ,·iss 
Lillförd mängd N. O ch där skulle gödselgivan 
,·ara relaLin hög. Då koncentrerades verksam
h e te n . \lu g~illde del a u. urforma ett funktions
dugligt skogsgöclslingsprograrn . 

Gödslings programmet 
L' ppgifLe n ,·ar ny. I d et praktiska skogsbruket 
h ad e man dittills a ldrig haft anledning ka lky
le ra med 11,\got li knande . Nu kunde ma n på 
b red f"ront p lötsligt höja skogsmarkens avkasL
ningsni, å . Och därrill förhigga d e n ext.ra virkes
procluktione u elit där det var mest förclel

akLigL. 
\'led d en 1wa kunskapen kunde man bö1ja 

göra verklighetsankn\llna lönsarnheLskalkylcr 
for o lika typer av göclslingsprogram . Men en 
storskalig ,,erksarnhe r m{1ste inordnas i red an 
p[1g[1e11de , e rksamhet. De n fi c k inte medföra 
driftsstörningar e lle r andra negativa effekter. 
Eha t.ione n att lösa in nehöll därm ed följande 
var·iable r: 
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au införa skogsgödsl ing i stor skala, 
att skörda r.i llv~ixtökningen så snart som 
möjligt, 
all. undvika alltfö1· sLOra konflikter med 
awerkningssidan, 
a tt undvika styra awerknin garna mot 
hushå llningsmässig t "fel" bestånd . 

Tankebygget klarade vi av un der å r 1964. I 
m ars 1965 informerades bolagets konceru
styrelse om vå r strategi: 

Hu\1ldprincipen ;ir au a\'passa gödslings

akti,·ite1e 11s omfattn ing så att tillsko tts

kvantiteten i fdga om rih ·ara p å grunda\· 

gödslingen blir a,· maximal storlek, sam

tidigt som prod11ktionskostnadc11 för dessa 

k\'antiteter mås te hallas inom acceptabla 

gr,1.nscr . .. I e tt skogsindustriföre tag av SC-\:s 

typ. dä r årligen stora hantiteter \·i1k e in

köps för a tt täcka r(1varu behon .:t, k,1u giids

lingen ,n· skogen. \·ilken på skisse rat s:iu 

rcsulter,1 r i en ökad r,haruström till inclus-

1 rin från egna .skogen·, ocks:l beLraktas son1 

en forma\ \'irkcsköp. En pt1taglig skill nad 

i för!J;°11lande till d en ö1riga köp\'erksalll
hc 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;rn1he tcn ges en sådan 

bredd a ll s tora t.illskoushantiteter fram

ställs rn.°1ste förde la rna \·ara betydande för 
företaget. So111 j ag sen art> skall \"isa fö re

ligge r sådana möjligh eter för SCr\ . 

det akLUe lla tidssked e t på 60-talct h ä rskade 
fortfarande fö restä llningen a tt ,·i m ,'\ste hå lla 
fast vid en betydande gall rings,·erksamh et ,id 
sidan av slnrawerkniugeu. Ef tersom vår mest 
Yirkesrika och växtliga skog var i m ed e lå lde rn , 
och clärigenon1 också mest monaglig for e xtra 
nä1·ings1.ill försd, ~ir d et naturligt att , ·i förs t 
t;iukte oss yuerligare ökade gallringsuuag som 
konsekvens. Men som tidigare b ehandlats i m·
snittet om skogsh ushålln ingen föddes snan 
insikten att vi utan n ackde l som alte rna ti,· 
kunde öka slutawerkningstakten. Som resul
ta t utformades SCA:s gödsl ing e nl ig t fö ijande 
principer: 



1. Tillväxt.ökningen genom extra näringstil l
förscl förutsäLL~ resultera i en generell t 
ökad avverkning. 

2. De extra virkeskvantit.e t.erna tas ut i be
stånd som stå r på tur att awerkas. Någon 
anledning au speciellt rikla avverkning
armt till de göclslacle bestånden finns ej. 

3. Vid va1je göclslingsplanläggning undantas 
de områden, chir avverkningar är plane
rade att. äga rum de uärrnasr.e åren (lika 
med den tid som triiden reagerar på en 
gödsling) . Vid förnyad gödsling i eu om
råde undantas de arealer, som denna 
gång är aktuella för avverkning, varefter 
pla nläggning sker över den resterande 
skogsy1.an. 

4. Gödsling enligt den nya rnetoden medför 
alltså att elen viktigaste förd elen av verk
samheten - större tillväxt - kan tillgodo
göras snabbt genom ökad avverkning, 
rned låga räntekostnader som följd, under 
det all fördel nummer två - grövre skog 
på gödslade områden - först utfal ler 
senare. 

5. Sedan väl gödslingen kommit igång med
ger den högre tillväxten alltså en extra 
virkesström ut ur skogen. Kostnaden för 
göclslingsprograrnrnet. kan därför betrak
tas som kosLaclen för ett underhåll av den 
initierade extra virkessrrömmen. 

Inom produklionsforskningen finns en känd 
t1trnregel som säger au ett skogsbestånds 
virkesförråd vid viss ålder ger e n tämligen god 
uppfattning om elen aktuella tillväxt.e n. I hän
delse av gödsling hade tillväxtreaktionen, pro
centuellt sett, visat sig vara direkt proportio
nell mot elen löpande tillväxten. Om man 
Linde eu skogsbestånds ålder och virkes
förråd, som gödslades med en viss mängd 
kväve till en viss total kost.nad för åtgärden, 
kunde därför produktionskost.naden per 1113 

extra virke p~t rot beräknas (Rk). Adderades 
d~irtill avverknings- och transportkostnaden 
till närmaste industri, avsättningsläget (F), er
hölls en pmduklionslwstnad på ml frill industri 
(jfr kapitel 5) . 

Intressant i sammanhanget var all man 
med gödsling kuude bestämma var, geogra-

fiskt sett, den extra 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 härtil l. 

Målsäuningen med gödslingsplaneringen 
var alltså att bestå nd för bestånd inom större 
områden ski!ja agnarna från vetet vad avser åt
gärdens ekonomiska resultat.. Vi utarbetade 
dataprogram för vår nya stordawr, IBM 360, 
med vars hjälp varje skogsbestånd i lämpligt 
åldersstadium lönsarnh e t.sbedömdes i hän
delse av gödsling. Nu var det ledningens sak 
an bestämma vilken h ögsta kostnad man var 
villig acceptera för denna form av virkespro
duktion. Det skulle visa sig att programmen 
blev mycket om fallande . 

På det operativa området måste samord
ningsproble met med avverkningssidan lösas. 
Lösningen ble1· att koncentrera den årliga 
göclsl ings\'erksamheten geografiskt. De för 
gödsling intressanta, me r välbe lägna delarna 
av bolagets skogsinnehav indelades i görlsling,
räjo11ger, till antalet lika med den lämpliga 
tiden för omgödsl ing av ett och samma be
stånd. Ett års 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 år, undantogs all 
skog där avverkning var aktuell under om
drevsticlen . Alla därefter kvarvarande bestånd 
bedömdes 1ned hänsyn ti ll göclslingsbarhet.en 
varefter de som klarade kr;ven gödslades. År 
åtta (senare år sex) började processen på nytt. 
Denna arbetsordning underläuade också 
planläggningen samt. uttransport och upp
läggning 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 arbe tsgrupp med representan
ter for skogsrnyndigheten samt skogsbrukets 
olika in tressenter utarbetade anvisn ingar 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 liårclgjorcl start
bana och en upplags- och lasrpla ts i e na 
änden. De lades gärna i ett utförshn . Oftast ut
nyt0acles ett rakt al'sn itt av en skogsbih äg som 

A B 

breddades och tl'en tue l11 förs t~irktes. Kring 
bana n skulle finnas en hincle rfri zon , inw 
minst i dess förlängn ing (figu r l 0:4) . Utlwgg
naclen aY l1ygstråk skedde s11ccf'ssin i takt med 
att , ·er·ksamhf'ten framskred. 

,. ,. 

~ '" I :pplagsplats 

250 m Startbana 450 m 1 000 - 2 000 m2 

max20 m - -

--- - - ----/ 

c= Hård9Jord startbana, 6 m bred 

c:::=J Bankett, 2 + 2 m 

c:::=J 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 beräk
ningar 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\1loss
berg i deras represeuLaLirn bostad, Villa :Vlarie
berg. v:1ra beräkningar ö, e r göcls lingspoLen
tialcn ,ar just klara.Jag beriiuade i l'önroende 
för VD Eije au ,·i uoligen skulle kt1n na öka 
,irkesuttagen med 15 procent om yj uth å lligt 
fick spendera å t ta m iljone r kronor per år p :1 
gödsl ing, eu oerhörd summa tyckte jag. Den 
tot~da ordinarie skogsYårclsbudgeLen för årel 
låg på drvgt fcrn miljoner. 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 11pp
triider, bl.a. for skogsbeståndets utYt>ckling p{t 
sikr, totalt seLL Med d e I 5 procenLen tange
ratles redan dessa . I stället stabiliserades ckn 
å rliga skogsgödslingen på e n ni\'å som med
gav en ungefär tioprocent ig ökni ng a , ,·irkes
uuagen. Det , ·a r den 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 and ra. 

Ren t praktiskt ,ar gödsling i sig inge n 
nyhet, Yerksamhete u hade redan några å r på 
nacken . Men den sLOrn skala som drt göds
lingsprogram innt>har, och de p rinciper med 
vilka den motiYerades, väckte uppmärksa mhet 
i skogskretsar. Och d etta iiYt'n inrernationellt. 
J ag höll många föredrag och deltog i svmpo
sier i både Europa och Amerika. 101 För en dt>I 
tong ivande äldre profiler bär h em ma ,ar ny
h 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 Knng l. 
Skogs- och Lan Lbruksakademien . Skogsc"ko
nomerna ,w fackel var Lysta som möss . .Jag för
stod att de hade svårt att lösgöra s ig från bru
ket aY de Faus tma nnska beståndsvisa analy
serna. Men vi gladdes åt det beröm Yi fick av 
sederm e ra professorn i skogsekonomi. Göran 
von Malrnborg. H an Lyckte a u ,·i skakat orn 
bland begreppen på ett ,ä lgörande siiLL med 
att li~iHfa ett nyu och praktiskt seLL tilltalande 
skogsekonomiskt syusäLL Som resultat av be
h ovet a u info rmera både intt>rnr och externt 
om den nya verksamheten spelade vi under år 
1967 in en fi lm som fick namnet "Ökad ti ll
,·~ixL i skogen". Filme n finns ii\'e n i engelsk ve r
sion ocl1 som Yicit'O (\TI IS) . 

Samtidigt som de11 sLOrskaliga skogsgöds
lingen rog fa1·t i S,·erige genomförde man i 
fiuhrnd de s.k. \1ERA-prngramtnen, avseende 
att kraftigt öka skogs,äxLe n i lamlet. 10·1 Bak
grunden till denna stora satsning var den åder
låtning på skog som de stora krigsskadestån de n 
till Sm:jctuuion e n hade medfört. Som föijd 
hade rnan fa ll e 11 kraftigt mhyggd skogsindustri 
och cliinned ökat belim· m· ,·irkesr:t,ara. 1 
MERA-programme n ingick drånering och 
gödsl ing a\' rniUonrals hektar tonrn a rker. Men 
d äremot s.'t gorr som ingen fast marksgödsling. 
Frågan korn d ärfö r of'ta upp här lwmma ,ar
för kursen kimde Yar,t så o lika i t\',l l;i nde r 
med så lika skog. I S,-crige ökade man ,irkes
produktioneu på lastmarkeu . i Finland p{t d e n 
,·:na rn,trke n . SY,ll't'L fick man nog söka på flera 
hall. Jag skall eudasL p eka pa ett par för
kla ri ngar. 

De finska torn11,u·kerna ligger i genom
snitr på 1:1g höjdjämfört med ek svensk,t. 
Dessutom är klimatet mer inlandsbe tonat 
i öster, Kombinatiouen a ,· dessa tv,\ för
liålla ndeu wedl'ör bättre förutsä ttningar 
för a tL f"ö1Yandla finska ror\'marke r til l 
produkt iY skog. 1 dn grannland ble\' dik-
11ingt>ns resultat b~itLre än vad som hade 
klllrnat åstadkon1111as i S,·erige. 
l S,·erige är kopplinge n skog och industri 
,·anlig. Storskogsbrnket h os oss insåg 
sna bbt möjligheten au genom gödsling av 
egna skogar skapa extra kvamiLeLer, rt>la-



tivt billigt virke vid sidan om det inköpta. 
För elen fi nska skogsindustrin var dessa 
förutsiittningar sämre. Ty småskogsbruket 
dominerar starkt i Finland. Fö r små virkes
säljare är elen goda ekonomin mecl skogs
gödsling inte lika uppenbar. Även i Sverige 
förblev skogsgödslingen i stort sett en 
storskogsbrukets angelägenhet. 

Anskaffningen av gödselmedel 
inte oväntat vädrade gödsel tillverkarna genast 
morgonluft. De såg e n ny marknad födas och 
blev alerta. Hä r fan ns ett antal industrijä uar 
runtom i världen, såsom Norsk Hydro. Vi blev 
omedelbart in l~judna a tt presentera bo lagets 
planer för den briu.iska konstgödsdindustrin 
på d eras "The FerLiliser Society". Men vi hade 
också en mindre tillverkare alldeles inpå knu
tarna som vi kom att gynna under många år. 
Den låg vid f.cl. Hå ngstaforsarna i Ljungan 
som alltsedan år 191 l gav fabriken dess nöd
vändiga elektricitet. Anläggningen uppfördes 
av Stockholms Superfosfat Fabriks AB, och man 
tillverkade ammoniunrnitrat, Ljungasalpeter, 
med hjälp av ljusbågeteknik. Vi brukade s~iga 
att. gödsling av skogarna i omgi\'n ingen med 
Ljungasalpeter egentligen bara var e tt sätt au. 
ge träden en snabbare tillgång till Norrlands
luflens häveförråd iin vad de kunde ta på 
naturlig väg. 

Gö<lselmedlen s:ildes på ele n tide n, liksom 
i dag, vanligen av tillverkaren till olika bonde
kooperativ, som sedan distribuerade den van
ligen siickade varan vidare. Nu uppträdde här 
plötsligen kunder som kunde komma att köpa 
tusen tals ton p å ett briide och som hade helt 
andra och enklare leveranskrav. Vi var snart. 
involverade i en m ycket intressant köp\·erk
sarnhet där rnångmi\jon affärer gjordes med 
leverantörer från skilda länder. 

Vi fann snart att må nga av gödscltill\'e r
karna var lie rade i karteller och h årda att för
handla med. Det fan ns dessutom risk för 
monopolbilcln ing. Därför kom vi år 1973 
inom GÖR-gruppen överens om en gemen
sam upphandling. År 1974 fördelades upp
köpsbehovet företagen emellan på föUa nde 
sätt (egna anteckningar): 
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Dornän\'erket 
SCA 
Stora 
Uclclebohn 
Bil lernd 
Ko 1-snäs-~1larma 
(hTiga 

iiO 000 ton 

10 000 ton 

20 000 ton 

10 000 1.011 

JO 000 ton 
r, ()00 lOll 

10 000 ton 

Skogsbruket beriiknacle alltså detta år a tt för
bruka ca ·125 000 ton gödselvara. En av v:1ra in
köpschefer, Olof Liclberg, hade unde r må nga 
år ans,'aret för upphandlingen. Denna inklu
derade clirigering m· gödseln till olika hamnar 
eller järnvägsstationer. f fan sparade under :,rens 
lopp in miljoner åt skogsbruket genom att 
lyckas hålla göclselmecle lskostnade rna nere. 

Forskningen 
När man besvarat en fr:tgeställning uppträde r 
som följd vanligen nya. Den kunskap som blev 
upprinnelsen till v{1n gödslingsprogra m be
hö\·de snart komplette ras. Hu r j;imnt föll göd
seln över d en behandlade skogen? Vilke n typ 
a\· spridare skulle flygpla nen h a? f fur skulle 

ri +:« ..... (~ 
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I)'/iisk reahtio11 jo'r rliamelntillviix len efter göds/i11g 111nl 
11rt'r1 i gm11slwg. Ytri J 7, Lagfors. Giva /OJ kilo l'./ per 

hektm: Gödsfing.1dr1,1 iir 111mlinal /x1 bilden. 



gödseln lagras i skogen) Detta var praktiska 
frågor som vi och flygföretagen sFilva måste 
tackla . lvlen det fanns också en mängd kun
skapsluckor av mer velenskaplig natur. Vi lken 
tidpunkt var bäst för sprid ning? Vilka gödsel
medel var bäst, t.ex . typ av kv~iveföre ni ng? 
Vilke n va r elen optimala d oseringen? Hur rea
gerade skogen vid upprepad gödsling? Vad 
betyd de årstiden) Hu r påverkades vedegen
skaperna? Vad h~inde med de t tillförda kvävee 
H ur påverkades marken, floran och faunan? 

Den s, enska skogsforskningen saknade vid 
denna tid resurser för att utreda och besvara 
dessa frågor. Här öppnades ett forskni ngs
område som krävde nya tag. Dåvarande ord
föranden fö r Föreningen Skogstrådsföräd
lings centralstyrelse, Erik v\l. H öjer, nyligen 
pensionerad generaldi rektör fö r Domän
verket, tog sig an problem et. H an ledcle under 
år 1965 e n mredning (S00 1966:52) som 
lade grunde n för ell nyin rätta t branschforsk
ningsinst i1.1 11., Ins titutet för skogsförbättring. t(F> 
Här fick skogsgödslingsfrågorna sig ti lldelade 
en särskild avdelning. 

Detta dröjde dock någon tid. Och stora 
värde n stod på spe l. I avvaktan p:1 att en cen t
ral fö rsöks- och u tredningsverksamhet skulle 
kom ma ig:111g in ledde storskogsb ruket e tt 
sam arbete. Detta var upp rin nelsen ti ll GÖR
gruppens tillkomst (se sid 13) . Den började 
fungera år 1966 då några av storskogsbruke ts 
skogsv.'.1rdschefe r för första gången samlades 
för diskussioner. Vårt samråd skulle pågå i 
många år framöver. De t fanns många gemen
samma problem att diskutera och tackla i 
de tta skede av snabb utveckl ing. Vi träffades 
rätt frekven t och under info rmella former i 
Stockholm och hos de o lika företagen. 

För att in te förlora tempo anlade de i GÖR
gruppen representerade företagen ett rätt stort 
antal göclslingsförsök med e n och samma de
sign, spridda över landet. Man prövade ett vilt 
spann av doseringar samt o lika kväveformer. 
Vi anlade också försök med gödsling under 
olika årstider. Som vetenskaplig rådgivare 
fungerade ofta p rofessor Carl Olof Tamm. 
När Institu tets gödslingsavdelning startade si n 
verksamhet år 1967 fa nns redan en värdefullt 
fö rsöksmat:erial serverat. 

Avdelningen kom a lt fä en viktig roll som 
medspelare i elen fonsat:ta ut\'ecklingen. Dt"ss 
mångårige chef, Gör,1n \!lölln, hans med
arbetare O la Rosvall och Hans-Örjan Nohrstedt 
samt flera andra d ugliga forskare är skogs
bruket swrt tack skyldigt för e11 mycket värde
full kunskapsuppbyggnad under å ren . Man 
gjorde den praktiska verksamheten alltmer 
effektiv och föru tsebar både ,·a d gäller 1·irkes
p rocluktione11 liksom konsekvenserna för ex
empelvis skogsrnilj ön. J\.r 1973 p11hlicerade 
Möller vik tiga prognosk11rvor Yacl avser göcls
lingseffe kLer. Därefter följde å r EJ79 Ros1·alls 
funktio ner som baserade sig på t"U mer o rufat
rande försöksmateriaJ. 1UG Vi kriga rör den fort
sau.a verksam heten ,·ar också studier över 
gödslingseffektens förde lning i tidl"n. oc h 
göcls lingsin tervalle ts het ydc lsc för I ilh äx t
ökningen.107 Under 80-talcl, rnecl dess in tt" n
siva deba tter o rn skogsbrukets rni ljöp.°tvcrkan. 
b idrog \lohrstedt med m:rnga fakta . 108 

Arbetet i fält 
Kvävegivan vid gödslingen ,·ar till e n hö1ja11 väl 
låg men den ökades till 115 kg N per hektar 
när de t stora progr,1111nwt startade år 1966. 
Under 70-talets fö rsta år ökades doseringen 
ytterligare till 175 kg l\, me11 sii11k tes snart ti ll 
150 kg. Detta som resultat aY d iskussionn om 
risken för kväveläckage' 1·icl höga g ivor. l inlcd
ningsskedet skedde 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 .'.1got ch·ra re am111on i1 1rn
nitrat (AN, 33 procent N) gm· hä1tre t ilJl'iixt
effekl.e r. l'risre lationen 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 uteslu ta nde med AN. Den tidiga re 
fin korn iga gödseln ornformacles till en mer 
grovkorning ,·ara. speciell t läm pad för skogs
bruk. Nu föll de tyngre göclselkonwn biittre 
genom trädens barrskrucl . Den i bö1j an a\' 80-
talet uppblossande försurniugsdebauen kclcle 
till au AN i ren form alltmer ersa1.1.es med n eu
tra liserande kal kamrnonsalpetn (KAS. 26 
procent N) . 



Spridninge n utfördes i vårt fall a, · Gu llYiks 
AB (vars nygnorw sena1-e övertogs a,· Laroy 
Flyg AB) sanll flygförcLagen St.erne r AB och 
Cassel Aero AB. Alla dessa deltog e ntusiastiskt 
i utvecklingen 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 bara 
var fl ygare utan också jägmästare, kallades ofta 
sbn1Lsarnt för "Casta Gössel". Till en början an
, ~iudes uteslut.ande fast,ingeflyg. De tidiga pla
ne n. Piper Super Cub, Piper Pawnee och a ll t 
vad d e he t.Le, kunde lyfta upp till 600 kg göd
sel. De e rsattes a,· plau med allt högre lyft
kapaci tet, såsom Ag-Cat och Snow Commancler. 

Fn del a,· dessa plan flögs på Yintrarn a m· 
piloterna till Sudan och Egypten , där m an 
inscktsbck~irnpadc i bomullsodlingarna . Fly
garna hcriit:tade att pi\ de ki lometerl{u1ga snö r
räta bespnit.ningss träkcn p:1 de mils, ·.i da bom
ullsh'i ilen placerades f<" llaher109, iförda sina 
, ·iw ''nattskjortor" ut p{1 linje som riklrnärke n. 
Sedan p lanet: passerat ö,·er hun1cle t på dessa, 
flyu,1de d e sig :W meter i sidled , för att {ner bli 
överllugua p{1 ,·;igen tillbaka. Operatione n 
11ppr<"pades til ls hela fäl te t var färd igbehand
lat. Man kan fråga sig hur dessa personers 
forrsatra Ii,shalitet ko m att utveckla sig . 

p;, ,·:'.1ra flygstrak, där två eller tre plan o pe
rerade salllt idigt, gick det också häftigt till. De 
,·ar lll )'Cket skickliga, v:1ra p ilOLer, och gjorde 
e ll fint arbete for skogsbruket. En de l av dem 
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Fn jlyg11ii11du vrzmrll' van

ligl'II bara 11r1gm 111i11u/er 
jiltll slrtrl 1il/ lru1di1i11g. 
Last11i11gen 111åste gå snabbt. 
hiigst 70 SP!w11derjor fa11d-
11i11g; lr1sl11i11g orli 11y siar/ 
varm 111å/siitl11i11g. 

tog jobbet som ti llfällig ,\\·koppling från ,·ar
dagss)'ssla n , att fora e n stort passagerarplan. 
En flygyäncla , a racle 1·anligen bara några minu
te r frå n stan till landning. Las tningen måste 
gi\ suabbt. högst 70 sekunder for landni ng , 
lastning, tan kning och ny start ,ar en m ålsäu-

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



niug. Så fort. det brummande planet Yar p[t 
plats under en med våg försedd uyfyllcl gödsel
behållare clumpades innehållet ned 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. Och sedan har det a\' igen, sam
t.icligt som nästa plan var på väg ned. 

Nt1gra p iloter hade ut, ecklat en t.eknik att 
göra iuflyg11ingen näst.an Yinkel räu mot. 
banan. l'å l{1g höjd och i rätt ögonblick girade 
de 90 grader och lutade planet i sidled , unge
far so!ll en slalomåkare som t,,ärbromsar. 
Planet. dunsade ned på banst.räckans mitt och 
piloten tjänade några sekunder när h an rul
lade iu for en ny på fyllning. För en åskådare 
,·erkade manöYern som rena cirkusko11st.e11. 
Flygstråken lades ofta i slut.t.ningar, Ly' detta 
minskade rullst.räckan för planen. Under årens 
lopp in1räffade några haYerier, nien ingen 
ui;iuniska kom t.ill skada efter \',tel jag kan er
inra mig. 

Med tiden kom !teli kopt.e rn i ökande ut

suäckning in i bi lden. Spridni11gen bleY d)-rare, 
men precisionen ökade. Vi kunde stvra göds-

lingen t.ill cle verkligt "feta " st.äl lena i skogeu 
som v:1r al lt bänre heståndsheskri,·niug kunde 
peka 11t. Verksamheten blev också mer flexi
bel. Flygstråken blc\· ö,·erflödiga. 

Gödselupplagcn blev f1er, men m indre . 
Senare förs\"ann de hel t och byttes u t 11101 lasr
bilar med ta11 hagnar. Dessa förs:1g korniu uer
ligt de allt stö1re helikopt.rarna med gödsel
medel. Deua gjorde oss också rnindre sårbara 
för skadegörelse och bråk från en alltmer mili
tant miijörörelse. Unde r 80-talets slut bö1jade 
vi också gödsla nyga llrade bestånd, Yilka efter 
en lå ng period a\' enbart slutawe1·kning åt.er 
började dyka upp . Här ut.nyttjades mark
gående traktorburna spridare. Sådana hade 
börj,·tt amändas i ökande utsträckniug, ime 
minst inom pri1·atskogsbn1ket längre söderut. 

De skogsa,·snitt som skulle gödslas marke
rades på fö rhand . :Vled hjälp a\" en helikopter 
placerades ri ngar med ,·it.a band runt toppen 
på strategiskt ,alda t.räd. Under 80-talct gjor
des proY med mer a,·anceracle na1·igerings
ins1.rument. Detta 1·ar inledningen till Cl'S
era11, d.\".s. satcllirna,·igering. K,·<dite t.en på 
sjäh·a spriduiugsarbet.et var en ,·iktig rr:1g,1 som 
kontinuerligt måste bn·akas. Visserl igen 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/, 197 3. 
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våra försök visaL all tr~iden inom ett ganska 
bre tt imervall av dosering tillgodogjorde sig 
kvävedosen oberoend e av hur stor givan var. 
Men det fanns giveLvis g ränser. Och vi ville 
naturligLvis alt så litet som möjligt skulle 
hamna "på hälleberget". Vi måste allts(t ha 
hållhakar p(t piloterna så att de inte slarvade. 
Hur skulle vi kunna konLrollera att gödseln 
fa lli t j ust där vi plan erat och inge n annan
sta ns? Samt a u de n sprid its tillräckligt _jämnt 
for alt ge alla träd en kvävedos. De t rörde sig 
om stora ytor att överblicka . 

Lösningen blev alt bland bestånd som skulle 
gödslas de närmaste dagarna på fö rhand \'älja 
ut ett stickprov. Detta gjordes u tan piloternas 
kännedom. Inom de valda bestånden mplace
racles uppsamlingskärl, sena re m;itramar. Vid 
i1wenteringen strax efter genomförd gödsling 
noterades mängde n gödsel i varje m~itpuukt. 
För att få rnåt t på spridningens jämnhet upp
delades m;i tda ta sedan i tv(t gruppe r: de 50 
procent gödselrikaste (Pmax) respekti,·e de 
::iO procent gödsel fa ttigaste (Pm in) . D;irefter 
bi ldades ''.JärnnheL,kvoten",J k = Pmax/ Pmin. 

I spricln ingskontrakten infördes kännbara 
straffklausuler. Dessa trädde i kraft om uppmätt 
J k på ell objekt översteg e u visst väl-de och där
med indikerande alltför oj äm n spridniug. t 10 

Högsta acceptabla J k sattes i början til l 3,0. 
Detta var all tför generöst, 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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Så .111u1ningo111 ei:mlles jlyg
jJlauen av helilwjJlrm: De var 
mer läm/)(llfr för miwlle giid.1-
/ingsobjelit orh u!Jiird,, sjnid
ni'll(!/ 11 av görls,,f111Nllet mPrl 

sliirre /)lrrision. 

utfördes med helikopter. På 80-tale t var elen 
högsta tolerabla niv[m p:1 Jk salt Lill 2 ,0. 

Genom j ämnhetskontrollen kunde också 
den u pprn~illa g ivan per h ektar beräknas och 
järnlöras med elen angivna. Klart var all e n de l 
a, · gödseln för någon Lid sta nnade i träd
kronorna . Det kunde i en varierande na tur inte 
heller undvikas att en del föll på småimpedi
ment 111.111. Dessa osäkerheter gav upphov till 
långdragna diskussioner och meningsutbyten 
inom såväl praktiker- som fo rskarleden , samt 
mellan dessa. Vilken grad av skillnad i göds
lingsreaktion borde man vid en viss giva räkna 
med mellan den som uppm;itts i noggrant u t
lagda försök (1 den e na sida n och vad som 
kunde ffm·äntas vid p raktisk gödsling å ele n 
andra? Au en red uktionsfaktor borde arn)in
das var alla eniga o m, men vil ken? Skogsför
bäuring rekommenderade 15 procent. För att 
få s,·ar på fd gan började under 70-talet Skogs
forbä uring liigga ut e n serie j ämförande fö r
sök spridda på storskogsbrukets marker. Den 
slntliga utvärderingen d röjde ända till år 
1990. Det visade sig att Skogsförbäurings 
prognoser, inkluderande en reduktion på 15 
procent, stämde nära nog exakt. 11 1 

Skogsgödslingens rn i li öeffekte r 
Storskalig skogsgöclsling ,·ar e tt nytt inslag i de 
no rrliindska skogsbygderna och gick inte obe
märkt förbi. Hela tågs~itt fu lla med gödsel-



medel parkerade plötsligen på små obetydliga, 
nära nog bortglömda stationer. H är skedde 
omlastning för vida re transport upp till flyg
stråken i skogen . På dessa kunde hundratals 
ton ligga nersnöade, redo a u spridas ut så 
snart marken var bar. En och annan säck för
svann väl från upplagsplatserna för au i s1.ä llet 
skapa bättre grönska på :,krar och gräsmauor 
nere i dale n . 

Till en bö1jan löpte \·erksarnheten friktions
fritt - med ett undantag. De t var korna. Om 
detta problem visste vi då in te t. Men en dag 
ringde mig e n ay våra gödslingsplanläggare, 
Erik_Figer. Han berättade a u en ko låg död vid 
ell av våra flygs 1.råk där gödsling pågick. Kunde 
de t finnas något sam band med verksa mheten? 
Vi kom överens om att kon omgående skulle 
skickas till slakteriet i Sundsvall för veterinär
besiktning.Jag ringde npp slakteriet och talade 
med veterinären där om Yacl som skett. .Jag 
bad honom undersöka kon för au fastställa 
dödsorsaken och sedan ringa mig. Men ingen 
vete rinär hörde av sig. Så ett par dagar senare 
ringde jag själv upp och frågade vad man kom
m it fram till. Stor förvirring u1.brö1. 1.i lls man 
meddelade att tyvärr ingen undersökn ing 
skell av elen inskickade kon. Hon hade av m iss
tag slen trianmässigt "'gått direkt till korven" 
och hade väl nu försvunnit ut ti ll li vsmedels
affä re rna. J ag bad de m förstås se biittre upp 
nästa gång. 

Gödsling ov 11_1,gallradr bl'

stånd sker i h uvudsr1k Jrt1 n 
slit-fmiig \gdr nrll' lmklorP1: 

p;t 60-tale t var skogshetet fortfarande Yan
ligr i Norrland. Gödsclrnedlct urea är synte
tiskt producerad urinsyra. Kvävehal ten är hög, 
46 procent. Det I isade sig au korna med stort 
begär slickade i sig urea som kuude finnas ut
spilld på flygsrr:1kens lastplatser. En kos mage 
fungerar som en kemisk-biologisk fabrik. När 
urinä mne kommer el it b lir förtjusningen stor 
bland alla m ikroorgan ismerna. Men bli r kväve
festen för våldsam kommer ammoniak att bli en 
ödesdiger restprodukt. En ko som fått i sig 
några hekto mea dör av ammon iakförgiftning. 

Svaret på problemen blev inhägnad av 
gödselupplagen och lastplatserna samt nog
grann städning eft er avslu tat arbete . All t tydde 
på att faran var över när vi viil h ade fåu kon
troll över si tuationen på flygstråken. I skogen 
blev gödseln så utspridd a tt tamboskap och 
andra cijur inte hade en chans att b li skadade. 
To tal t sett hann bara några enstaka kor "bita i 
gräsel'· . Och det dröjde inte heller mån ga år 
fö rrän näs1.an alla kor på skogen försvunnit. 
Men d etta var en följd av den snabba demo
grafiska för~indringen i skogs bygderna . 

Som e n följd av elen i börja n aY 70-talct upp
blossande horrnoslyrdebauen (se kapitel 21) 
fic k iiven skogsgöclsl ingen sig en släng av sle
ven. Det \·ar ju inte lätt för allmiinheten a u 
skiija på vad flygplanen spred nt , b lotra ordet 
''flygspriclning" fick folk all ana död och för
in telse. i:jänstemän \·id kommuner och läns-
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styrelser ifrågasatte om inte iun e ,·ånarnas 
h~ils;c1 kunde ~in·ntyras och miljön i störs1a a ll
mänhet skildas av gödsli ngen. De t var göds
lingens n e 11111e lla in\'erkan p:1 , auenkvalite
te n som frarnför all t u ppmärksamm ades. Prov
tagningar företagna av kommunerrnts hälso
drd sorgan ,·isade inre sällan m å ttligt förhöjda 
halter av kY~in:fören ingar. Del h ä,T1ades b l.a . 
a ll: n itri te r kunde bildas, och d essa kunde 
( teore tiskt seLL) vara skadliga för spädb arn. 
Cad OloJ"fauun rekomme nde rade lir 1972 au 
gi \'a !l vid am·ändning a,· ni trathal tiga gödsel
medel ej borde \'ara a ll tför bög. Deu:a med 
hänsyn till riske n för förorening av grundvatt
net. DeLLa föranledcle oss a tt s~inka g iYan ti ll 

1 :SO kg N/ ha. 
Som en föij d a, e n ö kande fokusering rnoL 

gödslingens miljöeffekter stanacle Yi, liksom 
lle ra m· d e andra föreL,tgen , en o mfa1 rancle 
, a u enprm'Lagn ing i gödslade omdtden . Deua 
skedde före, unde r o ch efter behandlingen. 
Dessa undersökningar p:1gick I mder li\ng tid och 
p:1 o lika h åll. Eldsjäle n i dn föret.ag ,·ar sed t> r
m e ra skogsfi'in·al tareu Lasse Edlund, clå skogs
v.'irclsassisLelll på Södra skogschcfsdistr ikLe t.. 

I kort. samm,111fauning ka n sägas a tt resul
ta ten blev lngnaude .11 2 SLrax efter e n gödsling 
kunde n aturligt nog p.'itagliga h ~iYebalLe r på
,·isas i m indre bäckar och , ·aLLensamlinga r 
inom d e gödslade bestånde n. I rörl igt ,·,nteu 
skedde dock en snabb utspädn ing ti ll ui, åe r 
långt unde r faststiillda grä us, jrden . I större 
\'atten, som naturligtvis unch·d.s n är d et göds
lades, kuud e e fle kten ,1,· gödsling u;isLan alcl
r ig phisas, Cndanraget skedde e n g{l!lg när 
ett svån skyfall dragiL fram Ö\'er eu_ju st gödsla! 
områ.d e . Utanfö ,- bärkmloppel i e n angriins
ande sjö \'ar h äYebalte n förhöjd unrler kort 
tid. V i försökte konsekvent a tt unch-ik,1 göcls
li ug ö1·e r vattentäkter. En a,· göclslingsplanera
re ns ,·iktiga uppgifter var att leta r·ätt på och 

undanta såd aua. 
Me n skogsgödslinge n fonsaLLe a tt ifråga

siiuas i den ,tl lrnänna deba u e n . Det Y,tr 11ppen
b art atl Lrm·ärdighcten i skogsbruke ts gemen
samma ansu·:ingn ingar au ringa in dess e,·e n
LUell L n egativa inverkan p,'\ mi ljön inte hade 
fu ll trovärdighet. Iuorn GÖR-gruppen ius{1g \'i 
risken för au en li knand e opinio n sstonn 
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skull e blossa 11pp kring göclsl inge u som den 
,·ilke n _j u s t pågick kring ]öYbe kämpningsrned
le n. I förlä n gningen h otade d .'i liknaude 
restriktioner som denna dt>hatt medfört (jfr 
kapite l 21 ) . Vi insåg d~irför beh ovet av e n mt>r 
neutral Ut\'iircle ring a\' \'(:rksarnh e ren. Alla be
rörda imresseuln samlades d ~irfö r kring p ro
jekt m·sedda atL allsidigt belysa gödslingeus 

miljökonse kve nser. 
Parallellt bedre,·s chi r fö r \'eLenskapliga 

undersökningar. l Be rgslagen startade "Kloteu
projeklet". 11 °' På ,,,\r· lo!L kom den s.k. lZassjö
unde rsök ninge n . Detta sLorskaliga försök från 
f1r J 97'.1 förlades Lill Ti,·sjöområd er norr om 
Torpsh a1111nar i .\1.cdclpad. U ndersökningarna 
skedde i sa1na rhe tt> m c lla11 Skogshögskolan 
samt hydrologiska och limno logisk,t ins titutio
nenia ,,id U ppsala u niYersite L. 111 

r\kti,·a i11ti·essente r ,·a r ii,·e n l\aturd rds
\'erkel , na tun·å rclsenheterna i Jäm1 land s och 
V~isLe rn o rrlands länsstyrelser sam l h älso\'årcls
näm n ckrna i llr;icke och Ange kommuner. 
.\1åls~itt11ingen , ·ar att inom ett större avrin
uingsomr,°td e undersöka skogsg-öclslingens in
,-crkan på ,·tvatu1e Ls och grund\'attners b ·aliLet 
samt effekte n på laxanade fiskar. l blickpunk
Len ,·ar fram för a ll t va ttn e ts hall aY n itraL- och 
arnmoniurnkvä, <" . 

l konhe l kan s,igas al l res11l ta te11 samma n
föll m ed dt>m som re laterats o , ·;;in. Inte heller 
fiskbest.'indc t på\'e rkacles negati\'t, l nte ens i 
ö ,·e rgödslad e sm:1biicLu· cL'ir t\'ååriga öringa r 
placera ts i burar kunde n ågon f-iskclöcl re la te
rad Li! ! gödslingen p,'.hisas. l ntc lw llN lyckades 
mau få orrar och ~jäclrar i en njrbelägen ,·il t
uppfödning att ;ila göclselkorn. Klott>n- och 
Kas~jösLuclie rna bidrog t,·i, e lsutau s,1mm a n
tagna ti ll att p .'itagligt lugna och san era debat
ten , ad gäller skogsgöd slingeu s roll i mi~jö
samm an hang. 

Men fr,°tga n fortsatte ,ltl in Lresse ra. J sp .'i rcn 
a,· d t>n p:tgående fö rsu rningsd t>hattell ,·icl 
samm a tid lk k alurninium, den i n ature n Yau
lig,1st fö rekolllmand e metallen - ibland nagot 
oförtj,inL - sr~i111peln p:'\ s ig att , ara en mi ij ö
hoL. Kunde ex('mpeh·is fiskhest å ndeu skadas 
gen om urbkni ng m· aluminilllll i samband 
m ed göd sling? Tnsti1111et for skogsförbiiuring 
s tuderad e 1111der 80-talei d enna möj lighet på 



cll flertal pla tser i landet. Resul ta ten , ar lugn
ancle.115 Från lekman nahåll h;i,·dades ,·idare 
at t bär i gödslad skog genom ma rkförsurning 
skulle innehålla förhöjda viinlen aY alumi11 i11m 
och där igenom vara h;ilsofarliga. Ä,·e 11 h ifr 
fick l usti LuLeL uppdraget a tL undersöka s,1 ken. 
De l framgick en tyclig1 att, som följda,· kvii,·c
gödsling, u:1gra förhc~jcla halte r a,· (sannolikt 
he lt ofarlig t:) alumini um in te fö re kom i ,·are 
sig bl{tbär e ll t>r srnmp.116 

1':1 gödslade p ro,yt.or undersöktes ocksft hur 
markvegetationen påverka ts. \'id upprepad 
gödsli ng och / el ler höga k\jyec[oser g ick fö re
komsten a" mossor och lm·ar tillbaka, sarnt i 
viss må n lingon. Bl:.biir föreföll re laLiYt opå
\'erka t eller r.o .m . gyn nat. Hallon och griisviixL 
gynnades.117 Fö1·iindringarna gav rnark\'egeta
Lio ne n en sammansiittning som me r liknade 
elen som man finne r p{t en !:,';'Il11sarnmare ,·,ht
lokal än de n ursprungl iga. Det hela ,ar logiskt. 
Upphön le närings tillförscln kunde förutses att 
processen g ick i motsatt riktn ing. 

I början a,· SO-talet bö1jade barrskado r 
11pp1räda i skogsbestånd sotn gödsla ts fl era 
g~mger. Vid närmare undersökning ,·isade sig 
skadornas o rsak vara brist på spåräm ner bor. 
Samma sak hade tid igare obse1Yerats på göds
lad Lorvmark och i göclslingsförsök på fas t
mark där höga b ·iivegivor prövats. Skadorna 
unch·eks framdeles geuorn a tt tillföra bor i 
gödsclmedleu, motsva ra nde I kg/ ha. 11 ~ 

Men kritiken mot skogsgöclslingen npp
hörclt' in tf' för detta. \1cd deu geu uina skogs
befolkuingen hade \'i i ston sett inga problem. 
Men i sp:iren av student rt>,·olutio nen i slu te t 
a\' 60-talct drog en del san1 hällskri tiker från tä t.
orter i söder u pp i de pit befolkn ing utglesade 
skogsbygclt>rna. Här sku lle de lc\'a ''alLerna
ti\'t" . De had e kanske i 11 Le ,änt.at sig att hamna 
m iu uppe i ett akti, ·t skogsbruk (se ,·idare 
kapitel 21 ) . 

Resul tatet ble" au Yi u nder 1970- och SO
tal en på e n del håll fick problem i förm av 
protestaktioner och sabotage a,· olika slag. Det 
arra ngerades m öten u te i skogsbvgclerna. Det 
kunde bli ganska he tsiga de batter . .Jag erinrar 
mig siirskil t e tt möte år 198g i .Junselc, arran
gerat a,· den socialdemokra tiska före n ingen 
d iir. Här lyssnacle _j ag och Siggardt Fa lil roth på 

en inbjuden "a1na ti_irforskare", >lisse Nilsson 
från Tuvat.t.net i ,·iistra _Jämtland. Denne för
siikrade de närvarande unclt>r stor d ramatik 
och med viickclseprcdikan Ls sjäh säkerhet, a tt 
ifa ll ma n lät bolaget fortsätta skogsgöclslingen, 
så sknllt' fisken i ,·attncn kring J unsele ,·ara 
borta om några år. fiske n finns kvar. 

Ni lsson beskrt>,· dt>ss111om målande ett ex
perimen t han gjort m ed n~tgra a\' sina h öns. 
1\'isse hade p lockat blåbär diir \'i gödslat, och 
dem hade han givit hönsen . Bären innehöll 
skadliga ,tlu111in iumföreningar ty efter e n tid 
hade hönsen bö1:jat u pptriid,t egendomlig t. 
Kä r han d isseknadt' några mvalda höns, ,·isade 
det sig att deras J~~irnor hade kryrnpt ihop till 
en li t.en boll. som låg och skramlade inne i 
deras hun1den . J ag fn'\gacle hur hans andra 
höns kunde klara att iita av grödorna från 
hans åker, som säkert gödslats med samrna 
kv~ivefören in g. Det fanns säken någon ö,·er
tygaude förklaring ä,·en til l det.La. 

Vår,1 kritiker oc ku pe1·ade också fl ygst råk 
och kecijade fast sig , id flrnplauen . Man skar 
sönder gödselsäckar och behållare på lager
p latserna i skogen . J a, d t>t hände t.0 . 111 . att 
någon hiillt socker i tanken p[t en h elikopter, 
något som kunde ha slutat med katastrof. SCA 
\'a r in Le cler enda företag som drabbades, 
~innu ,·~irre \'ar bget liingre söderut. En intres
sam iakttagelse ,·i gjorde inom skogsbruket 
\'ar a tt flera .-1,· protestan terna uppträd de på 
o lika platser i landet, men c1:1 för det mesta 
som representanter fö r lokalbefolkningen. Det 
\,tr Jegio a ll man i god tid 11ppbådat pressiolk 
med beledsagan de fotografer inf'ö r Yarj e 
''spontan" protesta ktion. 

!vled tid en kom dock skogsgödslingen au 
uppfauas som e n normal del a,· skogsbruket. 
Bidragande till detta var såkert d t> n konse
kw:nsforskning son1 skeu under ,hen och som 
,·isade at.t ,,e rksamheten in te medförde n{1gra 
större negati, a, kvarblivande mil jöeffekter. 
Och de m· ,·;'.1ra ,·eclersakare som ,·alde att 
stanna h ar i skogs bygde rna för gott. anpassade 
sig med tiden till sin skogliga onwärld och 
ble\' en del a\' denna. En starkt bidragande 
orsak , ar också den mycket in tensiva inforrna
tionsinsatscn frå n , år sida gen temot framför 
allt. kom muner och hinsmyndigheter. 

141 



Resultat och lönsamhet 
Som konsekvens a\' den å te rh:dlsamrna skogs
hushållningen ökade m ed tiden skogens 
virkesf-örråd och ti llväxt. Den alltmer detaUe
racle och tillförli tliga best{111clsbeskrivninge11 
gjorde det l~ittare all iclentifierc1 bra gödslings
objekt. Ö"ergången til l kväYe i nitratform 
ökade också effekten i form av produclT,td 
vedvolyrn . Baserat p{t dåtidens skogsdata räk
nade .Jussi Saras te år 1965 på effekterna av ett 
storskaligt gödslin gsprogram med urea. Det 
skulle ge en tillväxtökning pit 5,1 clm3 ved per 
kg K År I 970, d{t hälfte n c1v gödseln \·ar 
ammoniumnitrat (AN), låg det beräknade ut
byte t på 75 dm3 ved. Efter ytte rligare fem år, 
då vi enbart am·ände AN, hade \"i nått 80 dm'.> 
per kg N om v{tra kalkyler stiiu1de . Detta blev 
de utbytesniväer s0111 skogsgödslingen fram
gent skulle pendla kring. 

Arealrnässigt varierade i landet den årliga 
gödslingen på sät.L som framgår a1· figur 10:5. 
Fluktnationerna har sin grund i såväl de aktu
ella ekonomiska förutsättningarna som ;ind
rad inriktning beroende på ny kunskap och 
teknik. 

Under de 25 åren 1966- 90 spreds över 
SCA:s skogar ca 90 000 ton häve. Ser man ti ll 
hela pe1·ioclen , under vi lken såv;i[ gi\ a som 
gödselmedel varierade, kan man som ett gro\"l 
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genomsn iu räkna med utbytet 72 dm1 per kg 
N . Med detta som utgångspunkt kan den ini
tierade ti llväxten - som också skördades - be
räknas til l ca 6,5 rnil_jouer rn:1r 

Det extra ,irkesuttaget u nder de nna tid 
motsvarade därmed två normala årsavYerk
ningar på egen skog. Jämfört med att anskaffa 
motsvarande virke på elen öppna marknaden 
var , e rksamheten mycket lönsam. Enbart för 
å r 1987 beräknade vi nettoförtjänsten till 33 
miljone r kronor. 

All t sedan starren f-örde Skogs- och Lant
bruksakademien statistik över förbru kningen 
av gödselmedel i skogsbruket. Ansvare t över
togs senare av Skogsstyrelsen. Ti ll och med 80-
t.alcts slut gödslades total t. i landet ca tre mil_jo
ner hektar skog. Räknar man med en medel
giva på 140 kg N per hektar och e tt utbyte på 
72 dm3 per kg N bör den extra tillviixten ha 
uppgått till ca 29 miljon er m 3f. Detta rnot
svarar drygt hälften av en svensk årsavve,-k
n i ng under denna tid. Inför ett fö1·edrag i Van
cou,·er år 1988 beräknade _jag a tt skogsgöds
lingen i Sverige fram till dess in itierat en extra 
virkesha11titet ti llräcklig för tillverkn ing av tre 
rnil_joner ton tidningspapper, två lllil_joner ton 
blekt sulfatmassa samt sex miljoner rn3 sågad 
, ·ara. Expo1wärclet med då aktuella prise1 upp
gick till 23 mil_jarder kronor. 119 

1982 1986 

Figur 10:5. Skogsgödslingl'II 
blro snabbt m_yc/u,t 0111/attande 
mom stu1slwgsbmket. Figurens 
1ödo linje visar ärlig görlslings
mm/ JH1 fas/111a1k i landet 
11 ndn Jmiodm J 962-84. /)m 
gröna linjen visflr gödslingsare
alen for SC-1 t.o. m. 
111· J 987. 
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FIi kilo 11rm gav en /iroduktionsökning JH1 m JO kg 

tid11i11gsJH1PJ)l'I: Ur SC/1 -lid11i11gn1 -I/ 1965. 

Som resulLaL a,· en år 198] inLräffacl uµp
göre lse ang:1encle prisreglcring på _jordbru
ke ts område kom e n extra avgih på handels
gödselmedel atl utg:1 fro.111. juli 1982. Gödsel
meclcl som förbrukades av skogsbruket skulle 
in te beröras m uppgörelsen . Som en föUd av 
de prakLiska problem som nppstocl nä r man 
, ·ille skilja på olika a1wäncla1·kategoricr beslöt 
statsrn.akLerua att :1 ter bäri11gen till skogen i 
st~ille t skulle ske i efterhand sedan skogsbruket 
redovisaL Yacl man an vän L. Skogsbruket ville ha 
en ind ividuell å Lerforiug av hauclclsgöclsel
avgifLen och uppvaktade _jordbruksutskottet 
orn deLLa.1 ~0 Men hesh1Le1 blev i ställeL e n kol
lekti" ,ltcrfoiriug till skogsbruket au användas 
för gemensamma utveckl ingsprojekL. 

Detta ,·ar n aturligtvis ett föru tseende drag. 
Storskogsbruket fick eu tyngre lass alt dra för 
uL,·ecklingsfrågorna än resLen av skogsägarna, 
vilka endast i obetydlig omfattning sysslade 
med skogsgödsl ing . .Återbäringen samlades i 

e n stiftelse, SkogsbrnkeLs Forskningsfond, 
som bildades år 1983. Den hade en allsidigt 
sammansatt styrelse och adminisLrerades a\' 
Skogsindustriernas Samarbe1.sutskou (SISU) . 
Under resten a, 80-La let saLsade fonde11 bl.a . 
stor·a belopp på con tortaforskning samt p:1 att 
utveckla p lanterings- och röjningsmaskiner, 

Den extra avgiften hade givetvis en negativ 
inverka n på gödslingens lönsam hel. \!fen de tta 
var inte den e nda fakLo rn. Ty dessutom begå
vades vi med en bnnbar 111 if:jöavg1/i pe r kilo in
köpt kväve, Och den svenska inrikespolitiken 
unde r 1970-och 80-talen ledde Lill au kronans 
värde oupphörligen urholkades. J ag kunde 
själv följa de n sorgl iga nlveckli ngen genom 
mina e ngagemang i del övriga Europa. Fd111 
en tiitposition i \'(ilstånclsligan dalade Sveriges 
ställning stadigt nedåt. Det verkade så onödigL 
och kän des ri kLigt förnedrande n~ir ruan 
märkte h ur förvånade ens utbnclska kollegor 
var. Inte u1inst SO-talets stora devalve ringar var 
mycket k;innbara. 

Som konsehcns blev de gödselmedf'I \'i 
imponerade all r dyrare. Olof Lidbcrg lycka
des ibland lem rittt p:1 producenter i ol ika 
kom mun iststater som kunde erl~j11cla bi llig 
gödsel. Dä r styrde _j11 ime rnark 11 adskraflen1a 
prissä1rningen . På så säLL hölls p risökningarna 
tillbaka i u:1gon m:111. i\llcn tide n arbetade olw
,·e kligt mot e n fördyring. Ar 1975 beLalade bo
laget i genoms11itt 2 204 kronor pe r ton för 
det kvä,·e som de a1wända gödselmedle n inne
höll. Ar 198 l ,·a r inköpspriset 2 641 kronor. 
ivfen år 1987 hade det stigit til l 4 717 kronor. 
P{1 wh· år hade inköpspriset a ll tså mer !in för
dubbla ts. 

Även kostnaden för gödsel1.ranspon, sprid
ning 111 . 111. ökade stadigt. Inkl usive inköpspriset 
för gödseln uppgick den totala kostnaden .'\r 
1976 till 366 kronor för att gödsla en hektar. 
Ar 1981 ,·ar kostnaden 57 1 kronor och år 1987 
hade den sLigi1 ti ll 984 kronor. På elva {1r ,·ar 
kostnadsökningen 268 procent. Detta var be
Lydligt me r än de 150 kronor per heklar vi räk
nade m ed vid starten på 60-talct. 

Under h ela min akLiva Lid kom skogsgöds
lingen alt utgöra en stor och be tydelsefull verk
samhet för SCA. och för resten av storskogs
bruke t. Det nya inslaget i tidsskedets skogs-
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skötsel döpte ,,i til l "Skogsgödslingsepokt>n", 
En epok brnkar ju ha ett slut, men trots för
dyringen frarnstod skogsgödsling forlla ranclc 
som lönsam och Ye rkadc ha fram tiden för sig, 
l,'nde r färch ägcn hade forskning ocli prak
tiska erfarenheter bidragit till anpassningar 
och modifieringar för all tillgodose olika krav 
och häns,·11, Det är cliirför på sin pla ts att so111 
aYslu mi ng relatera 1989 [u s göclslingspolicy 
för SCA Skog AB (i något förkortad form ): 

Mål: 
All gödslings,,iird skog skall gödslas, 

Policy: 
- J\frd gödsl ings\'iircl skog ,l\ses Ln , be

stånd . .son1 bc r~ik11,1s ge e n gödslings

effekt p{1 111insl 1.5 m '.lf/ år och he k1ar 

u11cl t>r sju i'1r, 

- Som gödsclmed t>l skall h u,udsakl ige11 

kalkarnmonsalpeter med bo r1i llsats an

,·änchis, e ller an11al gödselmecle L som 

på längre sikt anses verka förbiinrande 

p:1 markens surhet:sg rad , 
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~on11al gödselgi,,a 1no1s1,arar 150 kg 

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 maxi

malt fyra gånge 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 de 

är ,·i ta la oc h kva liteten ä r 11 o rmal elle r 

b;i ure . 

- Kv;iYegödsling ske r ej på brunjo n lar, 

tornnarke r. försu m pad mark e lle r häll

marker och grm·ajo rdar. 

- Niint be bygge lse skall e ndast sprid n ing 

ske fr;'\ n lllarkcn. 

- Spridning med tra k1or skall utnynjas 

n iir de ua är te kniskt och ekonon,iskt 

Cördclaktig t. 

- '\/;·ga llrade . for gödsling liirnpade bc

s1.:'.u1d göclsL1s u11clcr något aY de 1\'å 

fö ij andc å re 11. 

Gallri ng e ller slu ta,·,·crknin g för skt' 

tidigast 7 ar efter gödslin g. 



KAPITEL 11 

Proveniensvalet Norrlands viktigaste 
skogsodlingsfråga 
r\ r l 92~ publicerade p rofe ·sor Gunnar 
Scl1otre \'id d .°m1rande Statens skogslö rsöks
anstalt en uppsats med rub riken 'Ta ll fröets 
p rO\·en iens - Norrlands ,·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 (barrskogsgränsen ) elt 
,·äln imaginärt "tak'' ö,·er landt'l. O,·an de tta tak 
~ir ,·ärn1esumrnan uncl<"r ,-cgetationspcrio clen 
a ll tfi'>r låg lör skogsviix t. Ta kc> l sluua r utför 
mot norr och mol ,·äster. Utefler No rrlands
k1 1sten är avst:'i nde t i hi\jdled mel lan skogen 
och takel aY sto rlcksorclningeu GOO-J 000 
meler. störst i söder. fc>n mol ,·äster och i 
norr höjer sig tcrrä nge11 och ö,·ergå r lill slut i 
e n triidlös fjällkedja. Barrskogsgränsen bl ir 
d iir en synl ig reali tet. 

En betyda nde dt>I ,I\· l\orrlandsskogct1 
,·äxer pi\ n id\er där de t är som mest n.°1gra 
hulldrata l meter upp till taket. Dess läge Ö\'e r 
te rriingen rör sig emellertid upp och llecl be
roe nde på ,·ädrcts fl11ktuationer. De tta ske r 
rn t'l la n ,'\ren - e ller för perioder av ;'11· - bero
ende pj hur ,·arma eller kalla sommaren el ler 
somrarm1 varit. I sällsynt a extre mfall kan det 
intr~iffa a tt barrskogsgriillsen/ taker Ullder e n 
o,·a nligt kall sommar ligger ca ~00 meter lägre 
~in 11o rmalL. Den ka n u llder ,·a rm a år ligga lika 
nwcket högre. 

Som exe1npel p!t e n period med osedvanligt 
ogynnsaml ,·ädcr kan åren 1984- 19 7 ~jäna. 
J ordbruket i no rr drabbades da av sv.°tr mi. s
,·iixt nnder .. nödaren'' 1986 och 1987. Perio
den innehiill ka lla regn iga somrar, blöta ka lla 

höswr, extre m t kalla ,·intrar med si\,·ä l li te som 
111ycke t snö. Sommaren 1987 ff)rcgicks a,· e n 
kall sensommar 198(>. Te1npe raltlren 1:,g under 
det no rmala under hu,·1tddele n a\' l,·ä p!1 1·ar
a11clra foij a nde , ·äxtperiodcr. De tta g~illdc fd n 
juni 1986 til l septembe r 1987. 

Viidre l ,·,11· så unikt kallt under des. a {1r a u 
- f'n lig l me teorologer - n.°tgot liknande- knap
pasl kunde 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,·e1wiimuinga r kring ,·åunarkcr cliir 
barrskogen drunknade. Dagens Nyhete r rap
porterade a tt ··. y is tid dö dar ~ii ll nära 
skog•·_ t2:l Skogsv;igbygge n fick upps~jutas pa 
g rn ncl a\' tjiile n. Bristen p.°1 ,·änne innebar au 
triiden sommaren 1987, da episoden kulrnine
raclc, ino 111 slo ra Olllrådct1 i I.a pplancl ·\·iix te p[, 
ka ll_jället··. Skogsträclen stressades SY,lrt und er 
hela episoden. D<' köldskador och ~jukdomar 
son, upp triidde p.'1 p lant- och u llgskog a,· mi l 
och conto rta utlöste e n happen ing som jag Ya lt 
att kalla conronakalabaliken (se kapitel 12). 

I det nya skedet aY skogsbruk med skogs
odling som g rundläggande ko 111pone ll t kom -
s0111 ,·i ska ll se - no tan a tt bli ch-r innan ma ll 
insag a u fram fö r al lt tallkul ture rna ,·ar käns
liga f"ör kli matstrPss. Dl' kullde dra bbas av 
sdra skado r - b,'\de i ullgdo111en och nwckct 
se nare - 0 111 ma ll inte sett lill all arn·ii llda e n 
tillräckligt tå lig pro,·euiens. Det ii r därför som 
am·iinclningen a,· skogsodlingsn1,11erial a,· rii tt 
h ii r. ramn ing ;i r så ,·iktig. LJcua g-älle r la llen . 
del trädslag som framför andra kom till all
,·änd11ing i 1900-tale ls kulturarbe te i no rr, 
m e n gi\'ctvis ock ·,°I granen och a lla a11dra in
tressan ta t riiclslag. 
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Schoue och hans då d rygt 30-årige assistent 
Ech ard VVibcck anlade under åren 1909- 12 en 
serie på I '.-1 provcniemförsök med tall spridda 
i norra Sve riges egentliga skogsland frå n Cäst
riklancl oclt norr;-i Dalarna till i h öjd med 
C;ill ivare i i\'or rboLLen . Det var inte en till fäll ig
het aujust prm·eniensfrågan cfarmcd blev en 
,w de första som uppmärksammades i elen 
f r,tm,llsyf"tande \·erksamhet som man , i och 
med lö rsöksansta ltcns ti llkomst, stanade i 
S\·crige. Skogsbruket hade under 1800-ta let 
im ponerat stora kvan titeter tall- och granfrö 
från \1el la ncuropa. Fröerna hade a nvänts 
limu<lsakligen i Syd- och Mellansverige. 
under åren 1888-1 909 importerades cxcrn
peh-is inte mindre än ca 60 ton frö . Vad r.all
f"röet ang{1r visade de t sig att kvaliteten p å de 
därnr uppv;ixande "tysktallbestånclen" ofta var 
föga upp1m1ntrandc, ja ofla förskräckande. 
T1·äden kun de \'äxa som ormar, sj11kdomar 
grasse r·ade.1'24 

Vad "tvskgrane n·· angår var bi lden en helt 
annan. Wibeck kunde vanlig tvis inte fin na 
några skillnader mellan granbestånd härstam-
11ia11de från mellersta Tyskland och de svenska. 
Han 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 ända uppe i 
Aclalcn . 

Syftet med de Schotte/ Wibeckska pro
veniensförsöken var a u ge kunskap om svc11Ska 
rallprm-cn icmcrs Ji ;irdighet vid förflyttning 
mer elle r mindre lfö1gt norrut från hemorten. 
i\fa.11 ville 11 ndcrsöka föruts~illn ingen för att 
f) ·Ua en förut.sedel fröbris t i norr genon1 för
flyuni ng ,I \" ltä 1·komster från söder. Serien om
faltadc a llts{1 inga sydförflyttningar av skogs
odlingsmate rial. f örsöken bö1jade utvärderas 
rcdau efter e tl tiotal ~ir. Man sökte efter gene
rella "system" Jllcd \',11 s hj älp de olika proveni
e nsernas o lika Ö\·erlCYclse kunde utnyttjas för 
praktiska rekommendationer. Den första kom 
1928 genom Kungl. Domänstyrelsens cirkubr
skrivclsc nr I de t.ta ar och g~illde Norrland och 
Dalarna. Delta svstcin var framtager av scclcr
me1a professorn i skogsskötsel, O lof Ene
rotli. 1'.6 \ 'icl,1re bearbetningar av utveckli ngen 
i försöken skulle ;'inda fram till 1960-LaleL ut.-
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göra den h uv11dsakliga grunden för rekom
mendationer vid val av tallprO\·eniens i ~on
land. De ko m cLirfor att grundhigga hälsoläget 
i de stora areale r norrländska tallkul turer som 
skapades under 1940-, men framför allt under 
50-talet och som \·id sekelskifLeL var i medel
åldern. 

l\ilellan Encrotlt och Wibeck, som kritise
raclc det rekom menderade systemet för prove
niensval, uppstod vid slutet av 20-talct en aka
demisk polemik rörande för- och nackdelarna 
av 1oni ndelning av landet enligt årets meclel
tcmperaLur e ller d :o nndcr vissa månader 
under vcgetaLionsperiode n .12G Denna strid 
gick dock det p raktiska skogsbruket räLL obe
märkt förbi. Ty intresset för sådd och plan te
ring var ganska l{1gt vid dcuua Lid. 

På 30-talet angrep sedermera docen Len 
och professorn O lof Langlet vid Skogsförsöks
anstalten tallens härdighet.sfrågor mer grnnd
vetenskapligt. H an genom förde f)·s iologiska 
stndier av fros thiirdighct och invin trings
förlopp hos plantor a\· olika prO\·eniens. Det 
visade sig då at.t beti ngan de för det klimat Li.Il 
vilka tallpro\'cnienser \·ar anpassade, bäst be
skrevs dels med antalet dygn med en medel
temperatur om minst sex grader plus, dels 
med den nordliga b recldgraden. 127 LangleL 
k1111cle därför senare h~irlecla en "nordlighets
grad" (Lorrsubstanshalt) för var ocb en av de i 
Schottcs och Wibecks försök ingående prove
n ienser na. Detta viirclc kunde han sedan 
koppla till elen rcla t.iva överlcvclscn på respek
tive försökslokal. Försöken hade då nått 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 lantor. 

Dessa sina swdier använde Langlet för att 
u tYeckla en generell modell för val av Lall
provcniens. På uppdrag a\' Skogsstyrelsen 
framlades :1r 1945 ett schema som kom att bli 
den nya ledstj~irnan för proveniensval under 
drygt tio år, d .\.S. under de n första fasen av 
den skogl iga restaureringscpoken. l28 Schemat 
angm bl.a . inom vi lket område kring en Yiss 
plantcringsplats - med hänsyn till avstånd i 
mil och skillnad i höjdläge - man måste samla 
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65- 66 od1 ovan 250 11u'tn· norr 0111 lali111d 66. 

frö for att undvika e n av förfl yttningen be
Lingad avgång i klllturen på m er än högst 25 
prncenL (jfr figu1· 11 : I) . 

När kulturarbete t sköt fart på 50-Lalet upp
stod emellertid stora p roblem med att finna 
tillräckligt m ed användbart frö inom de fö re
skrivna områdena. Detta var innan det fanns 
fröplan tager i p rod uktionsfasen. Man var helt 
hänvisad Li ll fröinsamling i skogen . Proble
men var särskil t besv~irande tör sådder och 
planteringar på de vidsträckta högre belägna 
odl ingslokalerna i norr där värmekl imatet för 
det rnesl.a inte medger en full god frömognad. 
Inom högs t tio mil söde r om insamlings
plat:sen tillät schemat en uppflyt:t:n ing av tall
frö maximalt 50-100 meter. Begränsningen, 
att inte tillåtas häm ta skogsodlingsmaterial 
från klimat.iskt ännu mer gynnsamt be lägna 
platser längre söderut, irriterad e därför prak
tike ns folk. Planteringarna, som ännu knappt 
kommit upp över snötäcket, visade ju vanl igen 
en god u tveckling. 

Skogsforskningsinstitutcts ledning fick 
därför frågan fr{m skogsbruket om man inte 
kunde tumma en del på restriktionerna, var 
dessa inre alltför rigorösa? De t hela slutade 
med att Langlet år 195 7 mod ifierade sina an
visningar i önskad rikt.n ing. 129 Nu tilläts en 
nordförf-lyttn ing på maximalt 25 mil och en 
uppflyttning på maximalt'.)()() meter Ufr figur 
1] : 1) . Langlct framhöll emellenid samtidigt 

at.L om elen vidgade ramen söderut och nedåt 
u tnyttjades, s:t måste detta leda ti ll a tt man 
kunde vänta sig e n större plantavgång. 

I ,ars Tircn. min dåvarande chef på Skogs
forskn i ngsi ns ritutets fö ryngringsavdelnin g, 
var bekymrad och upprörd. J ag ser honom 
ännu gående fra m och ti llbaka i korridoren 
utanför dörren ti ll sitt tjänsterum , sugande på 
sin bra pipa. Det här är inte bra, det han gå ål 
slwgl'11, sade han till mig. Marifred / Institutets 
chef, professor Manfred Niislimrl/ har övertalat 
I.anglel all liilla pr1 anvisningarna. Detta är 
mycket olyckligt. Tiren skulle få rätt. Det skulle 
bli en dyr noLa som skogsbruket fick betala i 
fo rm av havererade fö ryngringar samt risk for 
ytterligare väderleksrelaterade skador senare i 
beståndens liv. 

"Den röde djävulen" träder fram 
Även efter sitt ti llträde som ny chef för Avdel
n ingen för skogsföryngring fortsatte Eric 
Stefansson att utvärdera de serier stora pro
veniensförsök med ta ll och gran , som tillkom
mit under hans tid p :1 Sällskap et för p raktisk 
skogsrräclsförädlings forskningsstation i 
Sundmo, Ångermanland. I dessa försök 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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på e n ,·äsentligt lägre nivå än normalt. P:t för
sommaren 1960 :1te rviiude SLefansson från en 
resa i uorr. GhidjesLrå lancle berättack han au 
nu hade han änt ligen fa tt ordentliga skador i 
några a, sina ta llforsök! Vi fö rstod först inte 
vad d e t ,·ar rör t1-e,·ligt med df'1ta . Inte l'ö1Tän 
han fö1·klarad e att det rörde sig o m 1xm·e
nie11sforsök. Ty nu hade deu forsla ogynn
samma väderpcrioclen imräffat som givit klara 
uLs lag. Tallplantorna hade Yäx1 sig så stora a tt 
de vinte nid e xpone rades ordentlig t för väder 
och Yin d. Försökf'n kunde bö1ja ut, ii.rdcras. 

O ch detta visad e sig , a ra mycke t angeliiget. 
Ty vädergndarnas \Tede hade in te bara drab
bar prm-cniensförsöken . Nu dök det upp 
larmrapporte r om ha,·cre r;1 c\e skogsodlingar 
runtom i "lorrland. Detta , ·ar in te första 
gängen, ty ;in:11 tidigt p å SO-talet hade skad o r 
observerats i skogskulturer som 1111 fan ns ut

spridda överall t i skogsla11clsk<lpf' t. i:>, 1 Hög-

Siar/;/ Gre111111mitllrumgr i/)fn 35-årig lolllw//111 några 

i<ilomf'll'r 11orr Vals1öby11. I !otogm . 7 990. 

lägena ,·a r y;irst utsatta. Ofo1 ;·uracle sig plant
döden så a u plantornas öwe grenar dog från 
toppänd an. Eflersom d e döda barren ,·ar brun
rö da döp Les företee lsen ti 11 ··n en röde d jiin1-
len ". Rotanikprofcssorn Erik Björkma n ,id 
Skogshögskola n kunde visa att skadesvampen 
Crnmenula 11/Jfr,f i1111 gav plantorna deras spe
ciella utsee11de. \tfe n han ansåg a lt parasiten 
e ndast kunde Yara sekundär. And ra skäl måste 
sökctS till a tt plantor och srnåtriid blc, så fö r
svagade au s,·,un pen fi ck fotläste .1"2 

Teorierna qr 1nånga . Fj:'illklirna1 på grund 
m· för stora hyggeu a nsåg gamle nesto rn 
Anclers Holmgre n .11'1 All tför klt" na prm e ni
enser ansåg Eric SteLrnsson .1'.H Strang1ile rin g 
på gru nd a,· att barke n på plantorna skadats 
då ,·intervindeu u-yc ktc p lantorna mot skaren, 
L; ckt e skogsforskaren Vilhelms F.iche .1">.-, Nej, 
det 1·örde sig i \ f' rklighete n 0111 snötrvcksskaclor 
påstod i stiilleL Elmar Koh h . försöksledarc ,·id 
Do rnäm·cTket. l'.IG 

Det ,·ar Stefausso11 soru fick r:itl. Man hade 
använ t alltför klena tallproven ienser i Norr
lands inlancl .1:'7 Skadf's\'ampen "'falle ns gre n
och topptorka'' (Sclnoderris lugnlmp;ii a lias 
Cnu11e1111 /11 r,biet i 11a alias Crem 111eniellu abitl i na 
111.111. ) hade rampone rar tall plantskogen p{1 loka
le r d iir Lemperat 1tr1111cle rskot.t en ,·a ri t så stora 
att d e utsatta triiden inre hunnit 1äxa fä rdigt 
innan ,inte rn kom . Df'rta lade grund e n för 
s, ·arnpens härjningar. Deu norske skogsmyko
Jogen , professor Finn Roll-H ansen , har lw
skri,·it o rsakssammanhangcn. 1?-8 

Intressant iir all fö rst ,id 60-talets början -
e f"t e r e t:t hal\'t se ke l a,· studie r - Gre m mcn ie lla
s, ·a111 p<"n ,id sidan av snöshtte kunde avslöjas 
som elen sanno likt mes t akti,·a agenten d å 
o li ka ta llprmenif'nsf' rs härdig het ställs på 
pro,· i no rr. Det l>ötjade nii1nligen bli alltm er 
u p penbart art i Norrland just denna skad e
göra re u tgör det alh·arl igasr.e hote t m ot barr
träd som förflntats til l platser där de inte ful lt 
ut lc, e r i ha rmoni med ,·iixtkli1natel. Langlet 
ansåg att snöskyt tf's ,·am J)f'll ,·id sidan a,· 1·e 11a 
köldskador varit detl liun1dsaklig,1 o rsake n til l 
a,·gångarna i Se ho t te / \-\'ibecks proven iens
Sf' rie . Han IT!cl SLf' ha ohsf'1Yerat angrepp a,· 
Gremmen ie lla ·0111 lian fc laktigL 1rotl ,·ara snö
skytte e ller frnstskaclor. Grem1T1e11ie llasyampen 
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fi n ns i barrskogar p,°1 uorra h ald,loteL, också 
där känd som skadegörare p,°1 träd vi lka befin
ner sig unde r någon form :w sl!'ess. Den har 
hafL S\'å.rartade utbrolf i Non1Lysklands, Polens 
och Finlands tallskogar (-kulturer) och spolie
r;ide i Tysklan d på 1940- och 50-talcn försöken 
a ll od la svart.-tal l (l'inus nig;m) all tför lå ngr 
non-u L. f\xen i östra Kanada och ang6us,111de 
delar m· US,\ har s,ampen härjat svårt i tall
kulturer av rveksam proveniens. 

I drt land le\'er G1·em meniellasvarnpen 
,·auligen ett oföra rgl igt ]i\' i slutna tall- och 
granbes tånd 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 ,·äxL-v~inraden 
sista döclsst.ötcn och b id rar til l grenrcns
n ingen , en naturlig process. \ilen om träden 
a,· någon anledning kom mer under st.ress och 
om samt.id igt viidrt>t är b mpl igt. för s,·am pens 
tri,·sel, kan angreppet sprida sig u pp,°it i t.al l
kronorna. I extremfal let kan tr~iden skadas t.ill 
döds. Grernmeniellasvampen angriper också 

tallen på plan tstad iet, s~irskilL om det rör sig 
om förs, ·agade ind i"icler. under Norrlandsför
håll ancleu angriper då snöskyttes, ampcu 
(Plwcirliwn infestans) i ,jrsLa fall Lallplantorna 
underifrån och Gremrneniell ,111 fr?tn toppen . 

Angreppe n kan bli spektakuhira också på 
ursprungl ig (autoklon ) 1.all. I Mell annorrlaud 
kunde s:duncla sommaren 2001 talrib angrepp 
observeras i själdöryngracl ungskog och på frö
triid. Redan år 1905 beskre,· försöksledaren vid 
Skogsforsi.iksanstaltc11, fil d r. Cunnar And ers
son en 0111L:iuan dc "talltorka" i Norclsverige. 1 ~'1 

Vid dt'nna Li d var så gott som al l skog autok
ton. Skadorna blev synl iga dre11 J 903 och 
kunde o bsen,eras över stora arealer, fra m för 
al lt på kärva ,·~ixLlokale r. l~O Det ff>regåcnde 
årets ,·~ider, som ingående beskrivs, hade varit 
rekordartat ogästvänligt i de aktuella om rå
dern1. D<' f-oton på skador som beledsagar rextcn 
ger sLarkL stöd för uppfat tn ingen all "torkan" 
hade Gremm inicllasvarnpen som orsak, 

Gcuorn använd ningen på 1940- och 50-
Lalen a, · Langlets första fo rflyuni ngsschema 
för tall provenienser kom betydande a realer 
tallskog, känslig fö1· sk,1degört'lse , att an låggas. 
U nder framför al lt 50-talcL förekom dessutom 
en , iss impon a,· 1.alll'rö fdn Fi nland och 
t.o.rn . Sm:je tunion en, inför vars kli111a1.anpass
ning man ocks{1 kan b inna oro. DessbätLre 
ble, denna period räu. ko1warig, L)' redan i 
början a, 60-ialet stod del klarr att drast iska 
skärpningar mås r.e till för framgångsrik odli11g 
a, Lallskog i kä rvL k limat. SILnsatsen blir 
emellcnid an vi för närvarande har en del 
meclelå lclers skog, framfö r allL i norrländska 
höglägen, som troligen lever i riskzonen för 
nya skaclecpisoder när ,·~iderlcken kän·ar till. 

U throtr a,· Grt>mme nie lla kan iiven 11pptr~ida 
där rna11 int e har anledning missränka felaktig 
hä rstamning. Som en p{u11i11nelse härjade som
maren 2001 [1tc1· s,am pen i :vlcll ,111norrlands 
medelålde rs tallskoga1 . Conrnrtaskogen ,·ar så 
goLL som op.'1, erkacl. Men i Bergslagen \'ar skade
görelsen ännu 111c r omfauancle. Min hypotes 
är att den skadeutlösaucle faktorn i båda om
r{1clcna \'ar de c:,,:empellösa regmningcler som 
sommaren och höste n 2000 bl.a. medförde 
svåra övers\'ämningar. Det ,ar.tensjuka \'äxt
u11derlagct bör ha stressat triidens rö ttei-. 
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Faran består för fortsatta utbrnll av Gre m
meniella i kulturbestånd med tall där här
stam ningen är tveksam. Under 1960-, 70- och 
SO-talen kunde vi kontinuerligt föija skacleut
vecklingen i ett an tal geografiskt sp ridda 
yngre till medcI:tlders 1.allbeståncl p;t bolagets 
marker, där Gremmeniellasvampen verkade 
ha slagit till för gott. Eller också blossade an
grepp upp i dessa så snart viidret varit ogynn
samt för träden och föruts~ittningarna för 
svampens trivsel vari t goda. För de flesta av 
dessa bestånd kände man till - eller kunde 
man misstänka - att klan ohimpliga proveni
enser anviints. 

Vad granen angå r skadar Gremrne niella
svampe n uppvuxna träd ä\·en fr:m toppen. 
Man talar om "granens topptorka". Redan 
Wibeck observerade to pptorka i unga tysk
gran bestånd på 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 r
sakade topptorka på granar som stressats av 
klimatet, samt att granjröPts prmwniens har stor 
betydelse för sjukdomens 0111/at.tning. Med stor 
sannolikhe t ha ndlade de t om angrepp av 
Gremmeniella abielina. Götaland upplevde e n 
episod av granens topptorka på 1970-talet. 

Nya förflyttningsregler 
De av Stefansson anlagda proveniensförsöken 
med rall visade klara samband mellan t6iclens 
härkomst och graden av \·äderle ksrelate rade 
svampangrepp. De a\' Skogsforskningsinstitu
tet rekommenderade förilyttningsrnallarna 
var olämpliga att använda generell t och måste 
överges. Tiren hade haft rätt i si n ängslan. Nu 
kunde förutses a tt s\·a mpskador h ade kunnat 
undvikas eller mildras o m man använt härcli
gare skogsocllingsmaterial. 

För växtplaL,er ovan 250- 400 m ö.h. bero
ende på breddgrad rekomme nderade Stefa ns
son nu en radikal skärpning av förflyttnings
reglerna Qfr figur 11:1). 1'12 Det blev i princip 
fråga om au fl ytta no rdliga provenienser till 
ocllingslokaler längre söderut. Men skogsbru
ke t hade sig självt au skylla. Även utan de upp
mjukade förflyttningsreglerna från år 1957 
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hade säkert skadesitua tionen vari t a llvarlig 
nog. Nu var den på sina ställen än nu \"{irre. 
Visserligen upphörde svampens hä1jning i 
plantskogarna på d e flesta håll n{ir vädret å te r
g ick till det normala. Me n efter sig l;imnade 
elen stora skador. 

Skogsbruket tog naturl igtvis genast konse
kvenserna av de nya rönen. s;t ;iven vi, ty bola
get hade stora a realer skog i klimatiskt kärva 
områden, chr,tv e n hel del fjällnära . För så
dana odlingslokalcr utnyt9ade vi, li ksom hela 
skogsbruket i :\lorrlancl , hädaneftei- alla till
fäll e n till fröinsamling i norra Norrbo tten. 
Gyn nade av ett bra kott(tr med varm väderlek 
var det ganska snart möjligt att förse bolagets 
fröförråcl med en rätt stor kvantite t frö insam
lat norr om polcirkeln , breddgrad 67 ocb 300 
m ö .h. Detta frö kom väl till pass i höghiges
skogar längre söderu t, och har givit npphov 
ti ll vackra kulturer. 

I våra contortaförsök noterades Gremme
nicllasvarnpen ridigt som ansvarig för merpar
ten av avgångarna bland syaga provenienser. 
Några av dra n ordligaste odlingsförsök som 
anlagts med alltför sydligt material blev h ån 
åtg,\ngna,ja e tt par blev h elt förstörda. Redan 
på ett tidigt stadium blev vi därför varse vikten 
m· att a rbeta med härdig t proveniensmaterial 
av contortatall (j fr kapitel 12). 

Från och med 70-talet bö1jacle landets frö
plan tager atL producera tallfrö . Därmed kom 
försö1:j ninge11 med passande skogsocllings
material i ett betydligt mer gynnsamt läge. Nu 
hade 1·i en säker och bekv~im tillgfog ti ll li\'s
kraftigL frö från så gott som tallens hela u tbrf'd
ningsomr(tde i Norrland. Lämpliga an\·iind
ningsområden och rekommendatio ner för 
fröet från dessa plan tager iclemifi e radcs m· 

Institu te t för skogsförbättring. De blev rekom
mendationer som ing ick i Skogsst:yrclsens för
faLtn ingssamlingar, varav flera tt tkom under 
SO-talet. T dag förfogar vi över a11\'ä ndnings
regler för tall, gran , cont:ort:a och l~jörk som 
rnåste anses vila p{t en mycke t säker gruncl. 113 

Av olika skäl tilldrog sig granens proYe
niensfråga m indre upprnärksarn heL än ta llens 
under d e h är aktuella å rtiondena. Ert skäl ~ir 
att gran korn att användas 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'rfarenhe ter och forskn ings
resultat så att tallen i Norrland producerade 
ca ~O procent större vedvolym ä n g ran på 
medelgod skogsmark. Och granen infann sig 
spon tant genom självs,1.clcl i v:1ra tallkulturer. 
Langlet h~ivdacle också på basis av sina under
sökniugar över granproven iensers 1/siologiska 
variabili tet att de tta träds lag , ·ar betydligt 
m indre känsligt ~in tallen för förOyttn ing mot 
norr. Denna uppfauning styrktes a,· medel
ålders kulturbestå nd i 1vlclla11norrland, som 
visade att g rane n mycket Yäl klarade eu upp
fl ytt.ning ti ll kiirvare klimat. I mitten av 70-ta l<" t 
tilläts en uppflyttning på maximalt 200 meter 
av g ranprovenie nser frå n samma breddgrad 
och en största norclförllyttning på två bredd-

grader. Senare regler blev allu ne r sofi stike
racle. Me n redan dessa tidiga förflyttnin gs
regler synes ha fun gerat tillfredsstiillande. ty 
under hela elen aktuella perioden uppträdde 
1-;1 proveniensrelaterade kalamite te r i norr
ländska gran kulturer. 

Vid sidan av con tonatall ,·c t ,·i ,11· päg{1ende 
forsök att ~iven a nd ra tr~iclexoter kan växa bra 
i Norrland, delvis L.o.m. under kän·are lörhril
landen 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 dessa trädslag an
lades prmeniensforsök på 1970- och 80-Lalen, 
fö rsök som med tiden bör l~igga grunden for en 
säker odling, om en s!tdan skulle bli aktuel l. 
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K APITEL 12 

Con tortatallen 
Contorla1.allens (Pinus ron/arla Dougl. , va 1: fati
/olia Engelrn .) intåg i svensk skogs111 iijö h ar 
be handlars i ett fl e rtal skrifte r, inte miusl 
vetenskapliga. En u tmärkr t~ickaude beskri\·
ning: "Contortat.alle n i svenskt skogsbruk- en 
lägesrapport'' publicerades a\· Skogsstvrclsens 
comonaut redning år 199'.('_l tl U u edningcn 
leddes .t\' professor Gusta f" \'On Scgebaden ,·id 
skogsf"akul teten . Vidare belystes det veten
skapliga kunskapsläget globalt genom 38 upp
satser som presen te rades vid TL FRO \Norking 
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 Lind
gren vid skogsfakulteten . Själv har j ag år 1989 
öve rsiktligt beskrivit contorta tallens introd uk
tion i Sverige i artikel n "Så blev contonatalleu 
Sve riges trecije barrträd ... t -1i; 

Vid sidan a\ en oundviklig rekap 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 ~tndelser, skall jag i de tta kapitel 
higga exrra tmivikL vid a tt: skildra d e o lika 
kraftfält som uppstod sorn en följd av intro
du ktionsarbetel. De tta korn rned tiden au 
priiglas a v motstridiga intressen. Storskogs
bruket s,'\g positi\'l p;t m öjl igheten att in foga 
en rFlarin hittbante rlig och högm·kastancle ny 
tr~i dgröcla i den art fau.iga svenska skogen. 
Natu n årdens förespråkare intog en negati1· 
attityd . 

Samhälle t \'acklade lllellan dessa ytterl ig
heter. Ma n iusåg de nationalekonom iska för
delarna me n lyssnade också till kritike rna. 
1Vli ljö rörelsen 11tmttjade oen igheten för sina 
intressen . Resultatet blev som vanl igt. en lag
st iftni ng som skulle balansera o lika uppfatt
ningar. Forskni ngen breddades med tiden . 
Från i bö1jan kla rt ä ndamå lsoiienterad korn 
den m ed tiden ,tt t också omfat.ta naturvårds
in riktade d iscipliner. Deras företrädare \·ar 
ibland - dock inte alltid - mer negativr ins t~illda 
till de n nya tallarte n . Det kan \·ara på sin plats 
med e u citat ur t11in 01annämncla artikel som 
ganska viil skildrar spiinningsfältet: 

\'.'irnare a\· den s1·enska skogs1 1,1tun' n ha r 

med o ro betraktat a 11 knms1en av elen nya 

i1wandrare n. contortatallen, som nu ,·:ixer 

på :l % a\· l\o rdsn~riges skogsmark. Kritiska 

röste r h ar hört.., fr;°m <" Il del taiesm ii11 fö r 

såg1·erke 11. In förandet al' eu nyu triiclslag 

i1111 e här gil'et\is förändringar i olika ,W· 

seeuden. Syftet ha r 1·aril a11 förstärka e ko

nomin i nornt Sverige genom högre 1·irkcs

pro(lt1ktion och au öka skogsbruke ts flexi

bilitet. Som vanlig t uppi räder motkrafter i 

sarnhiil let. Den medeltida s ta1.s1etarc11 



Machiavellis tänkvärda reflexio n stå r sig 

;,in: 

·nen som ,·ill föriiuclra något får bittra 

motst{mclare bland dem som skulle rörlor.1 

något på föriinclringen. men bara ijurnma 

anhängare bland d em som skulle "inna p å 

d en.' 
\'i som mecl,·erk;it till contortatallens 

niin-aro i d en s,·enska skogen har all an

ledning ML ,·ara lyhörda till kritikernas syn

punkter. '.vlen s,11ntidig1 beskri,·s .introduk

tio 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, ekonomiskt sntga 

glesbygder ti ll del. 

J ag har tidigare berätta t om intresset för rräcl
exorer p[1 50-tale t och min egen delaktighet i 
detta (se kapi tel 2) . Under min självpåtagna 
fröinsamlingsexpedition sommaren 196:-1 i det 
p[t m~i11 n iskor öde, men hisnande sköna nord
västra Kanada, befann jag mig i elen norra 
delen av contortatallens utbreclningsområcle 
(figur 12: 1) . Aven om m itt intresse ornfauacle 
några ytterligare barnr~id, in te mins t S\'arL
granen (Pirm 11un-iana (\ililL) B.S.P) , blev j ag 
imponerad av just contonatallen. Diir histori
ke n var gynnsam fonn man 30- 35 meter höga 
best:rnct med raka pelarlika stammar och för
dtcl p[t 600 rn1sk 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 tusenbrödra,ariant blev utvecklingen å 
andrn sidan sravagransanacl. Jag blev ocks:1 p{1 
det klara med an mycker mer i flora och fauna 
förenar conrorta talkns nordliga hemYist nlecl 
,·åra svenska skogar än vad sorn skiljer dem :tt. 
Det rör sig i båda fa llen om boreal skog med i 

Slwgslandslw/J med co11torta
tall, vit- oth s11rntgm11 sam/ 
asp vid l 'ukonjlorlm, ra 
62°Jo· ,\', juli 1971. 



princip samma ekosysLem och del\'is identisk 
ansarnrnansäuning av organismer. Inte undra 
på att contortatallen - att döma av redan exisLe
rande svenska bestånd - verkade ba kommit 
v~il tillräua i vår skogsna wr. 

Det: sknlle visa sig att mitt insamlade rnaLe
rial av eon Lonafröer (proveniense r) öppnade 
vägen för vidare arbete med denna LrädarL i 
Sverige . Efter \'ad ma n då vissLe fanns ingen 
contortaLa ll från cleua nordliga omr:1de tidi
gare kul tiverad vare sig hos oss elle r annor
städes i Europa. De komma nde försöken 
skulle visa att det varjust frå n dessa omr:1den 
som vi måste ta härkomster om e n odling i 
Nordsverige skulle bl i framgångsrik . Genom 

forjrtllmrn i Pli lvjJishl co11/orlabeslc111d jJ(/ lallhrd /)(1 
griinsen mellan lJrilish Colwnhirt urh. Y11/w11, J 97 }. 

en ö,·erenskomm e lse med Skogshögskolan 
tilläts SCA disponera h~ilfte n av mina fröer. 
DetLa möjliggjorde au våra resurser kunde u t
nytyas för a tt snabbt få igång en försöksu tlägg
ning av ansenl igt orn fä ng. 

Vid sidan om skogsgödslingen, som p,1 60-
talet snabbt expande rade och beledsagades av 
c11 avsev~ird avYerknin gsökning, framstod 
cont.onatallen för oss som et.t yu erligare ele
ment ägnat att öka , ·erkningsgraden i drt 
skogsbruk. O ch ,·i var snart inte ensamma om 
detta intresse. I det i söder angränsan de skogs
bolaget AB Tggesunds Bruk verkade skogs
drdschcfen Roland Nellbeck. Ha n hade år 
l 9fi2 gjort något som vid denna I id var synner
ligen O\·anligt för e n svensk skogsman, näm
ligen 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 år 
se11are framförde Roland sina funderingar til l 
mig om man ini e skulle kun na åstadkom ma 
något liknande i Sverige . Ilan kände till mitt 
contortain tresse och ,ille w:ta om _jag trodde 
att detta trädslag skul le d uga.Jag lwrä uade d!1 
om vån intresse for en imroduktion, rnen 
poängLe rade att mycket i försöksv~ig m:1ste ti ll 
innan ma n sa l.I säkert i sad eln. In1e minst 
gäl lde detta proveniensvalet. 

Iggesund g ick eme llertid snabbt till verket 
med ell contonaprogram. Utgå ngspunkten 
var egna utredningar ma n låtit göra om tr~id
slagets produ ktion . Dessa redovisades i en 
skrift "Den nya skogen ". 1•17 Liksom det ÖYriga 
skogsbruket brrn 1ades bolaget med problemet 
,·irkessvackan som enligt d e ras beräkningar -
om inge t n1dikalt gjo rdes - skulle leda till en 
all\'adig kr is i virkesförsö1jningen kring och 
11(1got e fte r sekelskifte t. Man hade målsätt
ningen au snarast plantera 30 000 hektar 
con tort.atall (1 L5 1xocen I av fö retagets rota la 
skogsrnarksareal) . 

Med en blygsam stan år I 968 hade t.o.m. 
{1r 1974 halYa den planerade a reale n plante
rats . Detta innebar att lggesuncl , id denna tid 
var den klan ledande cont onaanvjudaren i 
landet. "l)"\'ärr kom man til l en början att an
vända några all tfö1 syd liga prove niense r 

1.:S5 



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

Introduktionen 
Vi menade för egen del at:t intåget av ett: nytt 
träd i T\'orrlands skogar e ndast kunde ske i 
takt med at. t. kunskapcu om odlingsförutsäu
ningarna byggdes på och att en del p raktiska 
hinder undanröjdes . Bolagets skogar f"öre
kom, 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 exkursion på företagets 
marker år 1969 redogjorde vi fö1· den intro
d11kt.io nsplan som , i då följde, se figur I '.Z :'.Z. 

Pnwcnicnsförsöken var en m·görande in
grediens som stod närmast i tiden. An lägg
ningen a\' sex fältförsök i o lika klirnat:bgen 
skedde :1r 1.967 och urvärcleringarna började 
fem år senare. Vidare ford radcs st.öd för de n 
fra111tida bestånclssköt.se ln. Tre mycket stora 
förbanclsförsök med sramantal frå n ca 600 per 

1. Proveniensfrs ök 
11 . Studium av äldre svenska försök ■ ,: ~:-
12, Fröinsarnling i Kanada 

13 Preluniinär hi:i.rdighetslest 
14. "Gmvsortering" 

15. Anläggning fältförsök 
16. Fortlöpande invente ring 

2 . Analys ev vedegenskaper 
2 1, Insamling av vedprover i Kanada 

22. Laboratorieprov 

3. Förbandsförsök 
31 . Anläggning 

32. Uppfö ljning 

4 . O rganisering av tröleverantörer 

5. Halvpraktiska försök 

5 1. Fröinsamling 

52. Anläggrnng av större ''testytor" 
53 Uppföljning 

6. Fröplantage 
61 . Val av plusträd 

62. Insamling av yrnpns 

63. Upplörökning 
64. U tplantering 

7. Praktisk användning i kulturarbete 
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Proveniensförsök 

Förbandsförsök 

Odlingsförsök 

68° - - - - - • - - - - -
Kiruna 

Polcirkeln ______ _ - - - -
• 

• Umeå 

Östersund • 

62° ___ ~ ___ ~-Sundsvall 

Fig11r 12:J. 0111fr11!r111r/Pjcirsök lw1jo,rg111! orh beledsogrrl 
i11/md11klio111'11 m , ro1//urlo/11//1'll i Svr,rige. Kurtrw visar 

tre C/71 SCJ\:s(ön·öhss!'rin 

Figur 12:2. /11/,vr/uhtions

jJ/1111e11 - och 111 h/ro Pi II us 

m11/or/a S,'l'rign /1n9·r 
banträd. 



hektar till över 8 000 anlades år 1970. Här 
skulle besdnclstäthetens herydelse bli belysL 
för til lv;'ixL, hal ite tsdani ng och a ndra e ffe kte r 
a\' triingseh-erkan. För att snabbt ,·inna prak
Liska erfarenheter anlades 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 utrymme fanns 
planterades samtidigt hah·a hyggf't m ed 
ta11. t 18 

Proveniensfrågan 
Vad giiller den ,·ikLiga proveniensfrågan gick 
Yi ,m'ilmech-etet till ,·äga. För oss, liksom fö r 
skogsbruke t i ÖHigt , häwles en nyckel for ,al 
av lämplig proveniens på varje ocl lingslokal 
inom \!orrlancls starkt skiftande klimathigen. 
För ta ll och gran fanns redan regler som ,·isa t 
sig a,·görancle för odl ingsframg:u1gen (se kapi
tel 11). Min broclf'r \.fats, chi ch ef för Skogs
rrädsröriidlings fö1·sökssta1.ion Sund,no, 

Fö,jc1t/111rn i 15-årigt rn11/ortolw~/1111d, 1983. 

Foto 0//p Hed,J/III/V. 

/ ,11.1.11' Fdlwuljii111Ji1r 11/1wrk/111gm hos ,11Jt'11sh lo/I od1 

Pi1111s (01J/or/11 /H! /mm,•/(/11 11id Stor111y ff111 . j1111i 1972. 

gjorde e11 grm·sonering , I\' miLL pro,·en iensma
tnial med hänsyn till härcligheten. l t9 Han st 11-
clcracle ettåriga plantor med hänsyn till li ur 
lå ngL höstens irn·intringsprocess hade fram
skridit ,·id ,iss tidpunkt. Vi Yalcle sedan ,rwcl 
ledning hiira , u t f'II geograliskr sett ,·iil för
delar antal p rmenieuser. Dessa fi ck ingå i 
stora jämförande försök, sorn :,r 1967 anlades 
pt1 loka ler m ed dcr mcsr skiftande viix Lkli rnaL. 
H ~ir ingick ocksa s, ·ensk tall a,· lokalras.L>O 

I ticligarf' pro,·e n iensforsök med tall hade 
de ingående rasern<1s hiirdigl,et ganska snabbt 
kommit till 11111'\'ck. Detta Yisadc sig Yara fallet 
ä,·en med con tonatall. l\'är man efter n:1gra :u· 
gick omkring i fö rsöken Lvckte man sig - pro
veniense rna och triidslagen emellan - m ed 
ögat. kunna ml'isa den rela tiva ö,·erlcvmtden 
och höj ch1tYcckli11gen sorn i en bo k. Vi Yågade 
därför redan efter l"ern å rs odling konstruera 
f'n lörflyttningsmall för Norrland . Den täckLe 
in al la tänkbara odli11gslokale r från breddgrad 
62 (norra I lä lsinglancl / H iirjedalen) och norr-
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uL. Det tidiga utslaget vad gäller överlevelsen 
inom försöken skulle stå sig över åren . Tjugo år 
senare rangordnade sig provenienserna ino m 
respektive försökslokal så gott som oför
ändra t. 1'kd t~älp a\· \'år förfl yuningsmall 
kunde man nu förstå varför vissa äldre 
odlingar i l\'orrland gått b ra och andra miss
lyckats. 

Vå ra mätningar i proveniensf-örsöken visade 
att contortan växte betydligt snabbare än van
lig tall. De n Ö\-crlcvde också b~ittre. Det fore
låg också skillnader i tillväxtmönster under 
sommaren, de ls me llan o lika provenienser, 
dels i förhållande till tal l. Genomgående växte 
contortan på höjde n under längre tid ~in van
lig tall. De härcligaste provenienserna hade 
tillv;ixten förlagd tidigt under sommaren . Inte 
oväntat invintrade de dä rfö r tidigare p:1 hös
te n . Senare kom denna kunskap \·äl till p ass 
för au forstå varför sydliga h~irkomster fick kli
mat,kaclor och svampa ngrepp p:1 a ll tför no rd
liga odlingslokalcr. Ty liksom vad gäller svensk 
tall , skulle problem med härdighe ten med 
tiden visa sig bli e n plåga för \'issa contorta
odlande skogs;igare som inte tagit tillräckligt 
allvarligt på - e lle r inte kä nt till - behovet av 
au anv~incla passande provenienser. 

Proveniensfrågan kom senare au utredas 
ytterligare genom för~äns Lfull forskn ing både 
vid Institu tet för skogsförbättrin g och Skogs
högskolan/ SLU. I början av 70-tale t insamla
des på nytt fröer frå n ett ston an tal utvalda 
kanadensiska conton abestånd representcraude 
hela det in tressanta u tb redningsom råde t. 
Dessa användes för jämföra nde fö rsök både 
här hemma och i a ndra länder. Utv~irdering
a rna gav grun de n för nya förllyttni ngs
reg le r. 1 c, 1 1 sina huvuddrag skilde de sig in te 
mycket fr:m dem som \·i kommit fram till. 

Det är e n styrka a tt veta all contorta
odlingen i Sverige nära nog ända från bör:jan 
vägletts av relativt hållbara förflyn:ningsregle r. 
Detta var inte förhållandet i Skoulancl och p{t 
Irland, områden där contortatallen introdu
cerades 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 mer och till a l.I. or~ittvisL 
misskredite ra trädslage L. 
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Fröförsörjningen 
En praktisk fråga av stor betydelse blev frö
anskaffningen. Från och m ed 1970-tale ts mi tt 
och tio år fra måt uppgick vårt eget årsbehov 
av contortaplantor till i medeltal ca 30 miljo
ne r. \1ed tiden ble\" produktionen ännu större 
på gntnd av externa leveranser. Den enda 
möjligheten var till en början fröinsaml ing i 
Ka nada. Dänid hade vi stor nytta av de kon
tak te r med kanadensiska skogsmä n som jag 
skaffat m ig undn min vistelse där. 

Totalt ökade det sal!l lade fröhehoveL i la n
d et rask t under 70-rale ts senare del. Det pend
lade me llan 400 ocb I 000 kg per år. Mark
nadsunde rlageL räckte för att några kanaden
siska fröfirmor sk ulle e tablera sig längre 
norru t. Här ga\· kottiusarnl ingen nya inkom
ster till de få1aliga innevånarna. Verksamhete n 
kon Lrollerades och certifierades a\· statliga 
inspektörer. 

\ilen i det öde landet knncle allt möj ligt in
tr~iffa . En av ,·åra entrepre nöre r, den til l ur
sprunge L fin landssvenske Rolf Hellenius, blev 
ensam och mitt ut e i skogen under p istolhot 
fastsurrad vid etl triid och rånad på sin bil av en 
vettvilling. Deua hade kunnat sluta mycket illa, 
ty ingen Yisste \'a r Ro lf' bcfa1111 sig. Men han 
lyckades till slut komma loss och stoppa en 
malmtransport. Året innan hade hans hus tru 
.K.a tb leen u nder kottinsamling förirra t sig i 
vildmarken . Hon hittades dagen därpå frusen 
men välbehålle n a\· e n riiddningsbelikopter. 

f ör att på sikt säkra frötillgåug bä r hemma 
beslöt \'i oss redan år 1969 f'ö r a tt a nlägga egna 
fröod li ngar i S\·erige . De t.ta skulle ske enligt 
samma rnönste r som tid igare för fröplantager 
med S\'ensk tall. Bidragande ti ll intresset var 
dessutom att con tort.atal len enligt skogsfors
karna nu· ett lm·ancle triid vad aYser genetisk 
förädling. Det gällde därför att välja nt plus
triid där borta i Kanada. Här tick vi mycket 
assistans a\ m in god e v~i11, de n ungersk-kana
densiske gene tikprofessorn Oscar· Sziklai vid 
Uni\'ersity of' British Columbia (U.BC) i Van
couver. I eu samarbete m ed B.C. och Yukon 
Forest Sen·ice utvaldes somma ren 1970 e Lt. 90-
tal väl fö rdelade p lusträd inom brcddgrads
in1.ervallet 54-G4. Träden skattades på ympris 
och kottar p:1 se nh öst.en. 



Y111Jming av Pi111.u, co11/orla
jil11slriirl fH1 Bugnuu/p/s jJ/a nt

slioh1, 111flj I 971 . 

Dessförinna n m åste ett juridiskt problem 
dock klaras a\' på vägen. EnligL skogslagen i 
Rri Lish Columbia fick man inte fäl la 1räct ur.om 
för speciella nyttoändamål. Insamling av ymp
ris 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 arbete studera contonavirkets egenskaper. 
För detta behövde man stamtrissor varför 
provtriid måst.e fällas. Och se, e tt speciell t ti.11-
stånd kunde udärdas för detta vetenskapliga 
iindamål. Sedan blev det grönt ij us. De t insam
lade ymprise t delades mellan oss och gene
tikerna på forskningsinstitutet vid 13.C. Fo rest 
Service. Vår andel flögs i nedfruset öllsU\nd 
till Sverige under senhösten och lagrades ti ll 
dess art ympning på grundstammar k1111de ske 
på \'å ren 1971. Den sistnämnda operatione n 
;igcle rum under sterila förhållanden i miuen 
av en före de tta pla ntskola som gjorts kemiskt 
fri från \'egetation . Arbetet övervakades minu
tiös! av personal från Institu tionen för skogs
botanik ,·id Skogshögskolan . Detta för all u nd-
1·ika införsel av någon kanadensisk skade
görare som kunde ha åkt snålskju ts med 
contortakvistarna. Upplöijningeu visad e au så 
ime blivit fa llet. 

Påföljande år gjordes ytterligare \'al av 
plusträd, nu på initiati1· av Stora Kopparbergs 
Re rgslags A.B . .Även detta material ympades 
hos oss. Samtidigt gav , åra prm eniensförsök 
si1dana ut.slag att vi började inse behovet. av 

yu e rligare en frö plan tage som t~i.ckte contor
tans allra nordligaste u1.bredningsornd1cle. En 
ny karn pa1'.j, koncen trerad enbart ti ll Yukon, 
företogs därför sommaren 1974. 

Fyra pla ntager på samman lagt 33 hektar 
anlades i Sunclsvallsområdet åren 1975- 79. I 
d essa ingi ck fyra olika kombinationer av 
plusträdsym par, avsedda a ll täcka olika pro-
1·eniensintervall inom det för oss in tressanta 
ut:breclningsområdeL. I slu tet av SO-tale t bör
jade l'i skörda frö. "låg ra å r senare l'ar vi själv
försö1ja11cle. Contortaplantager anlades även 
av andra skogsbolag liksom av Skogsstyrelsen. 
H ärvid tillämpades inte e nbart pl11strädsymp
ning. Även s.k. frö-fröplantager 152 anlades på 
flera st~illcu i lande t. Den totala arealen frö
plantager för contortatall , ·ar vid 90-talets bör
jan ca 140 hektar. 

Vedens användbarhet 
I samband med insamli ngen av mi tt pro
l'eniensmaterial fö· 1963 togs vedprover på 
olika lokaler. Jag kunde därför skicka hem en 
ansenlig mängd stam1rissor som överläm
nades till SCA:s forskn in gsla bo ratorium i 
Sundsl'all. Här lade man ned ett mycke t om
sorgsfullt arbete på att analysera contortans 
vedegenskaper med hänsyn till dugl igheten 
för ol ika fiberprodukter. Man konstaterade att 
trådet ha r l'edfibrer a,· god kvalite t. Fördelak
tigt för oss var att fiberegenskaperna i ol ika a,·-



seend en låg mellan dem för vår egen Lall och 
gran . v:ll"a specialister fann att eon torta, ·ed -
med elen tidens tekn ik - ,·;1 r hla ndlx1r med tall 
, ·id framställning av kemisk massa och med 
gran ,·icl tillverkni ng a,· tid n ingspapper. I 
senare skeden genom förde ,·ån fo rsknings
laboratorium mer o m faua ncle studie r och för
sök med eon Lorta odlad i SYerige. ÄYen hiir var 
resultaten positiva. 

p;, J 960-talet utnyttjades com ortatallen i 
British Colt1rnbia endast. a,· p rimi tiva inla11ds
sågverk som ti llverkade otorkat konsLru ktions
,·irke av enklaste kYalitcr. Massa- och pappers
industrin fanns med få undamag vid kusten 
och utnyttjade andra trädslag . Siwat.ionen 
skulle dock snart fö rändras r,1dikalt, ty äYe n 
massaindust ri n etablerade sig i inbndet. H ~ir 
b lev co11 Lorlan med tiden de t tiJI a,yerknings
,olyrnen clominer,1ndc tr~icl eL. Men i d el tidi
gaste skedet fanns d et inte mycket kuuskap all 
till g{1 \'ad gäller eon to rtan so m sågvirkes träd. 
Av fö rsiktighet , ·ågade vi d~irför in te betrakta 
contortan som någo t ,1nnat ~iu eLL massaYeds
tr~i.cl . :vlen rned hä nsyn Lill bolagets prod 11k
tionsinriktning skulle ä\'en en exklusiv snabb
växande fiberp roducent u tgöra cLL b ra komple
ment till den ,1nfa ttiga träclfloran i vårr skogs
bru k. 

Situa Lione n skull e dock snart börja klarna. 
Vid Skogshögskolans Ga rpenbcrgsavdeln ing 
undersökte Eje Andersson under 70-talct såg
barhet och irnpregnerbarhe t av sågat ,·irke 
från svenska eon t:o rtabcstånd .1'i'.l Dessa visade 
att trädet v~il kun de m~ita sig med plan teracl 
s,·cusk ta ll . Dem1 Yar in te hell m·äntat, efter
so m co11tort ,1n i si ll hemland då sågades i 
rnode rna jäuesåg\'e r k och hade ,isat sig bli ett 
uppskattat tim mert.r~id. Resultate11 ko m att 

styrka uppfattningen att vi ej längre - m· fö r
sikrighctsskäl - bchö\'Cle betrakta contonan 
sorn eLL m assa,,edstr~id utan _järn bördigt i de 
Ocsta avseenden med odlad t,1 11 och gran \'ad 
,11wän d barheten beträffar. J an Brundin och 
.Ju lius Routelje vid TrätcknikCen trum gjorde 
under 80-t,1let mångfacetterade och ingående 
studier av contonatall sorn konstruktionsvirkc 
och snicke ridito i jämförelse med s,-ensk fnru. 
Resultaten \ isade uppseendeväckande 11 1ånga 
plus för conLOn an och få m inus.1",-1 
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Contortatallens produktion 
Som e tt led i introd ukt io nsarbetel \·ar det vik
tigt a tt f:i e n bättre uppfattning om con torta
ta llens virkesproduktion. Att en del äldre fö r
sök \·äxte u ppseende\'äckaude bra Yisste vi, 
men int e hur bra. Föreningen skogstr~idsfö r
ädl ing samt dess efterföljare, Iusti1.t 1tet för 
skogsförbäuring, fick i uppdrag att göra eu 
generali melllering a\' a lla ti llgängliga äld re 
eon tortapla n te ring,1r och h~irigen om fö rsöka 
f'å mått på ti llv~ixten. Res1t! 1.aten redovisades m· 
Ingerstedt å r [966 och Rem röd år 1969_1',:i Av 
betydelse var också mätningar a, h öjcluLYeck
lingen i cont:onakulwrer som gjordes av skogs
rn;'i.starcle,·erna Bernt No1-din och lngma r Öst
rmu1. i:-,r; I Finland f-a nns Ocr iiJcl re contona
hestånd än i S,·crige , ·arför d ra studieresor ut
sträcktes d it. Intrycket ,·ar det.samma, de fl esta 
bestå nd ,·i besökte ,·äxre mycket bra. 

Vi tyckte nu a ll del tillg~ingliga materialet 
borde räcka för ett fö1·sta försök att bestämm<1 
contortans p rocluktionsförmäga under Norr
hndsförhållandcn. l lx1kgr11nden fanns ameri
kanska och bri11iska studier all jämföra med. 
EftcTsom man i fle ra ,1, · f'örsöksplan t.e ri ngania 
ä\'C~n bedö m t bonite ten for ta ll och gran 
borde man kt111na föru tse eventuella ski llna
der i produktion . Det ligge1- i sakens na tu r au 
d essa förs ta beräkn ingar måste bl i ganska 
osäkra cfte r·som de iilclsta ingående con torta
best,\nden bara hunn it nå 30- 35 år i brösL
hö jd. Resultat.en a\' v[1r utvärdering, som pub
licerad es år 1971 , ,·ar emellertid uppnrnnt
rancle. På marker lä mpliga för skogsoclling 
borde en Ö\'ergång till contorta resultera i en 
procluktionsökning p :1 2/i-3,0 m '.1sk/ ha (ideal
bonitet) eller med 50- 6:"> proccnr.157 Räknade 
man in ytte rligare plustecken till eon to rrans 
fördel skulle rnan k111111a 11{1 ännu högre ö,,er
lägscuheL. 

Det kunde senare konstateras att procluk
tio nsprognoserna i ,'år lilla u tredn ing ham
nade på ganska rik riga n i, :1cr, jämfört med 
r·esulta tet från de 0111fauande studier so1n 
senare genomfördes. 1'>8 Sotn ett led i arbetet 
på SLU:s H ugin-projekt publicerade Björn 
Hägglu ncl m .fl. å r 1979 produktionstabellcr 
för con w rtatall. 1'>'1 H är u tnyt~ades mätningar 
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 en andel 
snablwäxande contona i stället för ta ll och 
gran borde vi kunna rnot.,·erka en framtida 
bristsituation på avYerkningsmoge n skog. 
Efter utviirderingen a,· 1xm·eniensförsöken år 
197'.2, och med Y.-"tr clfivarande uppfattni11g om 
contortans produktion som grund, genom
f-örde ,·i ett antal analyser där Hushål lnings
modellen urnyttjades. Vi tes tade elen uth.-"tlliga 
awerkningsn ivån i företagets skogar under 
antaganden om o lika andel contorta .i fri1-yng
ringsarbctct. 

Dt>L visade sig att orn vi snabbt kunde :istad
komma en avse,·ärd areal con tortaskog skulle 
virkesuttagen kun na ökas redan nu . Beslutet 
blev a tt fr.o.1n . år 1974 och under en tioårs
perioci e rsätta 140 000 hektar lågt bestockad 
ä ldre skog med contorta. H årigenom skulle vi 
placera tio i'trsa,,·erkninga1~ pä vardera i stor
leksordningen 2,8 miljoner m 3f contonavirke i 
perioden '.20'.20-40. Utan ransoneringsåtgärder 
skulle vi d:i annars ttpple,·a en utpräglad brist 
på a\"Verkningsbar skog. Atgärde n möjlig
gjorde en omedelbar ökning av ,irkesskörden 
med ca 300 000 m "f" per år. 

1 000 hektar 

40 

35 1--------<-

30 

25 1-------

20 

15 1--- --

ContortasaLsningen blc,· därigenom en 
mycket god affär. All exempeh·is byta ut rnL
köp på 300 000 111:1r mot C ll ökad I i rkesrn.ngst 
Crån egen skog in nebar år 1990 en kostnads
besparing p~t 80- 90 mil joner kronor. Detta mot
svarade en fj~irclede l av skogsrörclsens (.l.\
,·arande årsvinst. Det l'ar inle dvrare att plan
tera eon Lorta än de vanliga trädslagt>n . Dess
utom ökade ö,·erlenude n. Inkluderades ung
skogsvården blev contonaocllingen ännu billi
gare. 

BehoveL a1· röjningsåtg~irdcr minskadf' näm
ligen rnarkant, ty contortan kunde genom sin 
snabba höjdtilh·äxt hålla konkurrt>randc 1·egc
tatiou stången på ett helt annat sätt äu tall och 
gran . Och ~ilgen ,isade sig inte särskil t goute
rad av a u beLa contorta. Jirnfört rned de ofta 
s,·{ir,1 skadorna i tal lungskogar klarade sig con
tortan vanligen myckeL bra . 

Intresset sprider sig 
Fram t.o.m. bö1jan a,· 70-talct , ·ar det l1u,udsak
ligen lggesund och SCA som dre1· contona
frågan. Vi bildade skämtsamt ''The Contorta 
.VlasochisL Clnb··. ty vå r orngin1 i11g tyckte 
ibland att v,'tn imresse för trädslaget vcrkadt' 
litet pen-crterat. Vi insåg därför att intresset 
måste breddas ril l res ten al' skogsbruket så au 
1·erksamheten fick en bäLtre förankring. Det var 
också ,·iktigt att rn skogsmn1digheterna med 
på noterna - och i förlängningen politikerna. 
Om inte, kuude en rekyl uppstå om man på det 

Privata 

Allmänna 

Bolag 

SCA hg11r 12:-/. f'inus contortu, 
årlig plan/eringsarml hos 
olika .1/wgsiigmgru/1/m; 
1971-94. 
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samhidleliga planet inte till fullo förs tod skälet 
till contortai11 tresse1 och att det bär även 
fan ns samhällsnyttiga fördela r att ta tillvara . 

D~trför o rganiserade vi eLL antal exku r
sioner för all df'monstrera och informera. l 
augusti 1975 genomförde vi och Iggesund 
gem ensam t en ex kursion med en stor skara 
inh_jucl na leda11de föret rädare och experter 
frå n det. övriga skogsbruket i Sverige. Aven 
deltagare från l\'orge och Finland var med. 
Resan blc\ så lyckad an Roland Nellbeck ville 
döpa om dr klubb ti ll "The Contorta Victory 
Clt1b". 

En delegation från den pågående 1973 års 
skogsutredning exkure1ade på bolagets mar
ker i oktober 197:'i. En av utredningens sak
kun niga, p rofessor l\' ils-Erik Nilsson, 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 16U orh lllig. (Skriftlig komm un ika tion .) 

.\ilen seu i backspegeln hade vi trots all t. 
ännu in te så mycket an visa. De t äldsta, ti l I 
a reale n obetydliga best(tnd et som befann sig 
inom r,'ickhål l for exkursionsru tten var visser
ligen 47 år, rnen res ten \·ar betydligt yngre skog 
sam t planterin gar. Del exkursionsdeltagarna 
dock fick sig till livs var in Lrycken av contorta
tallens imponerande vitalitet och v~ixtkraft. En 
demonstration i dag skul le bekräfta att d et 
iute \'ar några "Potemkin-kulisser" vi hade 
demonstrera t. 

Contortaintressc l spred sig också snabbt 
inorn storskogsbruket. Planteringarna ökade 
under 70-1ale1.s senare del (figur 12:4) . 
Dom~inverket, vars skogar i betydande omfatt
ning låg i de kl imaLiskl kärva delarna av inre 
Lappland och in te minsl längst i norr, började 
intressera sig för contortaodling i dessa om
råden. Detta ökade påtagligt förekomsten av 
conwnakulturer i de trakter i lande t där vi 
har elen konaste vegeta tionsperioden och den 
lägsta medeltemperatnre n. I ext remfallet 
odlades 1.räd<> l. här dessu tom flera breddgrad er 
norr om gränsen Jör dess naturliga utbred
ning i Nordamerika. 

I SCA:s fall beledsagades conLortaodl ingen 
av et:t omfattande uppföljn ingsprogram. I våra 
p lant.eringar mättes avgånga rna bland en 
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mycket stor mängd frå n början markerade 
p la ntor (jfr kapitel 18). Conwrtans överlev
nad var överlägsen tall och gran. Och den 
v~ixte så det knakade i odlingsförsöken. \ ifen 
sorken visade sig gilla trädet. I de fles ta fal l 
hade plantorna dock en sällsynt god förmåga 
att repa sig efter även svåra sorkangrepp. Ett 
negat.ivt undantag u tgjorde våra nord ligaste 
försök . Där hade - e nl igt vad v{1ra försök n u 
sade oss - det använts alltför sydl iga proveni
enser. När plantorna på 70-Lalet nåLL en viss ut
veckling angreps de av den gam le bekante 
"Röd e djävulen", Gremmen iellasvam pen. 
Detta ledde til l skador och avgångar. Vi såg 
därför tidigt till att det con tortafrö som använ
des på nordliga, klima tiskt. kärva skogsodlings
lokale r härstam made från träde ts yttersta före
komster mot norr i Yukon. Detta skulle visa sig 
vara en klok åtgärd. 

Contortaintresset innebar också au ett rad
band av svenska studiegrupper med o lika 
sammansättning under 70-talct bekantade sig 
med den nord liga contorta ns sto rslagna, men 
på m~1nniskor yuersL sparsamt befolkade hem
land. Detta ledde till rnotbesök av kanaden
siska skogsmän, både från myndigheter, forsk
nings- och läroansral re r och från de stora 
skogsbolagen. De , ille i111.e mi nst veta h ur vi 
bedre\· vårt u thålliga skogsbr uk. I Kanada syss
lade man forLfarande med att bekymmerslöst 
skörda virke i urskogar. Men man insåg att 
den tiden snart Yar förbi . H ela processen 
gjorde au \ änskapsband knöts i båda riktning
arm1. Eftersom \'åra länder brukar boreal 
skog, som till Ö\ en-ägande del är mycket lik
artad, fan ns det många beröringspunkt.er 

Contortan i rikspolitiken 
På den nationella ni\·{rn ökade också intresset 
för contonat.allen. Men på d iametral t mot
satta sätt. Den under 70-Lalet pågående 1973 
års skogsutredning tog contortan till sitt hjärta 
och ville på sam ma grundvalar som skogs
bruket ta trädets prod uklionshöjande formåga 
i tjänst till skogsnäringens och därmed natio
nens fromma. År 1975 kom pletterades till
lämpningsanvisningarna till gällande skogs
vårdslag med bestämmelsen att Pimts ronlorta. 



'" 

/-,'x/mnion med, ji-å11 viinstn; SCA:s skogsdirehlör Sven /•,'inhtrlshi, 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 för framtid" föreslog 
1973 års skogsutredning ell skogsbruk med 
hög ambitionsnivå ocb bög avkastning. 161 

De tta innebar bl.a. anläggning av ca två miljo
ner 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 remissvar hade Lantbruksun iversitetet 
vissa erinringar mot eon tortaprogrammel. 
\fan ansåg att mer forskn ing behövdes för att 
utreda de långsik tiga ekologiska verkning
arna, liksom risken för skador. Bland andra 
hade också Naturvårdsverket och Svenska 
Nawrskydclsfören ingen en kritisk inställning 
till contortaprogrammel. Fö r SNF:s del å ter
speglade yttrande t synpunkter som redo
visades i elen j ust utkomna skriften "Levande 
skog". 162 Man ville att användningen skulle 
vara tills tånclspliktig på grund av risktagandet 

och befarade ekologiska konsekvenser. Allt 
detta gjorde intryck påjordbruksminister Eric 
Enlund i elen dåvarande folkpa rti regeringen. 
Han sade i propositionen: 

För egen del anse r jag rent. a llmänt att 
man bör rnra försiktig med at.t. införa främ

mande träclslag. Jag anser att ytte rligare 
forskning och försök behövs innan e ll mer 
ornfauancle införande a,· främmande träd
slag kan rekornmencleras.163 

Det hjälpte inte att det praktiska skogsbrukel 
omedclban uppvaktade j orclbruksminisLern 
och sedermera jorclbruksutskottel för att klar
göra det stora behovet av contortaodling j ust 
då. Man påtalade risken för vi rkes brist i fram
tiden. I sluLä nde n accepterade inte riksdagen 
u tre cl nin gens intensiva skogs bruksal tern at:iv 
över huvud tagel. Man fasts log att den dittills 
varande intensitetsnivån skulle gälla även 
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framdeles. Contortaocllingen skulle begränsas 
med hänsyn till riskerna, me r forskn ing be
hövdes. 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 användning av skogs
odlingsrnaterial av bl.a. utländskt ursprung. 

I de tilhirnpningsanvisningar till lagen som 
Skogsstyrelsen utfärdade tilLits eon torta
anv~-indning enligt specificerade föri1yttnings
regler endast norr om breddgrad 50°30' i 
Värmlands och Örebro l~in, i övrigt norr om 
breddgrad 60. Hiir begränsades den [trliga an
delen contortaföryngring länsvis till 0, 1-0,2 
procent av skogsmarksarealen, störst andel i 
norr, minst i söder. Inom större bruknings
enheter fick maximalt 50 procent a\' de n år
liga föryngringsytan vara contorta. 

Trädslaget skulle framför allt ,mv~indas där 
det var svårt att med inhemska träclslag [tstad
komma 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 skogs
mark. 

:vren slaget "ar irne förlorat. Skogsrnyndig
heren 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 dispens au fortsiitta 
planteringen i oförändrad omfattning 1.0.111. 

år 1983. Föreskrifterna utformades på så säll 
att det sknlle ,·ara möjligt att plamera ca 
'27 000 hekta.r pe r å r inom det tillå tna om
rådet. I mellantiden samlade vi krafLern a ino m 
skogsbruket för att sprida en \'erklighets-
1:rogen bild av trädslaget. Vi tyckt(' att politi
kerna hade tagit alltför län på de national
ekonomiska fördelarna med contortaodling. 
Skogsfakultetens höstkonferens år 1981 ägna
des helt åt coULortatallen. I mitt fö redrag ex
emplifi 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 Nord

sYerige be, ·uxcn med contortat,1 11 kan man 

med nm·arande k1111skapcr f'örutse en fram

tida mcrproduktiou 1-irke Lill rärklig för tiJl

\'erk11ing a\' t.cx.: 

- -1·00 000 resp. ] 000 000 rn3 s;\gad vara 

(16-40 inlandssågar) . s,tm t 

- '180 000 resp. l -HJO 000 ton tidnings

pappcr, samt 

- 270 000 resp. 700 000 ton sulfatmassa 

Expo rtvärde: 2 resp. 6 milliarde r kronor 

per :h. \krsysscls.~ttning: 15 000 resp. 

40 000 :irs,u1s1,'lllda. 

SkalJ dessa e ffekter nppstå måste dock sam

hällets awakta11de i11s1;il111ing 1ill ,ontorta

p la111ering föränd ras. Dagens lags1iftning 

medför ;1tt de å rligen an lagda arealerna 

blir alltför begränsa<k.1 1>4 

Liknande budskap framförde många förCLrä
dare för skogsbruket ocli den lokala politiken 
i norr. Vi uppträdde under fackkongresser 
och anordnade exkursioner, Lex. för norrländ
ska 1·iksclagsmän, konim uualpolitike r m.fl . 
(1981). Vi hade ledamöter ,I\ både Närings
utskottet och Jordbr11kst1tskottet ute i skogen 
(1983) . Till och med hrnclets statsminister, 
Olof Palme, flög \'i t1t i contortaskogen en 
s111~illkall _januaridag 1981I. Norrlandshinens 
landshö\'dingar, deras l~insstyrelser och skogs
,·årdsstyrelser ,·ar positiYt inställda ti ll con
tonan och inte O\·erksamma ambassadörer. 

\'åra gemcus,trr11na ansträngningar g;w 
effekt. I en proposi tion 1981 / 82: 177 hiim isa
clcs till en skri\·else från Skogsstyrelsen i vilken 
anfördes att det horcle vara möjl igt att öka an
Y~inclningen a\ co11tonatall \'id nyanbggning 
,n· skog. Som konsek\'ens ans{tg departements
chefen att nian - ,·id sidan m· bibehållen för
siktighet i o lika msee11den - ku nde vara något 
mindre resrrikti\' än hittills. Comonaa1w~incl
ning 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·äxtarberet unclerläll.as. 
Riksdagen godkände förslaget. 



"Den mindre resLriktivite len" blev en fråga 
sorn Skogssl)Telsen bollade över till skogs
bruket, fra mför allL till del större . Vi hade in
bördes överläggningar där ,i su111rn e rade 
önske målen . För res ten av 80-La let 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 expan
rlc ra. Inte minst kiinde sig sr.atsskogsbruke L 
kläm t. .\1an genomförde just ett resta ure rings
a1·bete sorn berö rde stora areale r misslyckade 
sj~dvföryngringar i norr. 

Här 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 
på odlingslokalcr med karvL klimat. Resultatet 
blev att de nya fö reskrifterna (SKSf S 1982:6 ) 
ökade de n maximala {irsarealcn till 35 000 
he ktar, 1ara1· 30 000 hektar inom storskogs
bruket och :i 000 hektar inom priYatskngs
bruket. 1110111 dessa arealramar fick 1·i i11om 
skogshrukelsjii.h-a göra upp o m hur utrymmet 
skulle fö rclcl<1s. 

Forskningen ökar och breddas 
Som e n föl_jcl a1 SLU:s uttalade kra1· på mer 
forskni11g kring con LOrtan inbjöd SC,.\ år 1979 
eu drygt 50-tal forskare tillhörande olika d isci
pliner till ett möte. Vi 1·ille diskutera contnna
odling ur skilda aspekrer. Vi insåg att ele n 1ill 
dess bedrin1a fo rskningen had e vari r a ll tför 
fokuserad på sjäh,1 introduktionsarbe tel och 
lämnat andra viktiga aspekter utanför. Nu tick 
,·i lillf-~11le au bekanta deltagarna med con
tortan i 1\orrlanclsrnilj ö samt klarl~igga skälen 
till intresset för odling. Vi kunde också redol"isa 
k11nskapsläget oc h diskutern betyd elsefulla 
briste r, sallll hur man snabbast möjligt skulle 
kun na täppa till väsentlig,t kunskapsluckor. 

Och nog hle1· del resulta t. Detta iu te minst 
eftersom storskogsbruket rr:111 {1 r 1983 kunde 
11nderstödja forskn ing gen om ''S1if"t.clse11 
Skogsbrukets rorskningsfoncl" (i fr kapitel 10) . 
Inför e n planerad exkursion i ol-::Loher 1985 
presenterade forskningslcdaren O,,·e Manins
son ,·id skogsfak1tltete11 följa nde lista ÖYer p:1-
gående conton aforskning fö r del dåvarande 
arhctsutskou et inom Refere nsgruppe n för 
co11 LOrtaforskn ing: 

- Flora-fauna frågor . .\fa1111 iskors attityd 
till contona i landskapet. 
(Lasse Kardel! ) 
f ågclfaunan. (Ulf Boström) 

- Näringsornsättu iug, fornanedbrytning. 
(Jan-Erik l .1111dma rk) 
Sorkproblemet. (Lennart H ansson ) 
lusektsangrepp på co11torta. 
(Åke Linde löw) 
S,·arnpskador p[1 con tona. 
(!vlargareta Karlman) 

- Rolutveckling och stabiliLeL. 
(Owe Marrinssou ) 
Contortans 1ilh·äxt och urvcckl ing. 
(Björn Elf'ving) 

- K,ali te tsfdgor. (Aud ers Pe rsson ) 
- Contonans 1-irkesanväncln ing. 

()au J3rnndin, TTC) 
Stamhist11ing. (,-\Jr An ·iclsson) 
Blomning. (Jan-Erik Nilsson ) 
Fröproduktion och fröplan1 age
uppbyggnad. (Ola Romtll ) 

- Prol'eniensval. (Katarina Liudgren ) 
- Pla n tproduktion. 

(Gunnel RoS1·all-:-\hnebrink) 

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 bred
das yuerligare. De ekologiska frågorna kring 
en ny tr~iclart i elen nordsvenska skogen borde 
klarläggas bättre. Vid ett möte i Sundsvall i 
januari 1987 presenterade en arbetsgrupp 
från SLU (Ingemar Ahlen, Bengt Ehnström, 
Torleif Ingelög och Olle Zackrisson) följande 
proj ektförslag: 

Risker för oönskad spridning av Pinus 
contona. 

- Inverkan av forna av Pc på växter med 
starkt frö beroende 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 forskningsprogram för de 
närmaste åren som ber~drnades 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 
( endemiska) skadegörare 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 hän
seende anlades {tr 1986 på vårt initiativ i 
British Colurnbia och Yukon sammanlagt fem 
stora fo rsöksytor där o lika provenienser samt. 
fröplantagematerial av svensk ta ll och con
torta planterades sida vid sida. 

I Norrland anlades två försök med samma 
material och design. Undersökninge n, be
titlad "The Canaclian-Swedish Species Ceno
t:ype Environment Interaction Stucly", bedrevs 
i samarbete mellan skogsfakulteterna vid SLU 
och University of l3ritish Columbia . T den 
svenska uppfö\jningen deltog framför allt Dag 
och Katarina Lindgren (genetik) och 
Margareta Karlman (patologi) . På kanaden
sisk sida vilade ansvaret på professorerna 
Oscar Sziklai (gene tik) och Bart van der 
Kamp (patologi). 

Den utvärdering av några av försöksytorna 
i Kanada som gjordes efter fem år visade au 
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svensk tall, jämfört med contorta, dittills en
dast i ringa grad eller inte alls infekterats av de 
tre stamrostformer som är mest van liga på 
contortatallen i dessa trakter, n~imligen: 
Western gall rust (J,,"nrlnrmnarliwn lwrlmessii), 
C:omandra b ister rust (Cmnartium romanrlrru') 

och Stalactiforrn rusL (Cnmurtiwn coleo~jJor'io
ides).1G5 Mätningar visade vidare 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 nå över vinterns 
snötäcke. Nu på 80-tale t ,·äxte i st~illet för första 
gången stora arealer contortatall på hyggena i 
ungefär samma stadier av höjdutveckling som 
50-talcts tallkultu re r. 

T ill vån introdttkt.ionsprogram hörde kl ima
tiskt kärvt bt'lägna proveniensförsök och 
ocllingsförsök i Yiistra och norra Norrla nd. Ut
vecklingen på dessa följdes kontin uerligt. I 
slnteL av 70-talet f-ick vi kontakt rned en dok
torand. Margareta Ka r lrnan , knute n til l 
Institutionen för e kologisk botanik vid Umeå 
uniYersiteL. Hon intresserade 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 försöksytor i sina studie r. 
Karlrnan korn att utYecklas till e n knnnig och 
mycket energisk patolog. I lon bacle redan på 
70-calct - liksom 1·i - observerat acc Grcm
meniellas1·ampen angrep försvagade concona
plan tor. Deua ,ar speciell t fal let p;t kärva växt
lokaler i norr och i ,·~is ter.166 

Vi var dock ganska säkra på an våra förflytt
n ingsregle 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 en 
period på några år med ett växtklimat så 
ogynnsamt a tt motsva ran de på 1800-talc t 



säkert slagi L 11t jordbruke t med missväxt och 
svår hungersnöd som följd (se kapitel I I) . 
'fr~i dvegeLaLio ncn stressades hårt när Laket för 
barrskogsgränse11 kom all ligga upp till 300 
meter lägre än normalL, samtidigt som sn ö
och fu kLigheLsförhålland ena gynnade sva mp
angrepp. Sådana blossade också upp i framför 
all t plantskog av tall och contorta. Vi fick ett 
full skalctesl. av contortaLallens fö rutsåll.ningar 
att ttLhärcla exceptionell klimatstress och upp
fattn ing 0 111 var tole ransgränserna låg i ex
Lre mfallet. Med de nna syn borde man kanske 
ha Yälkomnat de t inträffade. 

Vid en resa utefter fjäll kedjan i a ugusti 
J 986 noterade ,·i en del 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. Ytfuktig
heL, fin korniga jordar och låga plallle rings
punkler försLärkte ofta skadeförekomste n. Aven 
D0 1nä nverkeL uppLäckte skado r på sina mar
ker. Delta ledde till kontakLer med SLU som 
uppdrog åt Karl man au nästa sommar genom
föra e n omfattande inven te ring av skacleläget. 

Den nästkommande villlern 1986/ 87, där 
rekordkalla perioder växlade med varma och 
fukli ga - idealiskL för s,·ampen - ledde till ett 
starkL försii mrat skadefage. Sommaren 1987 
hade stora temperaturunderskott, månaden 
juni var den kallasLe på 100 t1r. Skogsstyrelse11 

Star/1/ Gm11111miellrwngriJ)('/1 
ron/arla i Cm 1111iis, 1101dviisl 
\ 'ilf11,f111ina orh m 500 111 ö.h., 
1988. 

stod i begrepp att besl u ta om riktlinjerna för 
ti llst:tndsperioden 1988-89 ,·ad gii ller contor
taplantering. T illsarnmans med forskare gjor
clcs 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. 167 

Vi uppsökte ,·åra planteringar med mot
s,·arande behigenhet. Angreppen a\' Grf'mrne
nie lla hade ökat starkt i omfattning. \ len ska
debilden Yar d ensamma ·om Lidig,1re. \ långa 
planteringar \'ar fortfarande s,'t gott som hf' lL 
oskadade. Till b ilden h örde att plantningar a,· 
svensk tall, förutom a,· Grcm me11iellaangrf'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 hc
rnkades inte systematiskt. ,·arc- sig a\' lorsk
ningen eller av övriga d rabbade skogsägarc. 
Fokuseringen på contortans hiilso1ills1;°1nd ,·ar 
så gon som Lotal. Oeua ,·ar beklagligt. Hiir mis
sades ett sä llsyn t tillfälle all prii,·a san11ings
halten i hypotesen a11 con tonatallen - som 
cliuills förmodats - var cll hiircl igare ocllings
alternat.iY än ,·anlig tall, iivf'n i ki"i r\'a klimat
läge n. 

Proble mområdeL k11nde, ,·ad conwna
tallen angår, enligt dr uppfauning något rör
enklaL beskrivas som en remsa närmast fjäll
kecUa11, samt en zou med till tagande bredd 
längst i norr och nordost. Enligt ,·ar uppska tt-
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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 for 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 nat 11rligt o m oron blev stor. :\lian hade 
inte liell<"r del slags referensma tf' r ial av ä ldre 
försöksytor son1 l"i. 

Kännedomen om Gremmeniellaangrep
pen spreds i massmed ia och väckle stor npp
st[rndclse. Ty tidigare hade odlingen vanligen 
beskrivits som problemfri . fakta om de n ovän
tade skadegör<"lsen kom au blandas nwd 
oprö1ade hvpoteser. överdrifter och tillr~illa
lägganden 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 infor
mation om vad som hände i skogen . Man 
missuppfattade skaclelägct som inte m inst 
överdrf'1·s Yad a1·ser omfattningen . Såväl SLL 
som Domäm·erket och Yi tvingades till press
konferenser för ,ttt Iiyf.5a bilden . 

Skogsstyrelsen stod under stor press och 
beslöt i september 1987 au stoppa eon torta
odling inolll liun1ddele11 al' ornrådeL för s.k. 
fjäll nära skog, samt: 

. . . solll e 11 extra fö rsik1ighets,hgiird iin·11 

en ,·iss 11cddrag11 ing a1· hela conto r ta

p rogran1n1ct san1t en begränsning a,· 

h ygg<-'ss1orlt'ke11 for con torta1all. lk11 a 

k0111111ei au lokalt 1~1 omedelbara cffc kLcr 

på ,·11Yerk11i11ge11 och sysselsäu11i11ge 11 siiger 

skogsstvrclscns generaldirektör Björn 
I läggl11ncl.rnR 

Situationen l'ar bes1·ärlig att hantera för 
P~örn, tid igare 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,1ng och fal l 25 å r tid igare - och dess
utom angrepp p:1 klimatiskt m issanpassad 
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contorta under 70-talct - tog det litet lugnare. 
Angreppsbi ld en 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 veten
skapliga experrisen delade l"år uppfattning 
om skadeorsaken . \1en ol ika uppfauningar 
korn at.L korsa ,·aranclra vad gäller den fram
tida utvecklingen. Forskarna hade tilldelat.s ell 
stort ans,·ar al" samhället. Det kändes säkert 
lugnast för dem au i brist p å e r far<:" nhet: om 
träclslageLs känsl 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 igen . 

A den andra siclau lauseradc forskare nu 
den alarmerande hypotesen att: Gre mmeniella
utbrouet bara var början till mer omfattande 
epidemi. :Vloln a1· sporer från de drabbade 
pla nte ringarna, fr11klacle man, skulle kunna 
infe ktera allt större områden - d~irav bl.a . be
slutet att begränsa hyggess torleken. Sjuk
domen skulle p.°1 så sätt snabbt k1111na förgöra 
d e hunclrawsentals hektar contona som exis
terade i Norrland. På 1·i1gen - utmålades det -
skulle kauske sYampen t.o.m. kunna mutera 
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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 anpas
sad till sv1'11ska Jörhdlla11de11. 
,\Jr,11 som dessa bonjii111fiil!'lsrr 
visar sä 111edjörde el/ par rl r 
11ml myrket dåligt 11iidrr all 
såväl svmsl! /all so111 contorta
ta/1 drabbades 1111 lmrjligt 11ed
rntl v italitet. ,Viir 11or111ala jiir
hål/o ur/en 11/erho111, hii111tad1' 
sig ron/or/a/al/m "whbl. 

CONTORTA 

SV. T ALL 

och b li livsfarlig ä, ·en för Lall och gran (som är 
dess naturliga värd växter 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 tonaplauteriug ä,·en i 
norr och uppträdde n u som dålig förlorare 
förmodade man . MesL störande Yar över
tonerna i debatten och bristen p:1. propon:io
ner. Contonafrågan 1·ar ju redan en lieL pol i
Li sk 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 huvudpan en al' bolageLs odlingar, 
spridda ö1er hela :\lorrland, fortfarande ,·a r 
Yid god ,igör. 

Vintern 1987 / 88 kännetecknades a1· mindre 
kda, men av stora mängder blötsnö som för
orsakade t1pplcga och snöbrott, å t<"rigen idea
liskt för svampen . Men den följ ande somma
ren b leY rekordvarm med mycket: gynnsamma 
v;ixtförhållandeu för skogen . Var de na v~ind
punklen? Vi beslöt au under sensom maren 
genomföra en besiktning a1· 1arenda contorta
odling på bolagets marker. Det ta för att u11cl-
1·ika 1·,uje diskussion om representa 1.i1·ire r.en. 
Det hela var ett dyrt och resurskrävande jliLte
projekt, me n det klarades a,· p(1 några Yeckor. 
Im ·en te ringeu u tfö rdes bun1dsaklige11 från 
l1elikopt.e r ocli kom att be1öra e u. par tus<"n 
planteringar på sau1111anlagt J 15 000 hektar. 
Crcmmeniellaangreppe n ,·ar för det mesta 

1986 1987 198 8 

CM 

1f 
koncen trerade ti ll vissa särskil t utsatta a,·snitt 
inom kulturerna och cI;irfor ganska läua au 
känna igen. Sdra angrepp var vanligen 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 marken som frtrn luhen . Deras skick
lighet testades. Sedan alla kulturer inspekte
rats - 1ll.om de allra vngsta som befunnit sig 
utom fara under det skyddande s11ö1.äckeL -
kunde Yi sortera upp materialet. i klasser med 
hänsyn ti ll förekomsten av sdrt skadade tr~icl i 
procelll. Lät ta syrnptorn förbigicks. Resul ta t.et. 
blev foUancle: J (i<) 

förckornst a\' S\·åra -:,k1dor (T'r Hckl«r 

ln~;i e ller ohCl)dlig.1 (0- :5 "1) 89 I 0:1 000 
~ hi1 tliga (:",- 20<1f,) K 9 000 

s,ara (20- -JO';if. ) :z \> 000 
,\[\·ck<·l wara (-JO- "l-) 1 000 

100 11:i 000 

En al' D0111(,irn·erkct. genou1förcl inventering 
unckr sommaren 1988 gay ett liknande resul
tat. 170 Den täckte område t fr.o.m. Bergslagen 
och norrut. Genom att hänföra skadeföre
kornsten på 1(1ra marker till olika skngsvt1rcls
zoncr (ifr kapitel 6) kunde Yi skildra skade
läget inom olika a1·snitt a1· Norrland (figur 
12:5). T grnnsan11 nare klimatlägen (zon 1-2) 
saknades i ston sett s1·arnpa11grcpp även 11ppe 
i 7\lorrbotten . lV!cd brvare 1·äxtplats forsäm
racks läget suabbast i norr. 
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Undersökningen visade att con tortakultur
erna trots värmcunderskotten fortfarande ut
vecklades tillfredsställande i Norrlands till area
len h elt dominerande egentliga skogsland. 
S~irskil t glädjande var inventerarnas uppfatt
ning au även sv[trt skadade planteringar åter 
hade bö1jat grönska upp på ett remarkabelt 
sätt. Detta var sannolikt en följd av den varma 
sorn maren. Därmed följde skadegörelsen de t 
mönster som vi tidigare iakttagit på nordliga 
odlingsförsök: Ett nppblossande a ngrepp 
klingade av nä r vädre t åte r blev b~ittre. 

Dessa lugnande inventeringar utfördes 
samtidigt som det frå n SLU rapporLerades om 
ytte rl igare skadegörelse. :\-fan iakttog mer in
fe ktioner !in under fjolåre t. Och nu förekom de 
också närma re Norrlandsk11sten. Det blev svårt 
att förklara skill nade n i bedömning av skade
läget om man inte satte sig in i sjäh-a metodi
ken för skaderegistrering. Forskarna arbetade 
rnecl lupp, r~iknad e fruktkroppar (apot:hecier ) 
och registre rade vävnaclsskador. Man st.ude
raclc mer de e nskilda obj ekte n och de särskilt 
drabbade område na. Vi praktiker bedömde 
träde n och bestånden efter uL,eenclet, hur 
skadade de verkade vara, to ta lt sett. Dessutom 
hade forskarna g ive tvis inte praktike ns resur
ser att överblicka den to tala skaclesituationen. 

Detta förblev under alla omstiincligheter 
vår förklaring till a tt vi under den följande vi n
te rn 1988/89 inte ku nde ena oss om van 
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skadegörelsen var p[i viig. J sLälle t uppstod ett: 
spänningsfa lt mellan forskarnas uppfattning 
om skadeläget, baserad på de ras mä.tmetode r, 
och uttolkarna a\' de andra inventeringar som 
genomfördes a1· skogsföretagen och Skogs
styrelsen.1 71 Vår patologiska kompe t.ens korn 
att ifrågasättas . säken med r~itta. Frågan blev 
d{t hur högt kraven behövde ställas. 

Situation en blev naturligtvis mycket intres
sant för massmedia. Befängda reportage oc h 
artiklar blandades med mer sansade. Vanligen 
framställdes vi i skogsbrnket - i motsats till 
forskarna - som oansvariga optimister, vi lka 
inte ville erk~inna det. bekymmersamma sak
läget.172 Detta in te mins t därför a tt starnsår 
förorsakade aY s\'arnpen nu förutspå ddes för
l~inga små rräclens döclskamp och ge större 
träd obotliga skador. I ett radioreportage med 
ödesmättade tongångar döpte en fyndigjourna
list. Cremrneniellan till "Stryparsvampen". 

.Åven vintern och sommaren 1989 blev nor
ma l. Vi å terinventerade de 22 000 hektar con
tortaplanteringar som fanns på våra tre nord
ligaste förval tningar. Skaclcbilclen hade ytter
ligare klan förbättrats. Plantorna hade nu ut

bildat två nya friska generationer skott och 
barr och föreföll v~ixa ifrån de gamla ska
dorna . .Ä.xen Yicl Skogsstyrclsens inventeringar 
inom området för svårföryngrad skog note
rarle man en 1illbakag~lllg av skador mellan år 
1988 och 1989. 1 n Domä nverkets uppföljning 
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hgur 12:6. 1'itafilr/s
utvetilli11g 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 svårt shade
dmbbade med stor/il 
nedsa/1 vitalitet 

/(} ; alla öva/nJa11dr triid 
iir vitala orh växtliga. 
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visade samma pos1t1va 11tTeckling. Vi började 
d~irför kunna överblicka konsekvenserna av 
de gångna årens skadegörelse. Jig citerar ur 
en intern rapport. daterad 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 skade

görelse, t.ex. sork och snötryck, gör re para

tionsåtgärder nödvändiga. 

Vi bör alltså kunna avskriva iden orn en 

begynnande sv,1rnpepedemi i vå ra con1orta

plan1.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 marker 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 
plante ringsarbetet i de skadedrahhade om

rädena till stor d el utförts med 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 stora utgifter 

- säkcn miljonbelopp. 

Men trots det starkt förbäurade hälsoläget in
skränkte Skogsstyrelsen år J 990, åter och tills 
vidare, den ti llåtna årliga odlingsarealen eon
tona till 23 000 hektar (SKSFS 1990:1). Skälet 
var patologernas osäkerhet om svampangrep
pens utveckling. Ett annat \'ar deras rappone1 
om a tr sårskador på contortastarmnarna, för
orsakade av Grernmeniella, hade börjat upp
träda i all t större omfattning. Nästa år utfär
dades nya regler för skogsbruk i elen fj~illnära 
skogen, då framför allt av hänsyn ti ll natur
vården (SKSFS 1991 :3) . Bland annat förbjöds 
användning a\' t6dslag aY utländskt. nrsprung 
i dessa områden. 

Härmed var det dock i stort sett slut p~t con
tortakalabaliken. Under de följande åren till-

frisknade t.o.rn. hu\·udparteu ,1\" de mest utsatta 
kulturerna. Stamsår och andra skador hade läkt 
ut och förpassats till hiswri en . Vi föijde pro
cessen i ett ur\'al av \·åra från bö1:jan allra värst 
utsatta kulturer (figur 12:6). Här bedömdes 
skadesirnarionen under perioden 1987~97 
efter en tiogradig skala med hänsyn till det visu
ella intrycket av 1·i1:ali1eten: från det all alla I räd 
verkade mycket 1·itala och \'äxtliga (10) , till au 
alla överlevande triid verkade mycket allvarligt 
skacledrabhade (I) . Fign ren visar a t.L hälso
liiget var mycket. spli ttrat de första Lv{1 åren. 

Ar 1988 var si ruationen värre iin 1987. 
Sedan åter fick de al' träden som ÖYerlevt 
snabbt siu 1·italitel. År 1991 hade s:i goLt son1 
alla kulturerna famnat gastkramn ingen . En
dast en p lamering hade behövt göras orn . Eu 
faerbesök :n· 1997 ti ll de fles ta av kulturen1,1 
\·isade att det goda tillståndet. bestod tio år 
efter 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. 

Slutintrycken från våra uppföljningar 
1987- 97 sammanfanacle jag (förkortat): 

- .\-led fä undantag har äl'en ,·åra s,·årast 

skadedrabbade plamcringar blomstrat 

upp och \erkar ut,·ecklas - med hiinsyn 

till \·:ixtlokaleu - til l acceptabelt sluten 

skog. 

- Gremmenielbs\·ampens infektionstryck 

har ingenstiides lett till d en 1·idsträckta 

skadespridning som patologer en gång 

fr11ktade. 

- Comonatallen verkar ha en god för

m i1g;~ att l~ka ut och Ö\·er\'alla stamså r. 

Contortatall a,· för växtlokalen bästa pro

u : n ie ns \·crkar kunna p lante ras inom 

hela det 11o nl:indska skogslandet med 

minst lika e ller mestadels mycket biirtre 

prod11k1ionsresult.a1 ä n plan te ring al' \·an

lig tall (bäLtre ö, erle\ e lse , högre \"Olyrn

produktion) . Faran for angrepp av 

Cre1nmen ie llas\ampen säuer i sig 

ingen gräns för contortaplantering till 

förmån för l'anlig tall. Skogsoclling i 

kän·t k limat innebär d ock alltid e l.I 

s:irski.lt stort risktagande. 
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Efterdynin crarna b 
Den absoluta hun1d parten ,w ~orrlands con-
tortaskog klarade episodens pMrestn ingar 
utan några påtagliga men . .\ile n detta viktiga 
förhållande fick endast marginell uppmärk
samhet.. Den tidigare positi\·a b ilden av träd
slaget hade Gttt sig en kn{ick, ,llminstonc för 
den närmaste fram tiden . Detta sammanfat
tades kanske häst av genetikprofessorn Dag 
Lindgren p :1 e n exkursion med Nordiska 
Skogskongressen år 1990: 

:\<len de al ll'arligastc ko11se k,·c nserna ;w all 

am-,'inda för s1dlig1 materia l iir in te de bio

logisk.i elle r procluktionsmässiga, 11ta11 d e 

psykologiska och politisk<\ föijderna. Blir det 

skador så ger detta då ligt rykte och rnbbat 

förtroende ä1en om skadorna ka11ske kan 

tolereras u r skogsproduktionssynpunkt. 

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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Det var naturligtvis inte bara de professionella 
och journalisr.crna i lllassrnedia som engage
rat hade föijL händelserna i cont.0rtaskogen . 
Del fick vi klart fr\r oss, bl.a. \·id komakt med 
ortsbor i nordl igaste J\"orrbotten. J,wid den 
lilla by11 Oksajän·i, belägen nära Lainio äh· 
och ett femtontal m il norr om polcirkeln, 
hade \·i både contortaförsök och t>n del prak
tiska planteringar. 

Utvecklingen \ar mycket loYancle . Ryktet 
spred sig i Lraklerna - beriittade m an - all hfö· 
\·~ixt.e en nytt lxurträd som ~in tlige11 kanske skulle 
ku11na betyda rågoL 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 
hoppet falnade och hes\·ikclsen bit>\" stor 11iir 
svampangreppen uppträdde och man fick läsa 
om och lyssna till alla unclergångsscenarier. 

l dag kan konstateras atL rykt et om con
t.ortam sn;1ra död i O ksaFirvi var överdrivet. F11 
stor del av triiden i plantering,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 rnarkbehandling, kunna skapa Ji\·s
kraflig contortaskog som har framt iden för sig. 

Sam tidigt son1 en 11 y skogwårdslag trädde i 
kraft år 1994. di.ir natu1Y,'\rclshänsy11e11 fl y1-
l,.1des fram till likaberärtigad status med pro
duktionsaspekteu, begränsades conLOrta
ocllingen yu erligare till 14 000 hektar per :u. I 
SkogsSL\Telsens föreskri 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"·;°11dsförorclninge11 . där 

det bl.,t. sägs att utliiJJcbb rrädarte r fär 

am·ämbs ·endast i unclantagsfoll". Skogs

SL;-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 rs

pcriodcn och i genornsniu uppga rill högst 

1-1 000 h ektar per f1r. Ett enskilt. år bör 

denna areal k1111na iil'crskridas nwd högst 

2 000 lick1ar. 

Rest:ämn1clsen gälle r fortfarande . I sjäh·a \·erket 
rninskade skogshr11ket s ina contortaplante-



ringar ytte rligare . Under perioden 1996-99 
bc r;iknas att endast ca 5 000 hektar planten1 Ls 
årl igen. 

Nu läget 
1\'u vid 2000-Lale ts början ,·i·ixer över en hah· 
miljon he ktar contonaskog i .\lorrlaud och 
Svealand. Detta iir den största areale n pla nte
ringar a1· deua Lräclslag n:1gonst.ans i världen. 
I \!ordamerika utnyttjar man vanlige n triicl
slagets goda fonn:1ga till sjäksådd. Genom 
eon tortans snabba 1·äx1 har en ba rt p[1 bolagets 
marker ca 50 miljoner m'.1f av,·erkningsbar skog 
llymtts fl era {1rtionden närmare oss i t iden . 
De tra j;imfört rned om man enbart hade 
planterat vanlig ta ll e ller gran . 

De ;'i.kista praktiska planteringarna iir 1111 ~0 
år gamla. eller mer. Vi befinner oss därför j ust 
i in ledningsskedct av en period d:1 a nsenliga 
mängde r cont.on a,·ir ke kommer au. kunna till
föras skogsindustrin. Andra cont.onaodlau cle 
skogsägarc lwfi nner sig givet.vis i eu liknande 
situation. 

I september år 2000 besökte _j ag och pro
fessor Gustaf von Sege baden ett an La I a,· l'åra 
äldsta contortaplanteringar i Mclla nnorrlan<l, 
an lagda från sent 1%0-tal ti ll tidigt 70-tal. Ur 
den rapport 1i skre\' kan följande rclaLe ras: 

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

j ö1:,iihtl sör/n Gasl.~jö i öslm 
jii111tla 11d. j1111 i 1989. 

- . .\Ila besiikla pLrnte ringar var lvcbtdc i 

dn hinseendct att de 111sau a triicle n 
Ö\C'l'IC\l ,-;il. lkstånden hade sedan rä11 

111{111ga ar 11pp11,ill prnduktio11sslt1tcnhet. 

lnitiella skador a\' s\·,rnip . insekte r etc.. 

och in te llli nst. so rk. som i \'issa fall e n 

gång ansags r-ilh·adiga. s[lg ,·i nu knappast 

nagra :·tl iga sp<c1r a,·. 
J l.'iO låg rnes1adels Yid ca 22 m, med 

spii111widd e u 20- 2-t 111 . Ikst.å nden ,·iixte 

t>nligt dr mening på 111arke r ,n· 11ormal

ka rak1är rnd ,wscr ivle\l ann orrlands 

skog,0111 r,ide , 1. 
I ogallrad contona hade \'irkesförråclc t 

i 30-års(tldern 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 snabh förrådsupplwgg
nacl , ,·art fem1e å r tillkom 60-75 m:1sk. 

- Träds1orlckar, \·irkesmiingd och träng

sel i n,1gorlunda l'äls!t11na :10-äriga con

tortabcsr;°111cl i \1cllann orrland aktual ise

racle gallring. Detta förutsa tt ,lit å tgärden 

kunde anses ckono111isk1 intressan1 och 

att con1orrnbes1(111den kunde 111glcsas 

utan skad c1·erkningar. \'id en gall ring 

bord e defo rme rade ind i\·ider, t.ex. med 

basala stamböjar. ku nna saneras bort. 
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0111 eon t.0rtabest.'.111cln ini tie tlt höll 

2 000 st,unmar per ha e ller strax där

under röre töll sågtimmerkvalile len bli 

h yggl ig 1x't en a\'se ,·ärd andel a\' träden. 

I s!iclana bestånd borde en inriktning 
mot sågtimmerproduk1io n ,·ara ett skäl 

rör au gal lra. Träden i mycket glesa be

stånd, säg med mindre ;in 1 500 stam-

1nar per ha, ,·ar grovgreniga. 

1 d e praktiska plante ri ngar Yi besökte 

borde virkesförr,kle t i ogallrade best{111 cl 

i 'l0-{1rsålcle rn - a ll tså om 10 .'.tr - pendla 

kring medeh·ärcle1 !F,O m3sk/ ha. Utu:ck

lingen skull e d;irn1ed ungefär stiimma 

rned de prognoser som SCA gjorde p:1 

70-talcl och Ö\'crtriitfa d e mer försiktiga 

fra111skriq1ingar som semu-e fö re

kommit. 



KAPITEL 13 

Naturlig föryngring 
Blädningen och marbuskarna 
Med tide n fick bläclningsförespråkarna det 
allt svårare all förs\'ara skogsbruksmetoden, ty 
de negatiYa föUcle rna för skogsLillsLåndet blev 
alltför uppenbara. Trots d etta behandlas s[1 
seu L som år 1947 blädning som en skötsel
metod bland a lla andra i "Lärokurs för statens 
skogsskolor" utgiven på uppdrag av Kungl. 
Domänstyrelsen som ansvarade för denna ut
b ildn ing. 175 

Fö r Norr landsförhållanden föro rdades 
d ock att det endast var de virl<esrilw orh ej alltför 
skadade bestånden, som borde bli JiirmuUför hugg~ 
ningnr av bliidningsl)jJ. Årgärderua skulle vara 
iignade au tänja ut föryngri ngsskedet och ran
sonera tim merförråde t. De l var främst garn la 
norrländska granskogar på godartade skogs
typer som borde bli föremål för bläclning i 
form av en måttlig genmnlmggning ovanifrån. 
Formuleringarna innebä r en väsenLl ig in-

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

skrän kning av tidigare blädningspraxis och 
andas påverkan av Man fred N~islu11ds studier 
a\' den gamla granskogens r eakLio nsförmåga 
efter genornhuggn ing. 176 

Men det Yar in te bara b lädningsskogsbruket 
som fallerade i norr. Mer målinriktade inten
tioner att röryngra Norrlandsskogen gen o m 
naturlig fö ryngring på upptagna hyggen h ade 
även de vanligen g ivit högst o tillfredss tällande 
resultat. Detta gällde särskilt på de starkL dom i
nerande råhumusrnarkerna. Detta klargjordes 
b l.a . genom de undersökningar som genom
fö rdes av T iren under 40-taleL. 177 Inrikt
ningen hade inte sällan varit att u tnyttja själv
sådd frå n kvarlämnad klen gran och tall sann 
all bygga p{1 tid igare unrlen·äxt (s.k. rnar
buskar) som framtida bestånclsbildare. 
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Lars Tiren har få ngat läget en bit rn p~1 40-
ralet i en m{dande bcskri\ n ing.178 

Den unde rtryckta granens (och tallens) 111-

,·ccklingsmöjligl1e1er , ·a r und er me 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 rig till något avgörande . I allmiin

het ble\'O granmarbusk,1rna till sist, a\'sikt

ligt elle r mll'siktligL, kvar på de norrländska 

hyggestrakterna och kom mo cLi r all i stor 

11tstr;ickn ing b ilda clc alltför glesa och S\'agt. 
,•;ixande skräpheståncl. som clet 1111 berede1 

oss så mycket arbete att ersätta lllecl ti lh-:ixt

kraftigarc ungskogar.1 7~ 

Naturlig föryngring efter 
trakth uggning 
Vad gäller förvngringstek niken för de hed
anade typer av skogsmark som kännetecknar 
betydande delar av nordl igaste Norrland ,·ar 
kunskapsläget bättre. Detta rack vare J oel 
Wretli ncl , förvaltaren på .\falå re,·ir inom 
Väster bottens lapplandsdel, som u-äget ut
vecklat sina metoder all tsedan 20-talcL. Han 
hade också utformat en teknik för att löp
bränna hyggen p:1 rålrnmusrnarker i avs ikt att 
erhålla ajähföryngriug under frö lräd.1 79 På en 
exkursion, anordnad a,· Norrlands skogsvårds-

176 

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

förbund år 1947, fick v\'retlincl tillfälle att de~ 
mo11stre ra resul1atl"n a\' si tt mångåriga arbete 
fö r en sror skara skogsmän. Fx knrsionen har 
betraktats som en ,·ändpunkt till förmå n för 
trakllwggesprincipen. Det innehållsrika ex
kursionsrckrateL utgör etl mycket värdefull t 
tidsclokurnent. 18U På en a\' clernonstrations
pun kterna, ,·ald för au ,·isa det nedslående 
resultatet m· den till dess allmänt praktiserade 
skogsbn1ksmodel len. yttrade , ,vretlind: \lår 
Herre skulle afd1ig ha hjärta all ställa till del pli 
de/la säll. Cmo111 r/1 .flertal bflidningw riar/r /Jlotli
huggningar 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 el ler annat säu locka fram naturlig för;ng
ring. I elen ornn niirnncla lärokurse n för sia
tens skogsskolor förordas utan inskränkningar 
skiinnsrä llning e ller fröträdsställniug aY tall -
där st1dana finnas - på alla skogscyper i "lorr
lancl utom på de bördigaste. Deua b;idclacle 
för S\'å ra missh·cka nclen i l\'orrlands inland. 
För övre Norrland anges dessutom att antalet 
fröt räd kan \'ara nwcket ringa. Vinden kan 
transportera frö på skaren från omgivande be
stånclskan ter. De t är rwll igt alt \,\'retlinds npp~ 
fa ttningar här bildat skola. 

Wret lincl gjorde sig en ö,·erdrivet posi tiv 
bild a\' talla rs förm åga att producera frö . Dess
utom beaktade h an inte fullt ut problemen 



med frömogm1cle n. e nare undersökningar 
,·isade au dessa fa ktorer samma ntagna har 
stor berydclse för föryngringsresultatet. Som 
konseb ·e ns unclerskau ades , ·id denna tid det 
anral rrö träd s0111 ford rades för en tillräcklig 
tät bes:111ing m· marh ta 11. i ,\'retl ind inst1g visser
ligen att elen r ikliga förekomsten a,· ddrg
pla ntor i tal lhcdsskogen gjorde a ll frötr;icl en
dast hade marginell betydelse för föryngrings
resul tatel. '.\len vad gäller föryngringen a,· löp
brända 1·åhumusmarker ,·ar besåningen Från 
fröt räd givetYis en avgörande faktor. 

Bakom de nä rmast osannol ikt goda löryng
ringsresulrat som i1\"re tl ind kun de paYisa efter 
sina hyggesbränningar - även på objekt d iir näs
tan i11ga rrögi, ·are förekommit - måste finnas 
e n särskild förklaring. Vi ,·et att frekvensen a\' 
varma somrar unde r l 920-, 30- och 40-talen 
,,i.r o,·anligt hög. scll i ett lä ngre pe rspekti,·. 
Frörnognadsförhallan dena bör därför ha varit 
s;ilJsylll gynnsamma. Det är s, ·,'tn att förklara 
framgange n p:1 a nnat sått, ty senare ,·ete n
skapliga su1die r, liksom prakti ·k e rfarenhet. 
talar in te till förm[m fö r naturlig föryngring 
under frötl";id i dessa kärva klimatlägen. 

Wre tlinds föryngringsmetoder började till
l;irn pas i stor skala fr.o.m. SO-talet. Man st;illde 
frö tråd under ,·ilka de t löpbrändes, e ller också 
lämnades marken obearbetad . Ä,·en ma ·kinell 
markbe redning började p1·ak1 iseras i begrän
sad omfattni ng. Eftersom \'\'retlinds rekom
me ndatione r blc, · vägledande ,·ad gäller frö
trädstä lln ingar, ~i,·en på råhumusrnarkerna, 
kom dessa ,·anligen att bli a lldeles för g lesa. 
Detta , ·ar fa llet å tminstone ti ll långt in pa 60-
ta let. l stålle t för 50 frö träd per hektar eller 
fl e r, som senare ko m a t l rekommenderas, 
före kom ofta bara bråkdelen d;ira, · pa rest
hyggena. Dessutom ti llg reps sjä hforyngring 
under fröträd i sto r omfauning i kli mat.lägen 
där barrträdsfrö på g rund av dålig uun ognad 
har mycket !:tg pla ntbi ldn ingsförmåga. Deua 
skedde inte minst på statsskogan1a i norr, ö ,·er 
,·ilka \\'retlinds a nde länge s,ävacle. Då hjälpte 
, a rke n hyggesbr;inn ing eller markberedning, 
erfaren heter som med tiden sku lle Yisa sig bli 
mycke t cl\Tköpta 

Wre Ll inds rece pt fungerade ,·antigen bra 
på de rorra lad1~iYclade tallheda rna . Orn de ua 

, ·ittnar i d ag m:1nga vackra yngre skogar 
run tolll i >lorrland, inte minst i 11orr. 1\ilcn in te 
heller här blev resultatet all t.id de t a, ·sedda . 
Om rikligt med d,·ärgplantor förekom. ,·ilket 
näs tan alltid Yar fallet, skulle rna n efter kal
a,'\·erkningen "r~ja i bottf'n", d.,·. ·. adägsna all 
fön·äxan cle unden·äxl och hu\'l1d sak ligen 
bygga pa dvärgplantorna. Hä r lu rad e dock en 
fara, och det ,·ar suöskyttcs, ·arn pe n. \Vrf'tlind 
a nsåg au han tog s,·am pe n till sin hjälp, de n 
reducerade ett alltför stort plan tall tal. 

När recep te t praktiserades på n1agra ta ll
hedar längre norrut ,·isade de t sig emellertid 
ibland all snöskyuet tog kål på alla småplamor. 
De små träd , som redan varit ö ,·er snöskytte
gränsen och som skulle ha kunnat bilda ett lat 
rnra något glesare och mer ojämnt ta llbestand , 
hade mau röjt bon. Resul tatet blev på såda na 
platser e n ökenartad lad1änlacl htl lst;incligt 
kal mark, d .,·.s. så gott som uta n nägon som 
helst tr~i.clvegetaLion . Sp;"1ren lörskr:'icke r ;i11 i 
dag. 

'.\led tid en ,·äxte doc k insikten om den 
naturliga föryngringens möj lig lie tf'r och be
g rä nsn ingar und er >lorrla nclsförl1ållanden . 
'.\lina egna undersökningar och försök 11nder 
50-talet m·s:1g framför allt lö ryngringsresulta lct 
under frön-;icl m· tall och gra11 på inte mins t 
friska rM1Umusma rker cl~ir markbered n ing 
va rit e tt ,·an ligt iuslag. Talle11s föryugrings
benägenhe t. unde r frötr~id ,·isade sig läuare a lt 
fö ruL~e ~iu g ranens. Grane n ~i1· e n nyckfull frii
procluce nt och ,·i11clbinslig som fröt räd . 
l 1 nder >lorrla ndsförh:tl land en måste man 
därför framför al lt d ra nytta a,· spontan för
yngring ,w de tta I rådslag. H ll\'liddele n m· de 
nat.11rlöry11graclc granar mau finne r på hyggc 11a 
har uppkomm it redan inne i elen urspr11ng
liga skogen. eller ocks,'\ li ;irrör de fr~1n frö som 
efte r ctl rikligt granfrö.'tr blåst in frå n om
g irnnde beståndskamer. 

.Jag a nalysernde ocks,'\ längre observa t.ions
serie r av kou s;iun ing och frömognad . Detta 
möjliggjo rde alt man 1111 kunde bö1:ja h a nti
fie ra fön·änrade fö ryngringsresultat \'id olika 
föru tsätt ningar. IR~ De l gällde L ex. betyde lseu 
a,· skogstypen . höjdl;iget/ kli mathiget. frö
träden med a,·seenclc pa t riidslag, a nt,d och 
storlek, beså ningsmö nstrc t. samt n1 ,1rkbelia nd-
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lingens ornfauning och tekniska kvali te t. För
yngringsresulta tet k1111de be räknas vid ol ika 
kombinatiou cr a, dessa förhållandeu. D;ir
rne rl ga\·s möjlig heter att r inga in 111.ryrnrnet. 
för e n rela tivt säke r atwändning av naturlig 
föryngring i praktiskt skogsbruk, såväl geogra-

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

God Föry11g-

Cm- koll- r ings-

h::1rl1ct- pro- monag-
11.ii. 11. >:JO <;'o d uk1ion lio-bcl 

b Cli a11s 
Område 111 .-\r :11· 26 Ar"" 16 .-\1 % 

Gäddedc .j.()() (i 4 6 
\'ilhclrnina •100 10 2 :) 2 1 

llorn tca •1.·,o IV 2 s 46 
S1rhrns11 nd 1.·,o 18 25 4 4" ., 
: \sele 17:~ IG 2,5 "i ·~8 

.Ju11sek :10(1 ~-) '.-\ -I 72 

SollefLea 100 :!(~ 3 4 75 

.-\,r ·l.iO 7 15 4 lO 
Fölli11gl' ,17,; 1'2 3 4 35 
Kn)knrn 325 2:j 3 3 -~-1 

l la mrnercb l 37.~ '2'.! 3 3 -IR 

~lidskog 300 ~j :1 ·I 72 

:-\sa1·11a 4:,0 '.2 '.-\ 3 4 66 
C.,il li, 37~) '.! -I 3 4 69 
.~\11g-e 250 ~ t) 9 ., 4 7!', 

SLi.,de 150 2 () 9 ., ,1 75 

T:°i11 n{is 1,.-,0 1-\ I :., 10 

SH·g- 500 22 3 ;) 79 
Yue rhogdal ,100 ~_j 4 .", 100 
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Fip;ur 13:1. Tal!Jrö/Hodul!-
1io11m /in lriid r1.1/u1rllig~jord 
övl'r bmldgrnd och höjdläge. 
Staj1lcunus grö1to rll'l repre
Sl'llli' rctr gmbarl frö. de11 röda 
delen i1-fa, gmbarl 1,f[l'I' /0111/. 

Staplarna utgårfi-å11 bolln1-

/1fa11el. 

fiskt som med hänsyn till de resurser som ford
rades för att erhålla tillfrcdsst~iJlande resultat. 

T tabell 13:1 visas resul tatet av sådana beräk
ningar för ett avsn iu av Mellannorrland. De 
avser fyra tänkLa sLråk från väsLe r mot öster. 
De t föruts~itts - som yan lig L är i praktiken - att 
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Vegetationsperioder efter markberedning med traktor 

hp;ur 13:2. Den rr/11/i11rtji>1Jngri11gs11wt1agfif{lwlms 
förii11rlring ml'rl liden Pfln 11wrhbered11ing. 
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ma rkberedninge n måste företas ·om e n rutin
åtgärd inbakad i övrig verksamhet. Österut 
rörbättras värmeklimatet generellt med stig
ande avstånd frå n fjällkecijan och sjunkande 
hqjd över havet. Med kä nnedom om hur ofta 
god kotLföre kornst respektive bra frökrnlitet 
har uppträtt på o lika platser, samt hur länge 
en markberedning är e ffektiv, kan därför 
chansen "att pricka räLt" med en rutinmässigt 
företagen markbe redning under fröträd av 
tall beräknas. I exemplet förutsätts a tt fröe t 
under bra kouår tllåste ha haft e n grobarh et 
av minst 50 procent, l)' annars blir plantbild
ningsförmttgan besvärande låg till förfå ng för 
foryngrin gsres u l ratet. 

Som framgår varie rar på så sätt chansen till 
framgång i1Jom vida gr;inser. Det är en dast i 
de klimatiskt bästa östra och sydöstra d elarna 
av område t som föryn gringsrnetoden h ar för
u ts;ittning,H ge någorlunda säkra resultat. 
Praktiserar man den i områdets väs tra halva 
kan man i genomsniu r~ikna med att n å fram
gång från mindre än varannan gång Lill nästan 
aldrig . Variatione n i fråga om föryngrings
be nägenhet är givetvis densamm a ino m res
ten av 'orclsverige. På råhumusm arker kan 
därför norr om breddgrad 60 na turlig föryng
ring inte rekom mende ras inom de ca 40 pro
cent av skogsmarken som ligger i den kär , are 
delen av klimatintervalle t. Här finns totalt unge
fär ~ju miijoner hektar skog. 

I restau re ringsepokens in ledningsskede 
\·ar det in te minst tillgången till frö träd i den 
sönderhuggna skogen som begränsade mqj-

1965 1970 1975 1980 1985 1990 

ligheten att tillgripa natu rlig föryngring. T vårt 
fall skogsodlades chirför areal mässigt. n:1got 
mer ä n vad som sjähföryngrad es på 1940- och 
50-talen . v :1ra inven tering,tr visade att föryng
ringsresultaten blev bättre där man skogs
odlat. Såväl tallandcl som stamantal var högre 
niir ungskogen nå tt röjningsålde r. 

U nder 60-talet omarbetade vi våra instruk
tio ner för naturlig fö,-yngring mot säkrare resul
tat i linje med de senaste röne n. Samtidigt. 
sökte vi av besparingsskäl öka andelen sjäh ·
sådd varhe lst denna kunde föru tses bli fram
gångsrik. Verksam heten försköt.s därför till de 
klimatiskt gynnsammare delarna av bo lage ts 
skogsinne hav. Under den föijande tioårsperio
den 1965-74 ble\· den naturliga föryngringen 
arealmässigt nästan lika stor som skogs
odlingen. föryngri ngsre ·ultatet blev också -
tack \·are de n nva inriktn ingen - i ston sett lik
värdig t metoderna emella n. Sa mma ntaget 
under hela 30-å rsperioden l 945-74 självför
yngracles 45 procen t, eller ca 170 000 hektar, 
av de då upptagna hygge na Ufr figur 13:3) . 

Från och med 1970-talet.s mitt valde bolaget 
au satsa p å skogsodling i full omfattning. Plan
tageta ll och conto rta ingick nu i vån intensi
vare skö tselprogram. Härigenom begränsades 
naturlig för)'ngring ti ll to rra eller skarpa tall
marker och i vissa fa ll till fukciga e ller \·å ta 
växtlokaler. I samband med ku rsomlägg
ninge n kartlades alla kvarrnrancle tve ksamma 
självrö ryngringsoqjekt. Sedan frö träden av
verka ts p{t dessa utfö rdes i ställe t fullstä ndiga 
knlturåtgärder. De tta ökade elen å rliga skogs-
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odlingen under de följande ,\ren så au area
le n t.o.m. korn att överstiga arealen for slut
avverkning under sa1111na å r. 

Till kursomläggningen bidrog också kraYe t 
p.'\ en tunnare och me r llexibcl organisaLion . 
Verksamheten med naturlig föryngring krä, er 
betydligt mer övervakning och uppföijning iiu 
skogsodl ing. Man måste i tid kunna upptäcka 
och vara redo att ingripa - d.v.s. skogsodla - om 
sj~ilvföryngringsresultatet inte verkar bli det. a,·
seclda. Sådana situa Lioner är läuare att över
blicka - och intriiffar mer sällan - d;ir man 
p lan tera t. En ytterligare fak tor v,ll' den be
svärande vindfällningen a, · fröträd . Dessa var 
clyrn att ti llvarata. ofta gick de hel t. ti ll spil lo . 
Under SO-talet gick några förhä1jande storm
fällningar över NorrboLten . Vi tackade då v{1r 
lyckliga stjärna för a tt vi in te längrf> - i motsats 
till m.'inga andra - hade nämnviirt med frö
tr;idsställningar a u La rä u p:1. De största be
kymren uppstod d~ir df> flesta f'rötr;i cl förs\'lln
nit innan föryngringsp rocessen a,·slu tats . Då 
borde man givetvis ingripa med en komplette
rande plan tering, men resultaten blev i st;dlet 
in te siillan "halvdarrn" ungskogar. 

Över lag befan n sig hcl,t storskogsbrnket i 
samma sirua tion. Naturl ig föryngri ng \',tr inLe 
l~ingre s{t lockande som alternatj\' på de mer pro
duktiva marke rna. Dessutom \'ar resul taten 
ibland nedslående. lJ nckr 80-talet satsade t.ex. 
Domänverket sammanlagt 250 m iUoner kronor 
p:1 ett program for eftersatta kalmarkn·, hu\'ltd
sakligen i Norrlands inland. Huvuddelen ar1\·iin
cles för p lan tering av tidigare mycket dåliga 
naturl iga föryngringar.1~3 

lnte heller på andra håll s{1g det så bra ut.. 
Skogsstyrelsen genom förde årligen s. k. :1te r
\'äxttaxe ringar for att kon trollera hur skogs
ägarna klarade fö ryngringsarbeLe t.. 1g·1 Genom
gående fick självsådderna sämre betyg ,'in 
skogsodlingen. För e n skogsYårclsansvarig 
med m ångå rig erfarenhet \'ar cleua inte så 
egendom ligt, tv verksam het med naturlig för
yngring krä,·e r uppmiirksamhet och goda 
kunskaper. \1{mga skogsägare saknade - och 
sakn,1r ty,ärr än i dag - tillriickligt skogsskötsel
kunnaude och därmed förståelse för elen 
naturliga föryngringens möjligheter och be
gränsn ingar . .Jag brukade ibland cite ra elen 

gamla skogis\'isan on1 "Cra lllballlboli" som , 
beLräfTand e förb {1 llandet til l flickor, fra m
håller 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 för
yngringsmetode11 lll;tste 11iirnl ige11 ,·ara med
veten om riskerna, t·y e n del fallgropar existe
rar. Bland dessa brukade jag under mina före
liisningar si.irskilt uppeh{d la mig vid följande: 
- Det ligger i den m;inskliga naturen a11 

"iUa framhii,·a framgångar och att glöuuna 
eller fön1jnga misslyckanden . i'wen om 
sannolikheten att lyckas med sj,'ih fö ryng
ri ng i kär\'a klimatlägen är liten ka11 man 
a ll tid lcLa upp platser· cbr det. råkat gå bra . 
Dessa före·isas inte sällan som be,·is för 
metodens säkerhet i hela områd et. Av 
s.°iclaua exempel kan elen okunnige och 
okritiske, som inte inser hur hasardartad 
verksamheten i sjäh·a ,·erket är, förledas 
all ti llä mpa en löryngringsteknik som han 
senare har anledning ångra. 

- Att markbereda orn och plante ra miss
lyckade självsådder innebär extra kost
nade1 och tär på knappa resurser i övrigt. 
Det hä\·s kurage och haudlingskrah for 
a tt ta sådana beslut. H oppet att al lt skall 
ordna sig - om man bara väntar lite till -
är det sista som liimnar rnänniskan . 
\!fånga dåliga 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,ditets
skogsbruk. \fan tror a u självsådder gene
rellt sett leder til l stamrika finkvis tiga be
stånd a\' god kvalitet. Erfarenhetsmässigt 
ger de i genomsnitt inte upphov Lil l tätare 
föryngringar än skogsodling, t\'ärt om. Vi ll 
man ytterligare förbättra fra rn tidsskogens 
k\a liter genom ökad sFil\'s~1dd u1{1s1e meto
den koncentreras ti ll marker där den läm
par 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 kan samman
fattas sålunda: Verksamhet med självföryng-



r 

ring krän : r skicklig h eL oc h u thå lligh cL a" s ina 
11r.ö, ·are och kan i så fal l på lä mpl iga marker 
led a till u tom o rde n tligt fina resulta L. De t gä l
ler clä rfö,- a 11 ha kla n för sig ,·ilka förn1sätt
ninga r so111 fi n n s, o c h ,·ilke n teknik so111 h a r 
löruts;ittninga r a tt lyckas. Eu tillfred sstä llande 
resu lutl nås n tn lig en endast geno m e n i tiden 
utd ragen serie a\' å tgärde r a\'sedda a u e ta
ble ra e lle r bibe hålla e LL e fte l"' Lräva t fö ryng
riugsresul ta l (figu r (-i:g) _ :\ le n bakom a,·sikLe n 
a tt li1a Lill ajähforyngring ligger tyvä rr in te 
sälla n e n ö nskan att und vika 11t g ifte r oc h be
s\"är i d e t kona perspe kti,·et. ivlan bortser cl(1 
från a tt an dra kostn ader oc h förh.tste r för r 
elle r ·e nare u p pträder, så sorn : 

ö kade kra,· p(1 tillsyn 
- d yra re a,Ye rkn ing o ch transpo rt 
- fö rlorad e frö träd 

kos tnad e r för a tl re p a re ra 111 isslycka11cle 11 
ökade röjn ingskostnad e r 

- lägre virkf·sprocl11ktio 1J oc h in te sä lla 11 
s;imre ,·irkesh alitet. 

Fjällskogsh uggn ingen 
Som resulta L ,w den begynna nd e 11a tu n ·ård s
d e bauen b le,· fråga u o m de fjälln;ira skogar
nas skö tsel ämn e för heta diskussio n e r fr.o. m. 
80-rn let. K.ri tike r 1ne nade all trak th ygges
brnke t \"a r o l;im plig t i ljälln,ira skogar med 
k;in ·t kl imat oc li at t resulta te 11 ;1s skriickte. 
:\lan pläderade för å te rgång I ill skogsbruks
fo rm e r som likn ad e gamla tid ers plo ckhugg
ningar d;ir man i huvu dsa k fick li ta p å na tu re ns 
egna langsamm a (och nyckfulla) fö ryngri ngs
processer. 

Vad s torskog. bruk angå r b e fan n sig SCA i 
e n re la ti\"l u ni k situatio n . Bo lag<'t äger stora 
area le r Qällnä ra skog som had e brukats e nligt 
mode rna prin ciper i å rrio11cle n . Vi knnclc " id 
80-ialc ts slut ·c tillba ka p a en snart 40 å r lang 
period u nder ,·ilke n ca 30 p rocen t a,· d essa 
skogar fö ryn g ra ts ge no rn t ra kthugguin g, 
huvudsa kligen föijd a,· brä n ning e lle r m a rk
be redning, sådd elle r p lante ri ng. D e n a 11dre 
store ägaren a,· fj ä ll nära skogar, D omii1we rket, 
d rog tidigt u pp s in s.k. skog od lingsgrä ns, 
ö,·e r ,·i lke n skogen inte brukad es. SCA, liksom 
priva ta skogsiigare, t illä m pade a ll tså i u te 

nagra sad ana inski-ä n kn ingar. Ve rksamhete n , 
, ·,trs tyngdpun kt i ,·ärt fa ll låg i J ämtland o c h 
södra Lappland , d ä r g ra 11skogar domin e ra r, 
s1~-rcles i s tället a,· skö tselanvisni ngar som 
und e r :tre n i ö kande uts träckning tog hä nsyn 
ti ll nyvunna e rfa re nhe t.e r ocl1 insikter o m 
,•;ix tplat ·ens specie lla krav ( jfr kapitel 6) . 

Vid sidan h iira, · (ick ,·i dessutom u nder 
d e nna p<' riod pa nytt e r fa re n h e t av blädnings
anat skogsbruk i ,·är iJiil lskog. Ty u nder kon
j uuku.1 rsvacka n pa (i0-talct Yar lö n ·a m heten så 
svag a tt y j o c h an dra sökte u tveckla e n exten
s iv form m· skogsbruk i d essa trakte r. H är låg 
,·id den na rid som m an sad e lwslnadf'II förji1ll
stiindigo /mlturdlgä1der ojio Idar/ 1fon elen viircle-
111iissiga ny/Ian r111 rim viri<es/1mdulaio11 so111 m 

srida11 i11ves/l'ri11g 111edför. \'å ra str~i,·ande n au 
lör b illiga skogsdriften g ic k h a n d i h a nd med 
. kogs\',trdsmyndig hetens, \'ilke n må nade om a tt 
fjä llborna sku lle ku n na fortsätta fä inkom ster 
f"r;'in s in skog . Vi la nsernd e d ärfö r e n skogs
br u ksme tod som d öptes till ljä llskogsh ugg
ning. T va r ius truktion frå n är 19G7 sägs a rt... 

... med fjiillskngsl1t1ggn in g a1·s<>s en ing re pp 

m·,m ifran sd ·1and e till 1tttag a,· en förhå l

la11dc,·is stor andel av Lws1a nclets 1·irkcs

förr:1d. l."tlage l f,ir d ock ej gö ras li :\ rdarc 

ä n att ett bcs1a11d 111ed nagorlunda b ib e

hftll c n produ k1 io nsfön11,tg a k,·arliimnas, i 

törsta iland bcstiicndc av bes tåndsu ndcr

,-iixten. m e n nck,a a1· u1, cckliugsdugliga 
klenare s tamma r upp till :>- 7 tt111 1 

( 12,5- 175 cm ). 

H uggn in gsform c 11 sku lle e ndast fä bedri\'as: 
- inom skogs,·a rclswn 4 (och e,·e ntu e llt 5) 

(j fr fig ur 6:5 ) 
i dalig a a,·siittn ingslägc 11 

- p å !"r isk e ll f' r fu ktig b lfö~irsr istyp samt 
bättre skogs1ypcr 
i gran- e ll e r ba rrblandskog m ed lö,·in ·lag. 

Klart lämpliga o bje kt , ·ar o likå ldriga hög läges
granskogar p i\ gocla n ade skogst>·per. Li k
;'\ldriga h o mogena g ran besrå n d sann ren a ta ll
bestånd sku lle unch·ikas. I luckor o ch p å clri,·
ni n gs\'iigar som s kapa ts \'id an ·erkni n ge n 
sku lle g ra n pla n teras so m ko m ple tte r ing . 
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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 genomförandet av fjälls kogshugg
n ing. Fram till mi uen av 70-talet avverkades ca 
6 000 hektar på avse tt vis. Därefter avbröts 
verksamheten. Utförda llppföljningar visade 
nämligen att metoden - som verkade till
talande på skrivbordet. - hade kommit att mö La 

stora praktiska problem ute i praktiken. Be
spari ngsniten hade gjort oss överoptimistiska. 

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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Lyckade 
54% 

12% 

8% 

80% 

Resultat av _[jiillskogslmgg0 

nirig - .,kriirhtxemprl t[ter 
15 å,: 1983. 

Visserligen kunde man finna objekt där 
metoden verkade ha framtiden för sig, men 
motsatsen var all tför vanlig. Inom av
verkningstraktcrna fanns ofta en avsevärt mer 
intrikat mosaik med hänsyn till de ingående 
marktyperna, li ksom till skogens karaktär, än 
vad vi hade förutsett. Avsevärda delar av objek
ten borde därför ha kultiverats. Virkesuttagcn 
tenderade ocks:1 att bli för stora. Det som åter
stod var ib lan d endast bedrövliga bestånds
rester. Maskinerna orsakade skador på de kvar-

Acceptabla Misslyckade 
37% 9% 

23% 

50% Löv 

28% 

30% Gran 

49% 

Tall 



RPrnl/11/ m 1jjiillslw1ph11gg11i11g 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 på stick
v~igar gm· illle intryck a tt trims med ti llvaron. 

Försöken med (j~illskogshuggning g,w oss 
en nyttig men dyrköpt läxa. Skogsbruk skall 
bedri,·as med beprö,·acle, säkra meLOder. De l 
man sparar in i de1 korta pe rspek1ivet kan 
kosta skjortan i Ptt senare skede. Lnder de föl
j ande 15 årt>n sanerades h11vu<ldelen av area
lerna genom markberedning, ofta p lq jning, 
och plam ering. in te minst med contorlatall. 
Processen ble,· mödosam , ry under denna 
period ,·ar bolagets resurse r f'ör skogsY,'irclen 
ändå ansträngda imill bristningsgränsen . 

Då , ·a r i stället framgå ngarna desLO . törre -
särskil t under den senare de len av 40-års
pnioden - där vi tillämpat tra kthuggning fö!jd 

av fullst~indiga kulturåtgärclci: För att skaffa fakta 
i den pågående mi\jödeba1 ten genornfördc jiig
mäsrare11 Olle Strandberg nnder :iren 198\)-
90 en u11gskogsi1wenteri11g inom bolagets 
ijällskogsinne hav från no rdligas1e H ii1jedale11 
till södra delen av Lapplancl. Den omEmadc 
10-40 å r gamla ung ·kogar som u tlo11ats 
sl umpvis ur våra register. Oe rnr alltså anlagda 
fr.°in 40-taleL till 70-talets sl ut. To 1alt uppsiiktcs 
186 objekt. Dessa mgjorde c11 1 rccijcdel a,· 
bolagets ungskogsbestånd inom o mräclc t. 

F.fter bedö 111ningar och s1öcl111ämi11gar 
klassades 43 procent av ol~jckten som lyckade, 
39 s0111 acceptabla och 18 so111 missl~·ckade. 
Hiiri ingick då e n g rupp iild re sjiildciry11g
ringar som g,°ill dåligt. ?w granplanrcri11garna 
,·a r GO procent lyckade, 23 acceptabla oclt 17 
misslyckade. lVlots, arandc rör 1allpla11te rin ga r 
var 54 procen t lyckade, :-1 7 accepiabla och 9 
misslyckade . T illäggas bör a tt iilgen gat t han 
åt en he l del rallplantcri11gar som 111ed tiden 
blivit blandskogar med ett 01T!en1 ligt inslag a, 
gran och lö,·. 

Ax contonaplanteringarna. som uppträdde 
i unclcrsökningsperiocle11s slutfas. bC'dÖn1cles 
74 procent som lyckade, 16 som ,tcc<"ptabh1 
och 10 som misslyckade. lnve11teringc11 f::i.ste 
11pprnärksamh c> 1en pä markbcliandli11gens 
·tora betwlelse. Speciellt ltygg<"splqjningarna 
hade g i,·it upphov till l>·ckade ungskogar. 

Strandbergs in venreringar bestyrkte all ett 
trakthyggesbruk - rä u anpassa t - kunde be
d ri,as framgångsrikt i dt't h ;ir ;1k1 uclla fjäll
nära områd et. Däremot hade det storskaliga 
försöket med (j;i llskogshuggning ,·isar sig stöta 
p~1 alh-a rliga till konakom ma uclen s~1,•;il biolo
giskt som driftsmiissigt. Ino m de1 fjii llniira 0111-

radet ä r lokalbefolkningen - bade pri,·,tt och 
genom a llmänningarna - bet,dclscfulla skogs
ägare. Skogsbruk och näraliggande ,erksan1-
hetcr är ,·iktiga för bygdernas frnm1id. En all
män tillämpning a\' skogsbnik. enligt de n 
modell som l'i u11der e n period prö, ·ac\c , kan 
på goda g runde r befaras leda till e ll skogs1il l
stån cl a,· samma karaktär som kiin11c Lecknacle 
bläclningsepoke n, inncb~irandc l,'tg och 111indt>r
,·iirdig virkesavkastning. 
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KAPITEL 14 

Hygges beredningen 
Sedan gagnvirket. tillvaratagits på de h yggen 
som uppstod som foijcl av skräpskogarnas a\
verkning, återstod ofta rikligt med klenstam
rniga bestånclsrester a\· det mest varierande 
slag. Till långt in på G0-talet betraktades 
h yggesbränning som en efterföljande självklar 
åtgärd, fö ljd av skogsodling eller självföryng
ring under fröträd. För en lyckad bränning 
kr~ivdes a u ti llräckligt med br~innban material 
fanns utspritt över hygget.. En m a.n uell hygges
rensning 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 mar
ker rensades under 50-talet årligen l 0 000-
13 000 hektar manuellt som förberedelse fö r 
bränning och självs{1cld . 

I takt med att slutawerkn ingarna med tiden 
förlades till mer normal skog förändrades 
karaktären av den vegetation som fauns k\·ar 
på hyggena. Så minskade t.ex. mängden klen
stamrn igt löv. I de t nya skedet övertog sam
tidigt elen maskinella markberedningen rol
len som förberedande skogsodlingsåtgärcl. De 
kraftiga trakLOre rna kunde vanligen utan 
större problem utfr>ra markberedningen utan 
att hindras av kvarstående småträd. De n sed
vanl iga hyggesrensn ingen blev därför en över
flödig åtgärd på många objekt. Och där åtgär
den fortfarande var önskvärd borde en del be
ståndsrester - inte mins t smågra n - lämnas for 
att växa in i det kommande bestånd et. 

Men uppfattningen om hur e tt riktig t hygge 

tr~id elle r buske så långt ögat kunde nå 1 Vi 
myntade begreppet "golfbanesyndromet" och 
slet under många år med att sprida förståelsen 
för den nya synen p{t bestån dsresternas roll i 
föryngringsar beLet. Samtidigt kunde mycket 
pengar sparas in. A andra sidan skedd!' i 90-
talcts skogsbruk - enligt min men ing - klara 
övertramp åt det andra h:11let. Med hä1wisning 
til l naturvårds li änsyn ble\' nu många hyggen 

borde se ut satt länge i: Inte ett uppstickande Björkinslag i nonbullnisk medelålders lallskog. 
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så bemängda med småträd, buskar och sly att 
utsatta p lan to r riske rade a u e rbjudas en över
m~iktig konkurrens om livsutrymmet. 

Under Lidsskedet kom alltså de förbe re
dand e åtg~ird erna på u pp tagna hyggesytor att 
fö rändras s:1väl ti ll ka rakt~iren som till omfatt
ningen . l det följ ande skall vi behandla: 

de lövp roblem som framför allt in itialt 
uppstod som en följd av tidigare skogs
brukspraxis 

- hyggesbr~inningen 
den maskinella markbe redningen . 

Lövproblemen 

Bj örken 
Björkproble met i 40-talets Norrlanclsskog \'a r 
till sto r del självfön,ålla r. Den rakstam miga, hög
vuxna och värd e fulla björken fanns då som nu 
inblandad i sluten skog. Björn H agström näm
ner vid 50-talcts m itt som mål a tt sex procent av 
virkesförradet i bolageL5 skog bör vara björk (se 
kapitel 3) . U nder de föijande årtiondena j uste
n1de vi siffran till tio till to lv procent. Det rnr 
också där vi kom a tt ligga (se figur 7:3) . I dag 
har ribban höjts något yu e rl igare. 

i'vlen problemet fö r skogsbruket var björk
förekomsten i elen sönderhuggna, glesa och 
luckiga skräpskog som man bö~jat restaurera 
och som täckte stora arealer. Här växte bl.a. 

~ ....... :,.,. 
.... ·i 

~ . .... ~~~ 
• ~ j 
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stubbskott frtm tid igare fällda bj örkar i form 
a\' v~irdelösa "björkbuketter". O ch ofta hade ett 
täLL uppslag a, lövsly infunnit sig. Det kunde 
röra sig om tiotusentals klena stammar per 
hektar. lnt.e m inst bekymmersam var elen rikliga 
förekomsten av sådant m indervärdigt "björk
kra n " p:1 relati\'t magra tallm arker i norr.18,, 

l det skogliga restaureriugsarbet.et var det 
alltså elen v~irdelösa och med uppväxand e 
barrträ.d konkurrerande hyggesbjörken och 
l~jö rkkrattet som bekym rade . De t var oerhört 
arbetskräYande au. avlägsna denna vegetation 
m an ue ll t från de stora hyggesytor det gällde . 
O ch för "arje avkapacl klen bj örkstam korn de t 
fl era ti llbaka. Därför måste a rbetet upprepas 
fö r att få effekt. 

Rädd n ingen blev de kemiska med le n . Ty de 
dödade hela iucliviclen vid e n enda behand
ling. Därför kom denna mycket effektiva och 
verkningsfulla fo rm av lövsanering l1itigt till 
användning i l\orrlandsskogsbruket fr.o.m . 
början av 50-tale t. l försöksskala provades då 
fickning av enskilda stammar 186 liksom be
spru tning frå n luften. Resultaten var lovande. 
Snart ,·ar fick ning en rutinåtg~ird på de flesta 
håll när glesa, lövbemängda restskogar skulle 
slutawerkas. Atg~irclen sattes gärna in före av
,·erkningen . Då fick träden tid att torka innan 
dt> fä. lldes fö re hyggesb ränningen . Flyg
bespruu1ing skedde inte m ins t över hyggesyLOr 
ben1xna med eu. Läte lövkratt. Redan å r 1954 

:V/ånga sönrlnlwggiw sl!ogar 
bestod i hög 11tslriidwi11g av 
liita björl!bul!etll'I" som inte 
gav 1111got slrn11vi1f<e m1 111irrle, 
men sun1 rjJi'lrtivl fö1hi11rlmrle 
barrträdsfö1p1gri11g. Kalix 
förva/111i11g, tW,f[USli 19713. 



löd )espru tade SCA 3 199 hektar frå n luften till 
e n ko ·tnad av S!'J kronor per hekta1. De area
ler inom vi lka fickn ing företogs var dock avse
Y~in ' tÖrre än de som besprntad es från luften . 

De a1wäu da med le n - hormonpreparaten -
har klo rerade fcnoxiät tiksyro r som akt iva 
agenter, nämligen: 

\!ICPA 
2,4-D 
2,4,5-T 

4-klor-2-metylfenoxiä uiksyra 
2.4-diklor f"c noxiäuiksyra 
Tri klorfcnoxiä ni ksyra 

Syrorna ingår i preparaten i form a\' salter 
eller estra r. Med tiden konce ntrerade skogs
bruket sin a nvändning till 2,4-D och 2,tl,!'i-1~ 
medan _jordbrnket mest litade til l MCPA. År 
1970 lövsanerades ino m !andel 90 000 hektar 
skogsrnark. 187 Unde r 70-Lale t upps tod em<:"lle r
tid en alltmer 11pprörd deba11 om användning 
av kemiska bekämpningsm ede l i skogsma1·k. 
Denna s.k. honnoslyrdebatt leclcle ti.11 al t verk
samheten genom politiska beslu t i prakliken 
omöjliggjord es fr.o.m. SO-tale t (se ,·idare ka pi
tel 2 1) . 

Dessförinnan och 1111der loppet a,· Lre å r
tionden skedde någon form a,· kemisk löY
ko11troll på bolagets mar ke r so111 följer: 

1950-talet: 60 000 hektar 
l 9GO-taleL: 70 000 hektar 
I 970-Lalet: 90 000 hektar 

Lassr Edlu11t! brtml<lar el/ 
lövinv111/Prat h_)'ggl', 197] . 

Fra mför a ll t fr.o.m . 60-tale ts senare del ingår 
också plan Lskoga r i dessa a realer. Åtg~irden 
företogs p:1 stä llen d är e n ny lövinvasion 
hotade att hä"a barrrriidsplan torna. En del i 
statistiken ingående objekt kan d~irför ha be
handla ts både före och efter bestå11clsanbgg
ningen. Med borL5eende här ifrån kan slut
satsen dras att ke misk lövkontroll - p~t er I e ller 
annat sä11 - under perioden företogs på 
knappt hah-a clc11 upptagna hyggcsytan . De lta 
ger en 11ppfaun ing om problem ets storle k. 

AsfJPn 
Aspens blad ä r s~ite för rosts\'ampell Knäcke
sj uka (MPlamf1som /1i11 i torr;1rn). De nna vä rd
,·äxlar med d r tall där dell skapar sdira stam
deformationer. Att plante ra tall på "'aspin fe k
te rade" hyggeu ~ir därför ingen bra ide. Tr,\det 
ger också upphov till rotskolt. Kring e n fri
ställd e lle r an·erkad asp på e11 hygge växer 
snabb1 en 6it cl 11nge ,tv ro tskott upp som vanli
gen bjuder en ö,·erm~iktig konkurrens med ut
plan terad tall. ;\,·en granen kan m det sv!1r1 an 
klara kon kurrense n 111an upprepad hjälp med 
röjning. 

Som en föij cl aY trakthyggesbrukcts in
föra nde kom aspe n därför att bekämpas. 
1-lingbarkning av grm·a aspar, helst några år 
före aw erkning. ansågs till e n bö1jan Yara e tt 
effektin m edel m ot rotskoLtsproblcrnet . . Men 
det fanns all tför många f'xem pel på au meto-
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den inte fick avsedd ,·erkan . Då var fickuin g 
rn ecl 2,4/J-T cffekti,c1re och genomfördes ofta 
systernc1tiskt. Med tiden kom Torclon på mark
naden, e LL ännu effektivare ficknings- och 
markbehandlingsprcpa raL. Användningen 
kom emellenicl all 11pphöra under 80-talct a,· 
samma sbil sorn fennx ipreparaten. 

Aspens roll som skogsträd korn också au om
prö,·as. Detta inte m inst som en löljcl av 11atur
d rds inri klad fo rskning. På 80-Lalet döptes 
detta ofta stt,Lliga träd t.o.m. ti ll "Norrlands 
äcle llövträd'". EpiteL<"L tick aspen bl.a . 1 sin 
egenskap av att pt, olika siill vara v~irch'äxt för 
en mångfald o rganismer. från hålbyggande 
fi',gla r till insekter och la\·ar. Man gör nu 
mycket inom skogsbruket for all spara aspar 
vid avverkniug, framfö r all t gamla grova rräd. 

Hyggesbränningen 
Under 1940- och 50-talcn liiivdades in te sällan 
av lidelsefulla förespråkare frH" hyggesbrån
ning, 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 ävenäring i onödan, näring 
som elen nya tr~idgenerat:ionen s{1 ,·ål kunde 
behö\·a. Ökad exponering av marken för sol
besrrålningen, insola tioneu, \·ar enligt: hans 
hypotes det viktigas te för att få igång en mobi
lisering av det näringsförråcl som elen upp-
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\ äxande ungskogen skulle dra nytta a,. Som 
ill ustration b rnkacle Tiren förevisa ett exp eri
ment, en , acker 1.1ngskog på Kulbäckslidens 
försökspark. F.n dt>l a\· ett kalhygge hade 
bränts och en del inte. Därefter hade man 
skogsndlat med tall. A\'sikten på ~0-talct hade, 
enligt Tire n, \'ariL a ll p{n isa bränningens för
clclaktiga il1\'erkan på n;iri11gs til lgångcn - och 
därmed skogsväxren . Vid sidan h ;ir,w skul le 
man då ha ett rnoLs\·arande bestånd 111ed siu 
1.1rsprung i e tl tjockt, inaktivt råhrnn nståcke. 

De t \'ar markforskaren, professor Hen rik 
Hessclma11, som hade förutsett stora skillna
der i utYeckling ti ll den brända clt>lcns fönu{rn 
och därför in itiFrat försöket. H an hade 1.1 nder 
må nga är svsslat m ed dessa fräges~illningar. 
T ircn beräuade att Hessclrnan vid Flt besök 
på lokalen hade tryckt ned siu spatserkäpp i 
det tjocka, sega h urnustäcket och 1.1tropat: /liir 
lw11i111n min själ taf1JJ/anlm jd dr/ svårt all växa.1 

Men det. ,·isade sig a tt skogens h öjd utveckling 
på de n obrända ytan - efter en långsammare 
start - hade knappat in p {1 den brända och 
redan i tjugoårs,'\ ldern gåu om i 1.1tYeckling' 
Senare och me r omfawrncle experiment liar 
visat all utslaget p:1 Ku]b;ickslide11 inte var en 
ri llfallighet. 188 

1950-talet , ar hvggt>shrän ningens {,nionde. 
Ornfatuiingcn \'ar som störst i slutet av 1950-
och bö1jan av G0-ra let. SCA briinde då ca 9 000 
hektar per år 1.1nder ett par LOppår. 

/ ')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 varj e skogsbe\·akn ing och kronop ark 
fanns trä nad personal som med tide n blev 
verkliga specialister. Tekniken i alla dess detal
jer finns beskri\"e!l i e n instr uktionsbok som 
utarbetats av J oel \1\'re tlind, ''pvrorn ane n num
mer CLL" i dessa samrnanhang.189 Ve rksalll
he te n \"ar rä t.t så d el ikat och långt ifr:111 ofarlig. 
Förbered elserna \·ar omfattand e. De t gällde 
sedan a u i torn \·äder lägga ut och i lagom 
snabb takt sryra en e ldfron t i motvind över d et 
vanlige n stora hygge t. Rra nden fick in te bli 
for \'åkbam , då kundf' brin na nde flagor bh°isa 
in i och a ntända an griinsande skog. Och e \'en
tuella fröträd kunde dödas. När bränn i11gen 
\'a r avslut.ad m,hte hygget bevakas dvgnet om i 
fl e ra d agar s{1 a tt de t. inte "brann 0111'" . Detta 
hände läu om man inte passade upp. T\· det 
pyrde länge i tö rstubbar och myrstacka r. 

Hyggesbr;inuinge n var ett krävande och 
ofta varmt. j obb e ftersom försommarens bästa 
dagar måste utnyttj as. Bolaget såg sig ibla nd 
manat a tr rn u11tra upp manskapet som fic k 
sl:icka törsten med mer uppiggande d rycker 
!in \'an lig t \·atten . I trakten a,· DorOLea finns e n 
\·acker tallskog som föddes på det som en 
gå ng kallades "Pilsnerhygget". 

T'\'är man på ] 9!'>0- och 60-talcn fardades i 
.:--:orrla nds in land unde r \'a rma klara _juni
dagar såg man o f"ta runt horisonten den sva rt
grå rö ke n stiga till v;iders från o lika hygges-

1965 1970 1975 1980 1985 1990 

bränder. Det \·ar li\' i landskapet! Ty de t. g,'illde 
fo r alla a tt passa på nwdan förhållandena var 
gynnsamma. \ fan brände under frör.r~icl me n 
också som förberede lse fo r sådd och plante
rin g. I händelse av skogsodling underlä ttades 
så \·äl framkomligh e te n pt1 hygget liksom 
handhacku ingen, senare ocks[1 den m askine lla 
m arkbe redningen. O ch utan tviYel \·a r för
yngringsresul tate n till en bö1jan öven<'igand e 
uppmuntr,rncle. \ fr n bakslag drabbad e snart 
höglägena. P[t he lt kallagd och sedan bränd 
1nark kuncle växtförhållandena här bli ,,äl så 
exr.rf'ma. De t var p[1 s,'\dana plat, e r som t,tl l
plarneringa r. skadade a\' '"De n röde c~järnlen", 
först obsf'n·erades på SO-ta le t. ,~\·en granplan
tf' ringar fros tskadad es svårt. 

Rotmu1Jdan 
P,'\ läg re n i\·[1c r gick det b~i u re . m e11 även chir 
kunde bes\'äran de a\·g[rnga r o bserve ras. 
Redan som ma ren 1946 hade SCA:s skogs
l"aktor, Frans \\'allg ren, på Vilhe lmina östra be
vakn ing ohsen·e rar e n ege ndo m lig platt, 
oforml ig, mörkbru11 S\'am p p{1 ert nyligen 
br~int hvgge . Frnktkropparna före kom i n ;ir
hc ten a\· döda tallplamor. Iakuagelsen, som 
rapport e rats till skogsdrclsassistente n , ledde 
dock in te rill någon \·idare unde rsökning. De t 
skulle dröj a ytterligare t io {1r innan svam pen 
på nytt satt.es i sam band med ha\"e rerade fö r-
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yngringar p i\ bränd mark. Under somrarna 
1956-5 7 arbetade skogspraktikantcu, seder
mera yrkeshira ren, Svante Wikne r med föryng
ringsinventcringar p:t bolagets Åseleförvall
ning. H an tyckte sig se ett klan samband 
m ellan forekomsLen a\· fruktkroppar ,t\' 

samma svamp och plantclöd i omedelbar när
heL 

T ill a tt bötja med faste ingen avseende vid 
\i\/ikners e nergiska på pekanden. De l var förs t 
nästa sommar, 1958, som han 1.ogs p:1 ,tikar. !90 

Svampen ide n tifierad es av dåvarande skogs
vårclsassisteuten Bengt J ohansson som roL
murkla11 ( Rhizina i11jlata). Men elen mykolo
giska expertisen var fonfarande tv ivlancle .1 'll 

Professor Erik Bjö rkman, landets leda nde ex
pert på området, hävdade au svampens skad
ligh et var överdriven. 

f\11 var i a lla fal l problemet uppmärksam
mat. Som ett exan1e nsarbete börj ade min bro
der Ma L~ år 1959 att stude ra rotmurklan til l
sammans med sin kurskamra t O lle Stefans
son, senare revirförvaltare i Dom~inverket.. 
Mats fortsatte sedermera forskningen som an
st~illd vid Föreningen Skogsträdsföräcl ling. N u 
kunde klarläggas au man hade att göra med en 
mycket aggressiv skadegörare på rött.e r av ban-
träd.102 Svampen är associerad med nyl igen 
brandskadad mark. De n är känd på andra håll 
i Europa och i Nordamerika. Plantornas rötter 
ntgö r inkörsportar för s,·ampen . 

För att undvika skadegörelse I ekommeu de
rade man nu att avvakta tre ä fyra år med plante
ring el ler att övergå till sådd. Men genom att 
vänta så länge med planteringen gick det 
mesta av det genom br;inningen frigjorda 
näringskapitale t till spillo för plantorna. Och 
a tt nämnv~irt öka skogssådden var inte att 
tänka p,1 på grund av fröbri sL. År 1964 fick 
Wallgren och \,\likner e n penninggratifikation 
av SCA för sina upptäckter. Deras iakuagelser 
hade i sinom tid besparat skogsbruke t skade
görelse i m ,\ngmiljonklassen. 

Upptäckte n av rotmurklan ledde utan tvivel 
till att entusiasmen for hyggesbränning fa l
nade e n del. Dessutom arbetad e elen all
männa utvecklingen i samma rikr.ning. Opera
tivt hade bränningen två akillesh,'ilar: dess å rs
mc'\nsberoencle och arbetsdrygheten . De t var 
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svårt a tt förutse när lämpliga bränniugstilllallen 
skulle iufalla, bara all perioden under vi lken 
ma n måste arbeta inskrä nkte sig till några få 
veckor på försommaren. Och under de nna 
period sk11lle de t kanske visa sig a tt endast 
några dagar - eller inga alls - \'ar himpliga. 
För att briinna ett enda objekt m åste man -
med den tidens arbetsteknik - med kort varsel 
kunna uppbåda e n a rbetsstyrka på kanske ett 
1j11gotal man. Bara på SCA:s marker var under 
de krit iska dagarna åtskilliga hundra skogs
a rbe t.are sysselsatta med br.'inning. Den resur
sen bö1jade tryta . 

Den maskinella mark
beredningen tar över 
Uppfau11inge11 f"r.o .m . 60-talei gick därför i 
riktniugen att andelen maskinellt p reparerade 
hyggen mås te öka . för SCA:s del var hygges
bränningens saga all (n 1970. Av planerade 
600 hektar brändes d(1 bara 60. Samtidigt 
markbereddes ca l 2 000 hektar rnaskin ell t. 
Situationen var likartad tö r det övriga storskogs
bruke t i Norrland. Försommaren 1968 var 
den sisra då väde rle kstjiinste n i radio med
delade särskilda prognoser för hyggesbriinning. 

Utvecklingen av lllarkberedancle aggregat 
med I raktorer som dragare hade börjat redan 
2:i år tidigare . De forsla försöken daterar sig till 
:1r 1945 cl,'\ Lars Tiren provade sina s.k. sn ggor 
i niirheten a \· elen lilla byn Po11ttau re i Norr
hotten.1 9" 

Detta \'ar på marker tillhörande Munk
sunds AB, iugående i SCA-koncernen. Dragaren 
Yar e n kraftig bandtraktor. Markberedningen 
utfördes a\' e LL par kraftiga kloförseclda 
ankare, suggor, som i ked jor släpade efter 
trakwrn. Konstrukt ionen kom aldrig till 
större a nvändni ng. Me n d en visade au tide n 
1111 hade kommi t för en ny fonn av hygges
beredning i skogsmark - vanligen full av ste
nar och stubbar - och som möjliggjordes tack 
\'a re stor dragkraft. Tidigare försök i denna 
riktning, med hästen som dragare, hade av 
läuförståeliga skiil inte varit s,irskilt fram
gångsrika. 

När nu rnarkhereclningsfrågan blivit väckt, 
och hyggesbrukeL blivit allt \'anligare, 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 J1m

varfp sina s.k. suggor i 11ii,Ju,1m av dm lilla bJ11 !'011/taure i Norrbolle11. foto Lars '/'irin . 

ko n sLruktioner dagens ijus på löpande band. 
Äldre kollegor i bolageL b rukade skrattande 
beräua om e n våd lig men d råplig demonstra
tion av markbered are som skedde på Pite 
krono park vid Norrlancts skogsvårdsförbunds 
exkursion i Norrbo tten å r 1950. Man hade in
bjud it ti llverkarna av alla kända maskiner att 
visa u pp sina a lster. Kalle lsen hade hörsammats 
över förväntan . Ekipagen var utplacerade sida 
vid sid a p:1 e tt 55 hektar stort löpbränt hygge. 
Avsikten var att exku ranterna på nära håll 
skulle kunna järnf'öra så\·äl arbetsresultat som 
f'rarnryckningshastigh et. På e n given signal 
satte sig a lla maskinerna i rörelse. Ur t>xku r
sionsrefcratet 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 an konstatera 

att 8 h ästdragna och 19 traktordragna 

maskiner hop pade, rnllade. klöste, skra

pade och vispad e i grupper 0111 4 medan 

200 exku ranter sprangjiimsides med 

clem ... 1\H 

Tävlingsivern att visa sig b~ist- och inte minst 
att ligga i t~iten - hade tagit överhanden. Det. 
utbröt en veritabel ka pplöpning som slutade i 
wmult. Aggregat och maskiner havererade . 
Stena r ocb ke d_j clänkar fr~1n d iverse fräs-

verktyg for sorn projektiler i alla riktningar. 
De t var bara e tt und er att ingen kom till skada 
vare sig b land exkuran te r el ler demo nstran ter. 

BarmjuJ,dornarna 
H r1llbarh eten, d ragarna, arbetsmil jön och inte 
m inst det tekniska resul tat.el utgjord e 
sammantaget problemen med 50-talets maski
nella markberedning. Själv hade jag under 
m in tid på Skogsforskningsinstitutet vid för
söksutläggning använ t olika p ro\rnodeller m· 
e n m arkberedare, SFI-ku lt.ivatorn, som kon
st.rne ra ts av ingenjören Ivan Troeng o ch för
söksledaren Georg Call in vid lnstituLeL 

I jämförelse med andra markberedare fr.°tn 
ctenna tid sku lle den p rincip som SFI-kul tiva
Lorn ar betade efter (kloförsedda rivh jul, som 
roterar med körrik tn ingen men i långsam
rna re rakt än den has tig het med vilke n agg1·e
gatet förs fram) visa sig vara elen kanske m est 
framgångs rikal95 för Norrlandsförhållanden. 
Defin itionsmässigt var konstruktionen en Jl.äck
rnarkberPrlrtff', ty den åstadkom rader med 
jliichar i vilka minera\jordcn b lo ttlagts . D jr
ernellan låg upp- och nedvända hurnustorvor. 

Men p robleme n med h{dlbarheten var stora, 
li kso m förmågan a lt blottbgga t illräckligt 
mycket m inera ijo rd. O ch de små band traktorn 
som man vid den här tiden använde (t.ex. av 
märkena Fiat och Cletrac) hade svårt ta sig fram 
på barmark i den sten iga norrländska skogs-
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marke n. Arbetet slet hå rt på föra rna. De job
bade ibland som amerika nska rocleoryuare på 
\'i lcla hästar och ~urar niir d e n smala och kona 
band trakt.om tog sig fram ÖYe r srock och s t.en. 

De t ble\' något bäu.re när större, gurnm i
hjulsforsedcla h e lbanclstraktorer började an
Yii.n d as vid 50-tale ts slut. Yle n problemen kvar
stod trots a ll t. 

Nya effehliva drn,gare 
Under FJ0-talct 1ar amerika na rna i full rärd 
med att m ekanisera sina 1'irkestranspone r. 
Man sökte bl.a. utveckla maskiner som var 
mer liimpade för te rrä ngtranspon a\' 1-irke än 
jordbrukstraktorer, Jägmästaren Tme tvl [u1s
son, skogsfön1a ltare ,,id MoDo , beskril'er [ir 

1959 i tidskriCteu Skogen protorypen ti ll e n ny 
kanadensisk skogsmaskin, e n lunnare. Kon
strnkrionen h ad e gjort e tt starkt intryck på 
honom l'id ell studiebesök h os Ca nad ian P ulp 
and Pape r Association (CPPA) :1ret d essför
innan. I-Ian kallade ekipaget för T hf' Yf'llow Ox. 
Traktorn h ad e stora hjul som alla rnr dri1na 
och d e n var ramsr:yrd/ rnictjesryrd , en nyhet. 

Han skriHT 

De stora däcken bar !'ram 1naskincn över 

swbbar ocl1 stena r utan svårighet och tack 

vare leclharheten å1 alla häll rnellan Cra111-
och b,1hagn \'ar riske n för fastkörning 

mycket lite n. :Vlaskinen rullade fram som 

e n h;'\t i mjuk sjögå ng .. . 1% 
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1'1arkbaedni11g 111NI Timber
]aclt S/-J-/wltiva/or ~aml 
sr7ddaggrrgat. \'ihsjöområdt'I. 
/ 964. 

Skogstekniskt sett ,·ar det som Ture sett e n 
sensation , ett genornbrou. Framtiden skulle 
visa att detta ,·ar prototypen til l morgon
dagens skogsmaski n e r. ;\llccl dessa skulle näm
ligen uppnås en di ttills ot~inkbar framkomlig
het och dragkraft i d e flesta typer av sl'ensk 
skogsterritng. Vid 1·ärlclsskogskongresse n i 
Seau.le år 1960 förevisad es en serieversion av 
en liknande traktor. 

Snart importerades lunna re av ti lh·erk
n ingen Garre t e lle r Timbe1J ack för alt sättas 
in i a1Ye rkn ingsarbet t> run tom i lande t. Trak
torerna lämpade sig biist för lunning av hela 
tr,:iclstammar. Men konstrukLio 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 fram
c\ril'ninge n lätt tog sig fram i terrän gen, H ästen 
e rsattes i snabb takt som dragare . Den sista 
pensionerades i SCA:s fall å r 1970. 

Tillgängeu till midjcsty rda traktore r inne
bar en re1·olution för hyggesberedn ingen. Nu 
ble· de flesta marker å tkomliga till accepta bel 
kostnad. Dessutom tillfördes nya frilietsgrader 
till 1·erksa111heten. De n kuude 11 r.föras under 
he la den snöfria delen m· å ret. om·sett l'iicler
leken, och om så var önskvärt, dygnet om. I 
ställe t för den hektiska och arbetsinte n siva 
b yggesb1-än n ingen kunde nu h yggesbned
ningen ges gott o m ticlsutrvmme. Traktorerna 
"malde på'' hela sommaren. 



Med de nya dragstarka traktorerna ökade 
krm·en på mar kberedarnas håll barhet. Här 
skedde också snan vi kt iga genombrott. Ett ex
e m pe l , ·ar SCA-aggrPgatel, som sn art döptes om 
ti ll Briirkelm {/ivatom . Konstruktör ,·ar Sixten 
Hultin, skogsrättare pa Södra skogschefsd istrik
te 1. Uppfi n ninge n byggde ,·idare på SFI-prin
cipen. Men maskinen "a r mycket kraftigare 
byggd. Dessu tom ,·ar konstruktione n rekad 
(ledad ) så att den inte stum 1. tog emot en kraf
tig påfrestn ing utan mj ukt ga\' med sig. Iden 
h arle Sixten tagit från de hästd ragna lun n
bilkarna a\' 1r~i. Detta ,·isade sig ,·a ra avgör
anrle fö r håll barhe ten. 

Sixtens k1dti\'ator, som bogserades i tra k
torns \'i11sclwajer, kunde dessu tom släppas och 
seda n ,·inschas in i sYåra tcrrängavsn iu utan 
att trak1orförare n be hö,·de lä m na sin maskin 
eller ens stanna. Detta ökade aYse,·ärt så,·~il 
frarnkomlighet som p rod uktio n. Bräcke k11l ti
,·atorn , ,·ars arbe t -resul ta t och hållba rhet \'ida 
övenräffarle tid igare konstruktioner vid a r
bete i kr~i\'andc s1.enig morän ma rk, b leY e n stor 
sälj framgång för tilh-e rka ren , Br~icke Meka
niska Ve rkstad . De n rnr under m ånga å r den 
n111ligaste markberedare n i landet. I Yidareu t
vccklade version e r ,uw ~incls elen än nu i dag 
och har sålts ö ,-cr h ela Yärlden. 

Ra/1J1s slwgsk11/tiva/01; a11g 11sti 1961. 

Hyggesplöjning orh högläp,gn ing 
\'id sidan a\' O~ickm arkbe redare , a,· vilka fle ra 
konstrukt ioner såg dage ns ij11s fr.0 .111. 50-Lalet, 
prö,·ade skogsbruke L också ancl ra principer för 
a tt blo1tlägga m in eraljo rden och därigenom 
förbättra ,·äxtp latscn för p lantorna. Under 
1960-tale t och en bit in på 70-LakL prövades 
e n Leknik som ,·i kallade radikal markbered
n ing. Den utfördes a\' sLO ra bancltraklorer 11t
rustade med stubbrivare. Marktäcke t skalades 
a\' i stora sjok på flera kvad ra tmeter. Använd
barheten inskränkte sig Li ll läuare flacka marker. 
Me toden visade sig rä tt dyr och sjäh-clog sna rt. 
N sina håll har dock fina skogsbesLånd upp
komm it som e n fö~j d av plan te ring efte r radi
kal markbe redning. 

På 60-ta le t lanse rades h ygge. p löjnin gen 
(elle r dito -plogningen ) som en a nnan form 
a,· radikal markberedni ng. Ursp runget ,·ar de 
j äLtep logar som bl.a. de fin ska ti lh'erkarna 
l\larttiini och Lo komo 11tYeckla t för de t lands
omfattande clik11ingsprogram met. Dessa kom 
också till am änd n ing i SYe rige. Som clrag
/ , ·insch maskiner a1w ände · lunga bancltrnkr.ore r. 
Dikningen flvttade så att säga .. upp på land '' 
och dö ptes om ti.11 p löjning/ plogning. 

framför allL i fin ska Lapplands sta tsskoga r 
bö 1j acle ma n i allt stö rre utsträckning e rsä tta 
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den vanliga markbcred11i11gen m ed hygges
plöjn ing, och detta på så gott som al la mark
typer. Ti llsamma ns med mina medarbetare 
besöktes dessa trakt.e r på eftersomm a ren 
1973. Vi blev sm :°llL chockade av vad vi såg. De 
sLora hyggesyt.orna på statsskogarna med sina 
djupa parallella färo r liknade slagfält från 
skyu egra\·skrig . Verksamheten hade även bör
j a t. praktiseras i NorrboLLen där framför allt. 
Domäm·erket under n:1gra år bedrev hygges
plöjn ing i stor skala .. \fan anlitade finska 
entrepreuörer "so rn kunde sin sak·' . 

8riirkrlwllivalom, vr11n1 

1968. 

J ag erinrar mig en flygtur Luleå-Gälli\0,ue på 
relativt h'tg höjd \·id denna tid . Sikten var god 
och j ag hade fin blick över skogslandskape t 
unde r mig . .Jag blev fö rvånad Ö\·er verksam
het.ens omfattning p å kronoparkerna. Det 
rörde sig ofta om räu torra ma1·ker. In Le undra 
på att samer, annan ortsbefolkning och natur
vårdare protesterade . Här fanns de t a nled
ning till efle rt.anke. Så skedde också. På hösten 
1973 kom \·i inom GÖR-gruppen överens 0 111 

att hyggesplöjning skulle begränsas till spe
ciella marke r, Lex. ti ll ytforsumpade avsn iu i 

!-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 . Verksamheten skulle därmed bli 
av mer marginell o rnfann ing. 

I SCA:s föreskrifter skulle hyggesplöjningen 
endast kom ma till användning på marker som 
drog nytta av en dränering sarn t i kärva lägen 
(skogsvårdszon 4) . Desslllom skulle i aktuella 
fall hänsyn tas ti ll sameintressena. Me n skogs
brukels ajiilvpåtagna res triktioner ansågs med 
tiden ej vara ti llfyllest. 80-taler priiglades av 
skärp ta regler för anmiilninga r och samr.°1cl. 
I 1994 års skogsvårclslag förbjöds hyggespk~j
ningen slutg iltigt såsom varande en miljö
m;issigt olämplig skogsbruksmetocl. 

Ehuru säkert. med all rätt kontroversiell ur 
miljövårdsaspekte r, var hyggesplöjningen en 
framgångsrik rnclod au skapa god skogsväxt på 
ytförsurnpade, frostliillla marker. H iir visade 
finska undersökninga r att de upphqjda tiltorna, 
invid eller på \'ilka pla n torna skall sätt.as, er
bjuder en sLarkt förbäurad v{ixtplats (högre 
ma rktempe ratur och mer näring) än vid nor
ma l rna rkhcrcd n i 11g . På foktiga rna rker har 
plogfårorna e n d ränerande effekt. På pas
sande flack, halvförsumpad skogsmark - som 
täcker mvcket stora arealer i norr - medför 
därför hyggesplöjning en radikal förbiinring 

vackra ungskogar av såväl tall och g ran som 
contona. 

Me n även m e r allmänt visade sig e n radikal 
omröring i nordlig skogsmark- som bl.a. plöj 
ningen innebär - van1 en Yerkningsfull p ro
duktionshöjande {1tg~ird . I fö rsök på bolagets 
marke r invid Rätan i södra .Jämrland fann 
SLelan Mausson och Urban Be rgsren att 18-
ftrig conrorta producerade tre till sex gånger 
mer volym efter plöjning än m an markbered
ning, och ca dubbelt s:1 m yckeL jämfört med 
annan markberedning. 198 .!\.yen and ra försök 
från de nna tid visade all j u kraftigare om
röring i m a rken som åstadkommes i skogs
mark, desto bäure Lycks det anlagda tr~id
beståndeL växa, å tmins tone i u ngdornen.19'1 

Vid sidan ,t, plöjningen, som al! Lså tidigt in
skränktes till sådana marke r där metoden be
dömdes som särskilt verkni ngsfull , sökte vi 
därför m etoder att på e tt m indre spektakulärt 
sätt placera plantorna på upphöjda ställen. 
Professorn i skogsskötsel, Vadirn Söderström, 
hade i sina experiment på 1960- och 70-talcn 

av ståndo rten. Om detta vittna r i dag många Ta/lsl!og åtta r1rrfter plöjning, Kivalo, 1'111/and, I 97]. 
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kunnat \'isa, atl p lantors överlevnad och ut
veckling på f"riska mineraijordar gynnas ä\"en 
om de bara blir satta i en liten _jordhög som 
lyfter dem ovaufor elen ursprungliga mark
ytau_'.'0O 

Inom vårt team var del den dåvarande skogs
d rdsassislenten Lasse Edlund som energiskt 
drev högläggn ingsfråga11 . !Jan kunde reclo\"isa 
många övertygande 11tslag till rnetodens fördel 
i en serie f"örsök som han själv ini tieraL. En kon
struktion , Briirke högliigga1P lanserades redan 
å r 197<1. Men det skulle dröja ända till SO-talet 
innan skogsbruket förfogade över maskiner 
som rnecl till fredsställande resul tat - i form a1· 
för plantering godtagbara "högar"- kunde s~ittas 
in på en betydande andel av skogsmarke n. 

Harvarna 
En annan variant på markberedning uppstod 
när de s.k. harvarna bö rjade am<indas på 7O
talct. Först på plan var den finska TfS-harven . 
Maskinen åstadkom två sammanhiingande 
rader av bloLLlagd mineraijord i stiillet för 
fläckar. Som rivorga n f"ungerade två ned
sti.illda och kloforsedda tallrikar monterade i 
e n anordn ing som var fästad på traktorn . 
Snart försågs rid ~jnlen med motord rift som 
bringade dem au rotera mot körriktni ngen . 
De satt nu på svängarmar och \'ar rörliga i sid
led. Som resultat åstadkom varje rivhj1tl e n 
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djupare och bredare fåra samt en upphöjd 
sträng av mineraljord ,·id dess sida. 

Särskilt på SO-talet kom hanar av o lika till
verkning till användning.20 1 Samtidigt gick 
fläck11pptagningcn tillbaka. I mycket stenig 
tcrr~ing hade hanarna klara pluspoäng före 
Ihickmarkberedarna ,·ars klor läLL tenderade 
att hoppa från sten till sten . I och med tillgång 
till motordrivna harvar, som blottlade betydligt 
mer mineraljord ii.u föick11pptagarna, förhärr
raclcs också rörutsiittningania avscviirt för 
~jäh-föryngring under fröträd a,· tall på friska 
marker i gynmarnrna klimatlägen (skogsvårcls
zon 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 för
biittra ,,äxtJöruts~ittniugarna ino111 försurn
paclc avsnitt. på hyggena, vanl igen i anslutning 
till biickd,·og o .dyl. Hiirför användes griiv
rnaskiner utrust:1de rnf'd en speciell cli kes
skopa . Vicl sidan av sj~ilva dikn ingsarbetet ,ar 
uppgiften dessutom att sprida högar av det 
uppgränla vanligen m ineraljordsblandade 
materialet mellan dikena. På dessa plantera
clcs sedan en ti ll flera plantor, vanligen g ran. 

Under 9O-talet kom även skyddsdikn ing -
en tidigarf' biclragsber~ittigad åtgärd - att klassas 

lhiirke höglägga re. 
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i\forkbeiw/i11n1 /)011/tögrn i jj·mradig vnsio11 111011/emrl /!li ÖS4 1\/asln: 

sow o lämplig ur naturvårclssyn punkt och solll 
sådan förpassad Lill garderoben. l sLållet för 
a tt. hyggcsdikas l~irnm1des n u dessa avsni tL oav
verkade e lle r endast skaLtade på en d el av 
virkcsförråd et genom plockhuggniug. 

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

Ti111bnfach mn l rr.'i-ha11m1. 

senare rielcn av 70-t.alet. Den överdrivna 
hyggesplöjni ngen initierade processen . . \fark
bchandlinge11 hade bliviL allLmer kraftföll - på 
gott och ont. Grävmaskiner bö1j ade användas 
som kmnple ment p?1 svårbearbetade hygges
a, ·sn iu. Dragfordonen blev all t starkare. Riv
o rganen ,·,u nu också mer allmän t: försedda 
llle cl motorkraft.20~ Utvecklingen innebar a ll 

man inom allt vidare gr~inser kunde påverka 
, ·äxtloble ns framtida börcl ight>t. Vid Sve riges 
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Skogsv{trdsförbunds exkursion :ir 1981 på 
lggesuncls marker i Häls ingland förevisades 
e 1.1. försumpat hyggesavsnitt, där rnan med 
g6vrnaskin dikat så djupt och med sådan 
intensitet att elen u rsprungliga biotope n fö re
föll helt för intad. Dessllt:om verkade om rådeL 
om~j ligt att forcera, inte bara för miinniskor 
utan även för djur. 

Vi hade strax dessförinnan ifdgasatt det be
rättigade med liknande åtgärder på våra egna 
marker, också där ut.förda med det - som man 
ansåg - vällovliga syftet att förbättra den fram
Lida skogsväxten. Mau kunde fdtga sig, om 
inte det då rätt nya konceptet ståndortsanjwss-
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Ot11 griiv111oskins111011/erade 
·vonhögrn" i aktion . 

ninp,20'l här och där hade komrnit att uppfattas 
som vägen all exlrcrnt utnyttja skogsmarken 
för produktion av virke. Vi insåg risken all 
hamna på fe l sida om anständighctsgränscn. 
Det g,'illde au redan fd n början ha med natur
vårdsaspekten vid åtgärdsplaneringen av varje 
föryngringsol~jekt. Borde vissa delar undantas 
från vidare åtgärder elJer kr~ivdes s~irskilda 
hänsyn? Fanns t.ex. rester av uråldriga fångst
gropar för älg som kunde skadas vid en mark
beredning? Vil keu markberedningsmctocl 
borde väljas för att kombinera eLt gou utnytl

_j ande av ma rkens virkesproclucerande fö r
måga m ed en god n,1tun'{trd? 



KAPITEL 15 

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 stora a realer. l'\ormalt 
brände bolaget friska och fuktiga marktyper. 
Fröträd ställdes där sådana fanns tillgängliga. 
I allmänhet måste mau s:1 eller plantera. Per
manenta planL~kolor saknades varför rvå;'\i-ig tall 
drogs upp i ti llfälliga plantskolor på hyggena. 
Det mcsrn såddes dock. Viinskapen med 
Kramfors bolagets dåvarande skogsch cf H åkan 
Swan ga1· Lars T iren möjligheter att under 40-
talet få hjiilp av företaget med att higga u t sina 
markbehandli ngs- och skogsodlingsförsök på 
fri-imst den typ av råh umusmarker som starkt 
dominerar i Nordsverige. 1 kom bination med 
praktiska erfaren heter sku lle med tiden T ircns 
arbeten komma au bli av stor betydelse för 
föryngringsarbetets inriktning på hurnclclelen 
av Norrlands skogsmark. 

Slwgsorllrul trai!t Lyrkl'l'/1,, 
i'N./. foto La,s Ti,h1 

R.ramforsbolagets upptagn ing al' stora 
hyggen kom inlt>d11ings1is a tt uppEHtas som 
en uppseende1·äckancle ,11Yikelse fr:w etable
rad p raxis, d ., ·.s. bläd11ing och luckl111ggni11g. 
De tta ledde til l upprt>paclc kol lisioner m ed 
skogsv:1rclsm )ndigher f'n. A1·yerkningsförhncl 
u tfärdades ibland for de ''tussar" a1· s.k. u tseck
lingsbar skog som måste offras ,·id hygges
b6inningarna. DeL ,,ar förs t ,·id 40-taleLs slu t 
som fredspipan kunde rökas. 

Storleken p å bolage Ls hygge n 1·arierade 
inom vida gränser. De flesta var mindre ii11 
fem hektar, men hyggen p{1 ÖYer I r, hektar 
förekom också allm;\111. Ma n kom ganska 
snart till insikt orn att hektarkosuiackn för lör
yngringsåtgiirderna b]ey mycke L l;igrc r:'i stora 
hyggen än på små . Dess1110111 fa nn man tecken 
på att iiven det biologiska resultate t gynnades 
av stora hyggen (Svante F,d1lgrcn, skriftlig 
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Slmgsodfrul !milt. Fredrii<o. I Y4J. Foto Lors Tiren 

info.20-I) . Som exempel på arbet,åtgången redo
visade Anders Staaf studier där den sam lade 
arbetsinsatsen för h,imesrensning, bränning, 
sådd och p lantröjning ,·ar 24 dags, e rken per 
hektar p:1 l1yggen 0111 fem hektar, men bara 
Ei dags,·erken per he 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 kapi
tel 2). T detta hänseende visade sig vVretlinds 
föreställningar ha begr~insad tiföirnplighet. 
Sådd och/e ller plantering mås te utgöra for
yngringsarbetets grunclelcrnent. Detta inne
bar a1·betskräva11de åtgärder i glesbygder där 
Lillg{u1gen på arbeLskrnfL inte var ö,ercl1iveL 
stor. Skogen befann sig dessutom i skarp kon
kurrens om samma mänskliga resurs som just 
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då arbetade med utbyggnaden a,· ,·auenkraften. 
Folke von H eideken beiäuacle att bristen på 
huggare och körare i början aY 50-talct ,ar så 
allvarlig i Mellannorrland au bolagen i hem
ligher skickade "\'ärYare" in på varandras om
råde n för au locka ö,·er folk Lill sin egen 
kade r. Man erl~jöd bättre bostiider, mer beta lt 
o .S.\'. T bl.a. SCr\:s fa ll blc,· import m· finska 
skogsarbetare den temporära lösningen på de 
värsta problemen. 

Senare på 50-lalet ku11cle den oerhört arbets
samina manuella barkningen i skogen succes
si\'t överges. Ökande la ndtranspori möjlig
gjorde al.L all t större andel a1· rnassavedeu barka
cles i trummor vid industrin. Mobila bark
maskiner klarade sam ticligtjobbet uppe i sko
gen eller på floul ~iggningsplatserna. i\rlotor
sågarnas intåg innebar vida re en rad ika l 
rninskning a\' de n rnan11ella arbetsinsatsen. 
Aven i skogsterrängen 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 narional
ekonomiskt fu llständigt ohållbart ty sam
hållets p rocluk ti, i Let viixte , ~isentligt lå ngsam-
111are . .vfeu problemet sopades under maua n 
a\' statsmakten genom nedskrin1ingar av den 
svenska kronans värde i upprepade cle\'ah-c
ringar. De nna 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 tcrticl. 1·ar upp1aget med sysslor 
hemma pa gården . .JordbrukcL ,ar 1·iktigt för 
farniUens uppehälle nnder resten ,I\· .°1rct. Mc11 
i takt med awerkn iugsarbetets snabba meka
nisering fr.o.m. slutet a\' :i0-talet minskade be
hovet a,· huggare och körare . . ..\llt fl er tYinga
cles a LL söka arbe te p:1 aunat hMI - liksom 
resten ,1" famiijen. Skogsbygclerna började a\'
folkas . 

Bris t på arbetskraft och ökande lönekostna
der \'ar cl~irfor elen \'erklighet i vilken en 
snabbt ökande skogsocllingsverksarnhet 111:1ste 
i1101-cluas. Kälarne skogsfön·altniug hävdade 
exempelvis uppgi,·et i s\'ar på en enkät år 
19ti9, att det föreslagna skogs\'årdsprogram-



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

met i fra mt iden endasL kunde klaras med e n 
75-p rocen Li g m ckaniseringsgrad a1· p la n te
ringsarbete t. Tongå ngarna I ar likartade på 
andra håll i sLo rskogsb rnkc t. Och p robleme n 
skuHe k1·a rst{1. L: r e tt protoko ll från 1år skogs-
1·å rdsko mmine å r 197·1 kan ciLeras följande : 

\ 'li 11skningen a1· a rbe tskraftshc hol'et ,·id 

,11,e rkning gå r fo rtare ä n hc räknaL \ 'arje 
upptrappn ing a ,· m ekan ist>r ingsgr<1de11 

minskar skogsvårdens rn c'~ligh e ter a tt rn till
gång till fas t arbe tskraft ,u1 11at än i ko n-

ju n k tu rs1·acko r. 

Det gällde därför au st;d la för framtide n. Vid 
Sveriges Skogs1·{1rclsforbunds Norrlandsf'xku r
sion 1969 m ed SCA som värd20G p:1ralade , ·i 
behove t av 1·adikalt föriin drade arbe tsmetode r 
vid skogsodl ing. Om ingenting hände skulle 
kostnade rna bli ka Lastrofal t höga en bi t in på 
70-tale t. Skogsbruket kunde - förm o dade vi -
knappast förutse någon nä mnvärt förbättrad 
lö nsamhe t: unde r överskådlig Lid. Au p:1 ett 

e lle r anuat ,;iu mekanisera skogsod lingen -
o ch d iirigenorn kraftigt miuska den manuella 
kostnadsande len - framstod därför som e n 
abso]ut uödv~indig her. Vi skisse rade tre olika 
vägar rör a tt hå lla kostnadsstegringarna 
stå ngen . Dessa kunde leda mo t respektive; 
m e kaniserad pla nt:sätrning, "pre fabr icerad 
skogsodling" e lle r olika !lle tocler för sådd i 
falt. 

l fallet m ekaniserad plamsäu.n ing ansåg vi 
a tt markberedning på någo tsäu. måste inkl11de
ras i arbc te L Sku lle arbetet i falt m ed m anu
ella m etoder fo r1Jarnnde Yara kostnaclsm~issigt 
accep ra helr borde e11 del al' skogsod lingsarbetet 
prefabri ce r<1s. Vi pekade på sådana lösningar, 
exe mpeh·is framstäl lning a, · ro tade, lättpla nte
rade plantor a, de kanadensiska typerna J1lant 
bulle! och I ubed srerlling~ e ller dt'n svenska KojJ/Htr
fon 111Plorlm . Sådclplau an var en annan variam 
med lik11ancle förde la r. :Vlecl mekanisk sådd 
u tförd i sarnband med maski nell markbered
ning kunde man komma ned till en tj ugondel 
al' clagsvc rksbeh1wet for , anlig plantering . Vi 
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insåg dock au s:tväl fröbrisl som klimatförhål
lan dena starkt begränsade utrymmet fö r 
maskinell sådd . 

Sammanfattningsvis efterlys te vi etL inten
sivt 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 sarnrnanhålle t. program blev del in Le . 
men i stället ganska rnyckeL informellt sam
arbete mellan företagen sinsemellan samt med 
[orskningsorganen . Här spelade GÖR-gruppen 
en väsentl ig roll som idegivare och pådrivare. 

Skogssådden 
Under 40-t.alet, med dess g1-yende in t.resse för 
skogsodl ing. spelade skogssådden en domi
nerande roll. Men d e n swra frö(ttgången blev 
med tiden ett problem. I ett skede då skogs
od lingen expanderade g ick därför andelen 
sådd tillbaka. Ingemar Linne, Skogsstyrelsen. 
r,tpporterar för skogsbolagens (i Norrland 
och Bergslagen) d el följ ande andelar såd ct.'.2°7 

År 1943, 90 proceut 
Ar 1951, 66 procent 
Ar 1957, 12 procent 

SCA:s fall var siffrorna mycket lika. Under 
hela 40-talet skogsodlade de i koncerne n in
gåen de bolagen sammanlagt e ndast 9 600 
hektar ,·arav omkring 90 procent s:1ddes (stati
stik samrnanst.'illd av Gnstaf Nenzell ) . Sedan 
sjönk såddandelcn (se figur 15:1 ). Utveck
linge n reflekterar plan tskolornas expansion 
fr.o.rn. 40-Lalets senare del och därmed de ras 
ökande fröbdto\". De n bakomliggande orsaken 
var densamma inom h ela skogsbruke t. Vissa 
år var frö lagren så s111[1 i laudet a u det till buds 
stående uts;ideL knappast ens riickte för plam
skolorna.208 För att klara fröbehovet irnporte
rades under 50-Lalet t.o .m. tallfrö från Finland 
och Sm:jetunioneu, en mycket tveksam åtgärd 
(jfr kapitel 11). 

Samtidigt visade våra utredningar på 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 gånger.209 E..la rade m an 
clella borde utrymme skapas for exe rnpeh·i, 
mer s[tdd. Deua betraktades a,· bl.a T iren som 
a ngeläget, ty skogssådden ansågs ge säkrare 
resultat ä n plantering. De ornfauande kott
insamlingskampanj er som bedre\'S, så,,äl a,· 
skogsvårclsst.yrelserna som av Domänverke t 
och skogsbolagen , förbä ttrade erne!Jenicl in te 
bristsituationen på tallfrö i avgörande grad. 

En grundl;iggande problem m ed skogs
sådden \'ar alltså den stora fröåtg:rngen . Med 
d e s:tddmetode r och skogsodlingsförbancl 
som Tiren an\';1n t i sina försök på 40-talct be
hövdes en ligt lx.:r~ik11i11garna 0,4- 1,0 kg tall
e!Jer granfrö per hektar fö r att få ett accep
tabelt. föryngrin gsresulta t.~10 Dessa må tt stäm
mer också Yål med ,,ad som förbrukades inom 
Kramfors AB. På l 035 hektar under år en 
I 942- 1944 s(tdda lwggen användes i genom
sn it.t. ca 0,75 kg frö. Den stora frögivan ledde 
givetvis också till a tt plantuppslageL ibland 
kunde bli onödigt tätt där groningsförhållan
de11 m .rn . va rit gyn nsamma. l tntkten av 
Ho ting fanns eLL h ygge som man döpt till 
Ilitlf' rhygget. Orsaken var det Läta p lantt1pp
slageL i såcldstrecken . . 'v1an tyckte att dessa såg 
ut som Hitlernrnstascher. 

Skulle skogssådden kunna ö ka m:1ste där
för· fröåt.gånge n sänkas radikalt. Redan Tiren 
hade disku terat deu a problem. Hans slutsats 
blf'v all foruts;ittningan1a att. spara frö var 
ganska begränsade . Unde r mina år vid l ns tiu1-
tc t anlade vi försök med en ko rnss:1dd av i lera 
in bäddade jnstora pelleuerade frö n , sorn 
rnyllades ned i den preparerade grobädden. 
.vten ,,i kom med tiden ti ll sarnrna insikt som 
Tiren . i'vl in broder i\fa ts fort~attc under l 960-
och 70-ta len a t.t experimentera med frösnåla 
metoder i fon n av skyddad sr1dd. Skyddet be
stod av små kouer eller trattar a,· genom
skinlig plast.~11 Men inte heller dessa fö rsök 
ledde till n:tgot genombrott i praktiken . 

Slutsatsen blev - och kvarstår trol igen ;in i 
dag - att proportione n misslyckade sådde r 
ökar rirm•;ickande ju fä rre frön som används 
per s{tddställe . Förhållandet beror på lle ra 
okontrollerbara omständigheter a,· vilka års
månen ~ir elen mes t. svårbemästrade. Under 
ogynnsamma (1r (då liga gron ingsförh:tllan-



deu, torka. kvla) missl~·ckas all tfö r rn.'111ga frön 
med att bilda planLOr. Föryngri11gsresulta te t 
kan cl t1 bl i katastrofalt dåligt om man snåla t på 
f"röet. Ett tillkomma nde ope rationellt pro
blem är att skogssådd endast kan utföras 
1111de1· ,·,'.\rt•n och försom maren . Detta var inte 
en så uppenbar nackdel jämfört med dåtida har
rotsplam e ring. Men sena re erbjöd de rotade 
plantorna däremot stora fördelarjämfört med 
sådd då 1111 hela barmarksperiode 11 stod ti ll 
förfogande för fältarbetet. 

Ö11skcm.'tlet a tt k1 11111a bedriva skogssådd i 
stor skala hade dock har sin lockelse. P:1 60-
rakt fick vi bra markberedare och dragrnaski-
11er. kulle m an inte kunna så i fläcka rna sam
tidig t? De tta skulle i så fall ,·ara en elegant 
metod att klara skogsanläggniugen på en 
e nda gång. Sixten H ulti11 ko11strncrade e tt 
såddaggrcgat till sin markberedare som före
föll an arbeta ,·iil. \ilen ,ar skulle, i fä allt fröet 
ifrån ; J o, eu s;iLL sku lle ,·ara atl producera iinn u 
mer frö i f"röplan tager. Beräkn ingar p<"kacle p:1 
ett be!H)1· a,· att ungefär fö rd11bbla elen clå
,·ara11cle arealen under fo ruts~ittning au bara 
am·ända sådana klone1· som visat sig produ
cera bra med kott. 

Men inn an ,·i hunnit så långt dämpades en
tusiasmen ä1en för maskinell sådd. 'ly redan 
efter 11ågra å r av prnktiska försök kunde vi 

I 111illm cw 60-lalPI /HÖvodes 
\(tddfila/1011 SOi// (' /I 111iijlig
hl'I ull rali1111alisf'r11 skogs-
11dlingn1. 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/. 

konstatera all de grundläggande problemen 
rned skogssådd - ek klimatiska och de bio lo
giska - fortfara nde k,·arstod. Resul taten ble,· 
mycket ojämna ocli ,·i hade alldeles 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 anpassningsbara 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 lngerstedt 
och Arne Lan tz. anstä llda p:1 Skogst rädsföräd
lings försökssta tion i S11ndmo, elen s.k. sacld
pla t.tan.21'.! Den ,·ar ett helt nytt skogsodl ings
koncept. Plattan beswd ;:iv e n k,·adratdeci
meter stor liån komprimerad ton·ski,·a. På 
plauans ö1·ersid;:i fan ns fem fö rdj11pningar. I 
dessa lades sa111111anlagt fem till fe111 ton frön. 
Pla uan t.äcktf's o,·an och p!1 sidorna m· e n svart 
plast. Pia ·1.en n1r uppslitsad o,·anför \',11je för
cij u pning. Plat tans undersida lä mnades i 
hun1dsak bar. 

Iden 1;-1r att p lauor med frön skulle läggas 11t 
på hyggena i markberedda fläckar på hösten, 
\'åre 11 e ll er fö rsom maren. Genom kontakten 
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med snö och regn , eller med den fuktiga 
mineraUorden, skulle Lon·en bli \',h och svälla. 
Fröe t skulle gro unde1· den s\·,1rta, \'ärrne
absorbe raucle plasten , grodden sticka upp 
genom slitsarna och rötterna nå 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 därför r~itt 
omfauande försök. T ill en bö1ja11 var förhopp
ningarna 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 del av df' få grocldplanLOrna. 
Som lök på laxen ble\' korparna nyfi kna på 
den bhin kancle plaste n. De hoppade omkring 

och Y~inck: sorgfalligt massor av pla11.or upp och 
ue r. '\lä r plattorna ladf's llt p,\ höste n visade 
sig skogsmössen (som är fröspecialister) \'ara 
experter p{t all senare, under snön, gnaga sig 
upp genom torven underifr:111 ocli sljäla f'röna. 
Lyckade resultat 01rnäxlade därför nyckfull t 
med motsatsen. Kring år 1970 ins:1g vi all vi 
hamnat i e n {1tenj11dsgränd . Det g;illde au 
snabbt v;ixla spår. N11 b leY det rotade plantor 
och plast,,;ixthus som sk111le r~idda silllationen. 

Planteringen till och med 60-talet 
De i koncernen ingående bolagen plan teraclf' 
1Lnder 40-taleLs efterkrigsår sa11unanraget en
dast några fä hundra hekrar årligeu. Pla n t
be how:n ,·ar b lygsamma och plantskolorna 
överlag srn(1 i storskogsbruke t. År 1946 hade 
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 samman lagt 15 plant
skolor med e n totalareal av ca fyra hektar 
(medclareal allts:'i ca 2 500 m2) _2t3 

För höglägen kunde det vara sdn au rå Lag i 
h~irdigt u tsi1cle. I No rrland sökle bl.a . Domän
verke t komma över dessa problem genom att 
anlägga s.k. skogsplantskolor. På en li ten in
hägnad yta i gles ~ilclre tallskog spadvändes 
marken . Efter några år gräwles elen spontant 
uppkomna ~jähföryngringen upp för t1 lplan
te ring på hyggena . Planruppslag i vägdiken 
och på vägslänter u tnyttjades också, liksom 

Figur 15:2. 1\ 11/ulel 11/sulla 

/Jlun /or på SCA-marli åren 
1941- 9 /. 

Miljoner plantor 
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ö, erskousplantor i sådcls t recken på hyggena. 
Anclren skri,·er att \ 1l0Do under å ren l 9:'i0- !'i4 
kunde sätta ut Lyra miijoner plantor genom a LL 
utnyttja dessa 'Tön :1.d'". 

På SCA:s rmtr ker ökade plan teringen 
snabbt under 50-ta le t, från 551 hektar år 1950 
till 6 632 he ktar år 1959 (figur 15: I ) . Plantpro
duktione n (h11n1clsakligen tall ) ökade från ett 
par miijoner per år r.ill atL \'id 60-talets ingång 
pendla mellan 12 och 15 miljoner (figur 15:2) . 
U ncle r detta första å rr.ionde av rn{dinriktad 
best[mdsanläggning plan teracles därmed på 

60 65 70 75 80 85 91 
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bolagets marker ca 100 m iljoner plan LOr på 
ca 36 000 b eklar, h uvudsakligen på br~inda 
hyggen. Samtidigt. !ilade man till naturlig för
yngring unde r fröträd på en nära nog lika stor 
hyggesyta (se figur 13:3) . 

l mitten av !JO-talet hade rnrje skogsch efs
clis rrikt sin egen plantskola. Dessa var förlagda 
til l Nedansj ö ,·äster om Sundsvall, Vindeln i 
Viisterbot.1.en respekli,·e Stockfors norr om 
Älvsbyn. 1\fan framställde tvååriga oomskolade 
plantor (2/ 0), såväl som treåriga omskolade 
(~/ 1). H uvudparten av tallp lantorn a, som 
dom ine rade sta rkt, va r oomskolade. Gra nen 
däremot omskolad, ibland L.o.rn. ~/ 2. 

Ar 1959 Oyttades plantproduklione n p å 
Södra skogschefsdistriklet till Lögdö, tre mil 
norr om Sundsvall. Här an lades en e he r tidens 
mått mycket stor, roppmocle rn plant:skola . 
Även plantskolan i Vindeln expanderade. På 
clet sLOra h ela var verksamheten i pla n t
skolorna framgångsrik . Samspelet med fält
ve rksamh eten löpte van ligen friktionsfri tt. De 
plantor som skulle sättas ut tidigt nästa år togs 
upp redan på hösten . De kyllagrades i plast:
p,\sar. De 1.t:a blev en mycke1. säker metod som 
gjorde au fältarbete t kunde påbörjas på bred 
front så snart yäle n gått u r ma1-ken. Samtidigt 

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 kommande ,eckor. ),ven 11rc på be,ak
ningarna fanns på m{111ga håll mobila kojor 
med kylanläggning for mellanlagring a\' plan
to r. På s{1 siitt sknlle de kunna anlända fräscha 
och nytra til l hygget i o med elbar anslutning 
till p la nte ringen. 

Under 60-talet fortsatte skogsodlingen att 
öka , nu ö,ervägande i form av plante ring. l 
pla ntskolorna ökade produktionen samtid igt 
som odlingstekuikeu fins lipades. Vid årtiondet, 
slut levere rade plantskolorna ca 20 m iljoner 
pla ntor per :,r till E'il tt't. Nu hade under ;i r
tioncle t yt t.e rligare ca 80 000 heklar planterats 
med ca 200 rn i!jo ner plantor. Sedan '1 0-talet 
hade nu totalt Ö\'er 300 rniijoner plan tor satt, 
u t i bolagets regi. 

Barro tsplan 1eringen skedde för hand och så 
gott som alltid på ackord. Ersiittningeu be räk
nades efter ackordslisLOr där grunden var e n 
"s\'årighetstaxeri ng" av respekt.i\'e plante riugs
skifte. Olika svfö-ighetsfaktorer poängsattes och 
summerades. Det gällde jordstruktur, awerk
n ingsavfall, terrä ng och föregående mark
bearberning. Den plauteringst.eknik som före
kom under 1950- och 60-talen var rät.t likartad 



Ar 1966 hjiiljJ/e luvn/J1ins 
Carl C11stof Jö1jollrnr11 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 tsträckning den a\' 
Georg Callin vid Skogsforskn ingsinstitutct kon
struerade SFJ-harlwn, eller också Boden-harkan. 
Det förekom också plantering med borr på 
hittarc marker och spett på de svårare. 

Föryngringsresultatet inve nterades efter en 
vegetationsperiod då det avgjordes om några 
kompletteringsåtgärder var nödv~indiga. På 
riksnivå startade Skogsstyrelsen år 1960 år
ligen :1terkomrnande återväxtinventeringar av 
slumpvis utvalda hyggen runtom i landet.215 

Det gällde såväl naturlig föryngring som 
skogsodling. Resultatet av undersökningarna 
visade sig nedslående. Skogsst:yrelscn, som 
sedan under fl era år fortsa tte inventeringarna, 

' . . 
,., 
;~ -
......... ~· 
• •~ l ~,. 

--~ 

tolkade resultaten så att sjähföryngringarna 
överlag var all tför glesa, men att också skogs
odlingen lärnuade mycket övrigt att önska. 
Från skogsbrukets sida påtalades allvarliga fel 
i inventeringarnas metodik 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 
skogsmyndigheren och praktikens fo lk. J 
efterhand kan konstateras att båda parter kan
ske hade ungefär lika rätt:. Skogsanläggnings
tekniken hade ännu sina br·ister, men det va1· 

lång ifrån fråga om någon katastrof. 
Under å r ] 966 beräknades vi plante ra ut 

den 200 miijon te plan tan. I 1rn~ m å nad 
sam ma år genomförde dåvarande kronprinsen 
och hertigen av J ämtland, HKH Carl Gustaf 
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(20 år) sin l'ö rsta Eriksgata. Denna förlades 
inte oväntat till det egna hin e t. Besöket innc
fauade också en de monstratio n a,· SCA:s 
skogsbruk. DärYicl hade kronprinsen ,·äulig
hete n a tt på ett hygge invid Köttajön på Lögdö 
förvaltning plante ra tlljust detta 200 miijontc 
tr~id , e n tal l. '.l 16 Den härstammade fran frö 
skördat i e n a, bolage ts fröplant.ager. Det var 
många silkesstrumpor, burna av de n å tföl
jande horden aningslösa shalle rre ponrar. som 
fick kasseras e fte r besöke t prt det risiga Kö ttsjö
hygge1 ! 

Vägen mot ett nytt 
skogsodli ngskoncep t 
N~i r , ·i på 60-tale t blickade fra1nå t, tornade oros
mo lne n upp sig. Det ,ar framför al lt svå rig
heten au genolllföra ~~ih-a plante1·ingen i fäll 
som bekymrade . Vi var ingalt1ncla e nsamma. I 
hela Norden , j a äve n i Nordamerika , hade 
man samma problem. \ 'åra in hemska d ryfta
clcs 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 klingen där. 
Am e rikanarna har jt1 a ll tid 1·arit i bräschen 
när de t gäller mekan ist" ring och prÖYar gärna 
äYe11 fa ntasibe1onacle iden En s:,dan kläcktes i 
bö1jan a, · 60-tale t av J o l11 1 ·walters ,·id UniversiL:· 
o r Bri tish Columhia i \'ancom-cr. där jag ,·er
kade unde r en pe riod . Flygp lan eller he likop1-
rar fyllda med plantor växande i små projt"ktil
formacle kruko r m· hå rdplast (plant bulleL~) 
skulle bomba hyggena från luften. När krukan 
borrat ned sig i marken skulle p lantans rötter 
, ·~ixa ut genom slitsar i krukans spets. Rö1 tema 
skulle sedan spränga krukan . 

John utvecklade äve n en planteringshössa 
(pla nting gun) med ,·ilket man kunde skj uta 
ner hans p la mor i den o bearbe tade marken . 
De n si ·ta ide .Jo hn fi ck fö n ·erkliga inuan pro
jekte t skrin lades Yar ombyggnad a,· en strids
Yagn. På sidorna a,· cle1111a monterades anord
ningar med Yilka hans p lant.a r sköts ned i mar
ken allt eftersom mon tret prt"s. acle sig ö,·e r, 
m ellan och genom der ,·irrYarr m· h)'gge. rester 
och b 11skvege1ation som kän ne tecknade ele n 
tidens h~·ggen på den ame rikan ·ka västkusten . 
De t g rundläggande problemet m ed J ohns 
m et0d - dock e tt av många andra - var a tt 
p lan torna in Le triYcles i hans krukor. Detta 
borde gi,·en·is ha utre tts inlecln i ngsYis. 2l 7 

J slutet m· :'JO-tale t hade man i såY~il Sverige 
som Finland bö1jat pro, ·a plantodling i p las L
Yäxtlrns. Som saddsuhstrat an\'äncle fin na rna 
finfördelad Sphag11 11111!011J som gödsla ts med 
kalk och ha11cle lsgödsel.'.!18 I dr pla ntsko la i 
Lögclö påbö1jad t"s år 1963 experime nt me d 
växthusodli ng. Td ar senare hade man tre 
hus i dri ft, ti llr;ickligt för p rncluktion av tre 
h an s miljon p lantor per år. Ide n Yar au dra 
11pp e uå riga plantor. s0111 sedan omskolades 
på friland . \!Ian skulle på td år framställa en 
plan ta. som ut,-cckling. mässig t ,·ar jämförbar 
med e n t reårig på frilan d, men billigare . 

I S,-crige skulle tekniken med p lantodl ing i 
,·äxthus under de därefte r kommande åren 
framför allt bearbetas på td h åll. Det e na ,,ar 
e tt prc~jekt på Skogsbögskolans institutio n for 
skogsföryngring under ledning a,· p rofessor 
Gustaf Siren. Inspiratione n hade Sire n tagit 
med sig från sitt hem land Finland. Han ville 
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Fmm till s/11/p/ /Ht 60-talrt 
skrdd,, 11I/ /1/anlfimd11ktion 
11to111h11s i jiilands/J/antslw
lor drir 11w1111el/ 0111slwlning 
riv p/011/or var en vrnilig 
or/1 rnbetsd1:ig of1emtio11 . 

mveckla automatiserade v~ixth us utrustade 
med manöve rcen tral. Pl anerna var avance
racle. Pla11Lskolan skull e i för längn inge ll 
kunna starLas på våren och sedan sköta sig 
sjäh·.2 19 I projekte t arbetade eu par nykläckta 
i ig mästare, Pe r-Ove Bäckström och H åkan 
Ht1l1.en. llåd a skulle a,ancera ti ll professorer 
1·id Skogsfakulte ten . 13~icks t röm ble v dess 
dekant1s t1ndcr rnånga år. I Sirens p laner in
gick också ut\·ecklingen av en m askin med 1·il
ken plan tor uppd ragna i plasuält skulle sältas 
ut i fal1.. 220 Ett par protoryper a, maskinen 
(SI IS V och SHS VI) började å r 1967 provas i 

!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. 

anslmni11g till de n plan tskola i Viclscl, I\orr
botte n, cl~ir plas1.växtlrnse11 uppfö rdes. De ko rn 
dock a ldrig a ll bl i praktiskt operationella. 

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 skogsrn~istare n 
l ngyar Tö rnström, senare j,·en professo r Eric 
Stefansson som konsult. Det som skull e 
komma au kallas Kopparforsmetoden presen
te rades for första g{1ngen a,· Tö rnström år 
1968_:ni Metodens pri!lciper skulle b li stil
bildare i mycket a1 den kommande ur,·cck
lingen . Syste mets enhn rör plantodl ing och 

209 



transporr. 1·a r e n l:tda av polyeten . I lådan rym
des 67 S\'<1gt kon iska fördjupnin gar/ krukor, 
tre till fyra cm b reda o ch åtta cm dj upa. 

Kn tkorna fylldes med riven torv och be
s:1ddes. Pla mdriYningcn skedde h elt eller del-
1·is i p laS11·ä x1lrns. L:1dan m ed plantor trans
porterades seda n ut i falt och bars där vidar e 
a\' plants~iLLa re n. Plantcringe11 skedde med en 
''hå l p ipa '' . 

Äxe n i Finland utYecklades n ya metoder för 
plan tprodttktio n . En linj e var plantodling i torv-

krukor, s.k. j ijjyj1ots. Dessa var emelle rtid all t
för sLOra och klurnpiga o ch därför av rn iuclre 
intresse. Betyd ligt mer a ttraktiv var d å PrtjJel~ 
pot-mftoden. Systeme t byggde på odling i p last
växth us av p lanLOr i to rvfyllda pappcylinclrar 
som sk ulle föija plan tan :1ncla ut i falt. Detta 
u rsprungl igen i J apan u t1·ecklacle system hade 
vidareutvecklats o ch salufördes av det finska 
sockerbolaget Länne n Sokeri. E n fördel var a rt 
ma n vid 70-talets ingång kund e köpa system et 
komp lett med a l] u trustn ing. 



KAPITEL 16 

Plantfabrikerna 
Vid 1960-t.aleLs s1 u t hade man på de fl esta håll 
inom skogsbruket kommit till insikt om be
hove L av en radikal förändring av skogs
odlingsarbetet. Utvecklingen 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 gemensamma n~irnnarc. Det blev 
mycket givande och tagande av ideer och er
farenheter till nytta för utvecklingen. Arbetet 
ledde fram till rationella och kostnadseffek
tiva skogsanläggningssys tem. De t ~ir inte heller 

för mycket att påstå att de t svenska och finska 
skogsbruket - internationellt seLt - unde r 
1970- och SO-talen kom att bilda skola på detta 
område. Här skall - med olika utblickar - i 
första hand skildras hur vi inom SCA succes
sivt 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. 

211 



Dess produkL ''Massproducerade, billiga, hi ll
plante rade plan 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. Verkningarm1 su·äckle sig diir
för väsentl igt hingre än till siiha skogsodlings
arbeLeL Dessa fick betydelse för hc.:la Yå r fram
tida skogshushtdluing. 

Skogsvårdskommitten uppdrog l':1reu 1970 åt 
Rein Rumrnel och SYcn Nordlander, skogs-
1·årdsans1·ariga på Södra skogsch efsdistrikteL 
sam t plantsko leföreståndaren Yng\'e Larsson 
att. snarast fi'xes lå e n tidsan passat skogsodl ings
system baserat p,1 rotade plan tor. ÖYersvnen 
skuUe gälla hela l'erksamheLen, frin p lant
skola och he la vägen till och med plante
ringen i fiilt. En avsevärd del ,11' del manuella 
arbetet skulle el imineras. I slu tiinde n hägrade 
en helrnekanisering 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 ÖYergick till rotade pla ntor skulle> 
plantsättningen kunna ske bet:yd ligt snabbMe 
iin tidigare . Dessuton1 sk ulle p lanterings
säsongen kunna ntstriickas 1äse11tl ig1. Varje 
plantör skulle kunna jobba snabbare och 
under en längre tid. Plantcringsprestat.io nen, 
liksom p lan teringssäsongens längd, kunde 
kanske fö rdubblas. H~ir häg rade därför e tt 
effe ktivi tetskliv på e no rma ca 400 procent Yacl 
gälle r de n tidigare mycke t arbetsdryga plant e
ringe n i falt! 

Vi beslöt foresl:1 bo lagets ledning a tt skyml
sarn t fä utveckla och introducera e t L svstem för 
l'rarnstiillning av ro tade pla11Lor baserat på 
Paperpot-krukan. Proj e kte t tillstyrktes. Under 
en fem årspe riod sku lle vi bygga npp en pro
duktionskapaci tc>l. om 25 miljoner rot.ade 
plarnor per ,\r i eu enda plantskola. Od lingen 
sku lle ske i 30 plastv~ixthus och dä rtill frila11d. 
Som plats för den nya pla ntskolan \ alcles Bo
grunclet, belägen i T i111r:1 kommun vid lndals
älvens myn ning ca Ll',1 m il norr om Sundsvall. 
Här fanns redan en till a real och utrustning 
mycket stor plantskoleanläggning som SCA 
övertagit vid förvä rvet av \>\lifstmarfs AB en 
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par år tidigare. Den totala i1westeringskostna
den bedömdes till 1,3 miljoner kronor. Min 
medarbetare Siggardt Fahlroth fick uppdraget 
att fungera som ut1 eckli ngsma n. (SYen Kord
lander wg ÖYcr utveckliugsansvaret fr.o .m. år 
1975.) IJåka n Hultcn \·id Skogshögskolan som 
arbetat med Sirens plantprojekt engagerades 
som konsult för bio logisk uppföljn ing år 1473. 
Till styrgrupp utsågs Rein Rurnmel, S\·en ~ord
lander, den nvanstiillcle skogsdrclsassistenten 
Lasse Edlund och Yng,;e Larsson. 

\ 'i Yar alltså redan från början starkL inrik
tade på en totalS\'Jl. Det gällde all ha hela sys
temet i blickp llnkten . Dess olika länkar sknlk 
utgöra: fröprocluktion , p lantframst~illning , 
transport till Lilt och pla11tering. Systemet 
skulle kunm1 tåla på frestningen aY en fonsatt. 
uuunning a\' arbe L, krafLen på landsbygden . 
Det skulle> Ya ra motst!rndskraftigL mot biolo
giska störni ngar och det skulle liirnpa sig for 
mekanisering a\· de olika ing:1ende momen
ten . Orsaken till \ årt initiala imresse för 
Pape rpo t-systcmet Yar au l' i o medelbart kuude 
köp,1 en komplett utrustning för fyllning och 
sådd a\ de pappersbehållare Yari plan torna 
skulle \·äxa. En automatisk tyllnads- och s:1cl cl
linje beställdes frin finska Linnen Sokeri !u-
1971. Vi \ille se hur e tt con tainerbaserat plant
systern fungerad e i a lla led , in te minst prnk
tiskt och organisatoriskt. 

Anlägg11i11gen bö 1jade proYas i mindre 
skala år 1971. Lndcr ;°1r 1972 bedrevs en in ten
si\ försöks- och ut1Tckli ugsnTksa mhet. Vi 
fann ganska snart a u Pa pe rpot inte Yar elen 
ideal iska lösningen på sikr. Ha11teri11gsen he
tell i plantskola och fält, e n u tdragbar ''bi
kaka" av papper·, med ett stort antal plant
beb:dl ,ue hopklistrade sida \·id sida och en
das t åtskilda a1 L1 å pappers\'äggar, var in te 
geometriskt stabil. De tta fö rs\'åradc automa
tisk fyllning orh sådd. Paperpot-plan tan \·ar 
inte heller idealisk rör maskinell u tsäu n ing i 
fii lt. Vi \'a r inte siikra på om elen papperscylin
d e r som ornslnrer ron·klumpcn skulle l'ör
m11l tna t illriick.ligt snabbt för att släppa ut 
plantans rÖLter när den efter u tplante ri ng i 
fal t ko rn a tt omges med kall mineraljord . 
In nan \·i Crtu1gick PaperpoL ar 1974 hade ca 12 
u1 iljone r plantor producernts. 



Efter en hel del Ö\'erväganden beslöt vi år 
1973 a tt, s0111 odling. en het i c11 eget system, 
am·~ind a det krukset av p las t, "Kpots", som in
gick i "Ko p parlorssystemet ". Redan år 1974 
prod11ceradc vi 15 m iljo ner plantor och å re t 
därpå 25 rni\jon er. I det ursprungliga u tfö ran
de t hade de små koniska "Kopparforskrukorna" 
släta v~iggar, s,m1t en plan botten med ett hål i 
mi tten. Krukseten vilade vid odlingen direkt 
på marken. Vi var m edvetna om au krukans 
u tformni ng och odlingstekn iken säkert borde 
förbättras for alt minska rötternas be nägenhet 
all sn urra run t. Men odlingsticlen var kort, 
bara några månader. Och små p lan tor har 
små rötter. Problem med fö ra nkringen i 1nar
ke11 på gn md av roL5nurr - resonerade vi -
borde d ä,-för e ndast drabba en ringa andel av 
träde n. Papcrpot-systemet var jt1 dessutom 
heller inte f1 i11 från samma svaghet. len för 
an vidga hlickc11 gjorde,~ para lle ll t en general
in ventering av a lla he h[tl la rtyper av in tresse 
s0111 vi känd e ti ll a11 111anj11s1 d :1 expe ri111e ntc
raclc med runt om i ,·~i rlde n . De flesta inför
skafh tcles o ch prövades. Plan torna sattes sedan 
ul. i fö rsök. framför a ll t för studium a,· rot
lltvecklingen. 

I eLL föred rag i juli 1974 beskrev Siggarclt 
Fahlrotli konJauat och liittfatLlig t vår n ya 
plantskola: 

Cn111dstcnen i systemet ,-1r en plan tlåd.1 

som består av (i7 krukor. I den enhete11 

odlas och 1.ra11sponeras plantorna och den 

fungerar ocksr1 som pla11tkorg för p lant.ö

re n pa hygget. I p lan tskolan fylls p lan t

ladorna med ton-, som iir det substrat som 

anviincles, och bes,is. T01-vfyllning och sådd 

äge r rum under vintern och ske r auto ma

tiskt i e n helt nykonstruerad fyllnings- och 

såddlinje, so111 betjänas av 3--4 personer 

och som har en kapaciteten på 

400-!iOO 000 krukor per dag. Sådden sker 

al1crna Livt rncd eu e ller 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 kyl

ntm . De p lanto r som skall levere ras från 

omkring I ang-nsti sarnma å r, förs lll i plas1-

"äx1ltuset. under senare delen av maj. lk 
p lan tor som ska ll levereras från och med 

1mtj fö[jande år siitts till groning 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 ingsanord

ningar som sköter bevattning och även 

gödsling automatiskt, vilket bet)'der att den 

ansvarige fö r d essa frågor kan utföra opera

tionen från p lantskolans manövercen tral. 

från samma central sköts helt automatiskt 

elen myc ket viktiga temperaturregle ringen 

m ed hjälp av lucko r och lliiktar i växtlrnsen. 

Tack vare vår möjlighet a tt kontrollera och 

reglera många av tillväxtfaktorerna i växt

husen, kan vi skapa mycke t gynnsamma 

förutsättningar fö r fröna att gro och plan

to rna att växa upp. 

Tiden för att producera en planterings

fä rdig planta ;ir ca I O veckor. Drivnings

Liden i växthus är då 4--6 veckor. Resten av 

tiden står p lantorna på frilandsbäcldar, som 

också är försedda med hjiilprnedel för be

vattning och gödsling. Tack vara den rel;i

tivt 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 förbereda dem för den be

tydligt ogästvänligare \·erkligheten på hyg

get kanske någonstans långt norrnt och 

högt över havet. 

Tekniken finslipas 
Så såg alltså vfö-t sys tem ut i begynnelsen. Det 
skulle bestå i sina grunclclrag och attrahera Oera 
användare. Men avsevärda för~inclringar sk1ille 
prägla detaljerna under åren som kom. Vårt 
system skulle , liksom a ndra som utvecklades 
paralle ll t, be hörn förbältras i många avseenden. 

Det gällde t.e x. att minimera antaler plan
tor som växte i en och samma kruka sam
tidigt som också andelen tomma krukor 
skulJe vara oberycllig. Idealet 1·ar giveC\·is 
en enda p la!1la per kruka och iuga ''noll
kruko r". 

- De producerade plantornas fysiologiska 
slatus borde motsvara vissa krav. Hu r 
d essa i detaU skulle definieras visste ingen 
i inledningsskeclet. Och inte heller kunde 
ma n tekniken s~irski lt väl med att styra 
plantutvecklingen mol uppställda m ål. 
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- Plan tornas rotutveckling i den lilla to rv
fyllda behållaren kom tidigt i fokus vid 
diskussionerna. En nygammal fråga var 
rotsn nrren . Den var redan livligt och hett 
d iskuterad i vida skogskretsar och sku lle 
så förbli ända in i på 90-talet. Verklig
h eten, mytbildningen och elen seglivade 
debatten kring företee lsen har jag därför 
ansett vara värd e tt: särskilt kapitel (kapitel 
17) . 

- Det visade sig inte oväntat finnas mycket i 
utrustningen och ocllingstekniken som 
kunde utvecklas, finslipas eller förändras. 

I delar av detta utvecklingsarbete hade vi nylla 
av elen forskning som främst under 70-talet be
d revs vid Skogshögskolan / Skogsfa kulteten . 1 
Garpenberg byggdes en försökspla n tskola 
med laboratorium . Teste r g jo rdes bl.a. h iir av 
de nya plan ttyperna med hänsyn t.ill rotutveck
l ing och stabil iteL.1~~ Men i många fall tick vi 
lila till egna fö rsök. Vi anlitade de bästa kon
sul 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!1lfahrik" successin förändrades. J ag skall 
bara i korthet. 11ppehålla m ig vid d e frågeställ
ningar som listats ovan . 

Plantornas växtmiljö 
Ocllingssubstratet diir fröet gror och plan
torna 1·äxer 1·ar steril ton·. Därför rn:1ste näring 
ständigt till föras . Det gäller då att av\'äga 
mängd och sammansättn ing vid rätr tidpunkt 
tv kra1·et på niiring \arie rar med hänsyn till 
plan LOrnas ut\·ecklingsstacl ium. Desslll:om 
mås te fukthalren i ton·en h{dlas inom klara 
gränser. Torkar LOr\'en för mycket ökar närings
koncentrationen i elen b·arYarandf' vätskan så 
a lt plantrötterna kan fä saltskaclor. Vattnar 
man, el ler regnar det for mycket, lakas i ställf't 
näringen ut och plan1orna s\"älter. I plasC\·äx t
husen måste temperaturen h,'tllas inom ,·issa 
gränser för all p lantorna skulle tri,·as. Är de t 
for kall t b lir UC\'ecklingen for lå ngsam, ~ir del 
alltför varmt får p lanrorna brännskaclor. I elen 
fuktiga varma 1·äxthusmiljö n tri1·s också inte 
oväntat d iverse sj ukclomsalstrare. De kan 
åstadkom ma katastrofala avgånga r bland 
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planLOrna om de inLe hå lls i schack. Dessa för
hM!anden kriiver minutiös övervakn ing och 
styrning av växtrnil_jön. Kraven är särskilL 
sLarka i växLhusen, men gäller även vid den 
fö~jande frilandsodlingen. 

Vår plantfabrik måste därför successivt ut
rustas med alltmer avancerad reglertekn ik. 
Detta kriivde i sin tur personal med en annan 
kompetensprofil än elen som präglat elen tidi
gare frarnsLällningen av barrotsplantor på fri
land. Innan man insett och accepterat d etta 
p~t alla nivåer förflöt tyvärr onödigL lång Lid. 
Steg togs dock successivL i räll riklning. 

En avgörande förbättring innebar anställ
n ingen år 1981 av en plant:fysiolog, I.eifGulin. 
Dett.a kunde ske Lack vare verksamhetens 
stcm1 ornslutning. Vi byggde ett laboratorium 
och försöksv~ixthus. Leifs närvaro korn au 
under årens 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 säsong, au 
komple 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 effektiv ventilation. I den stora luft
massan gick de t att hålla \'~ixtmiljön mer stabil. 
Här fanns nu ä\'en gotl o m ulryrnrne för 

Labom/01ie1 /N1 i3ogn111dl'ls 
planisho/a. 

I 

arbete med maskiner ä,·t n in omhus. Dess-
111.om ökade odlingskapacitetcn. Nu kunde ett 
och samma viixthus utnytrjas 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 l
jande säu: 

Odl ings- S.°idd- \'äxt.hus- Frila11ds-
01ngang tidpunkl odl ing od ling Plantering· 

feb-mars april-maj j uni: juli aug år 1 

2 april-n,aj j u11i ju li-rn,0 m,0:juli a r 2 
3 juni:juli juli-aug ,wpl:ju li ;nig--sept ;°1r 2 

Nya krukor och ujJjJhöjd odting 
Det dröjde inte hinge förrän s:1säl krukorna 
liksom ocl lingstekniken modifierades. En ,·ik
tig upptäck, , som gjorde e11 föriinclrad pla nt
odling önskvärd, var den s.k. luftbeskärningen 
(air prunin g). Den kom sannolik, frå n 
Amerika . Röner som växer m 11r en bc>hållare 
utan kontakt med marken sLannar i l'äxlen. l 
stäl let utvecklar plantan nya rötter inne i be
hållaren . Om beh:dlarv~iggen sarnridigr år för
sc>dd med vertikala lisLer,22:l so111 löper ued till 
ett större hål i en mjukt rundad botten, und
viks 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-
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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 lång

sa11w1m-e utveckling varför endast tre omgångar /1er säsong är möjligt. 

systern, och modifierade sådana, började vi 
diirför år 1978 att prova e LL nyLL krukseL i vår 
plantodling där odlingsbehållarna var utfor
made på önskvän sän. Snart. därefter började 
vi byta ut våra ursprungliga Kpols mol krukor 
som uppfyllde de nya kraven. De bar handels
namnet "H iKo".2'.!4 

Stön-e delen av sin lid i /1/antskolrm tillbringar jJlan

toma j1åfrilandsbäddw: K rulwrna står i ramm; u/J/J
höjda 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 sn6-
lwnonerför att liicha /Jlantoma. 
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Luftbeskärning av rötterna möjliggjordes 
genom s.k. upphöjd odling. Efter f)1llning och 
sådd placerades krukseLen i större ramar med 
korta ben . Under odlingen befann sig plan
torna därför alltid någon decimeter från mar
ken. Ramarna, som vardera innehöll 60 kruk
set med sammanlagt 4 020 krukor, var stap
lingsbara och utgjorde han r.eringsen be ten 
såväl i plantskolan som vid Lranspon en ut. i 
fält. Det nya systemet innebar därför in Le bara 
bio logiska fördelar. Den maskinella hante
ringen med traktorer och lyftaggregat sparade 
in mycket manuellt arbete och därmed kost
nader. 

Ett frä fJer kruka ... 
Sedan kruksetet hade fyllts med torv skulle 
helst bara ett enda grobart frö sås per kruka. 
Ett viktigt krav blev då at.l a lla frön som såddes 
ut skulle vara vid liv. Dessa Lvå krav Lillgodo
sågs aldrig i inledn ingsskeder.. Resultatet blev 
en viss andel s.k. 0-krukor sam L andra med 
mer än ett frö. Var grobarheLen låg kunde 
man välja att så ut två eller flera frön i stället 



för ett. Den såddle knik som li llämpades 
byggde på art frön a genom undertryck sögs 
fas t ,·id hålen i en platta. SCA:s forsk11i ngs
laboratoriu111 hade år 1974 konstruerat en 
slarkt förbättrad såddmaskin där fröna sögs 
fast på en perforerad C)'linder. När sugkrafLen 
bröts . läppte fröna och föll ned i sin respek
liYe såcldbädd. 

Men ~i\'en p:, den na maskin händ e det all 
både td och tre frön iblaud fasu1ade ,·id 
samma hål. Result.alet blev flera plantor i en 
och samma kruka. Nedanståe nde tabell visar 
som exempel d et genom sn ittliga sådd
resultatet enligt stalistiken frå n å r J 979, 

,\nckl krukor 11H.:d 

Sadd- olika manga frön Frön per 
typ 0 2 3 -1- kruka 

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 plant
skolans miijontals krukor bedömdes som orea
listiskL med hänsyn ti ll bch ove l av extra perso
nal. Planteringarna i fäl t kom därför ibland 
all innehålla rätL många dubbclslam m ar som 
borde e n ke lst.ällas vid ungskogsröjni ngen, 
De tta \'ar inLe någon populär uppgift för en 
personaltu nn , hå n p ressad fältorganisation . 

Tr)'cke t blev därför hårt på plantsko lan att 
sakeu skulle rä ttas lill. Uppgiften ,·erkade 
o löslig in till dess att två geniala uppfinningar 
såg dagens !j us. Den e na var Karl Lenn art 
WendLS sådd maskin som ,·i bö1jade prova år 
1981. Den bygger på en upptäckt att frö n - etL 
och en - kan skakas fram ti ll såddposition i 
smala, svagt uppåt lutande r~innor. Med oer
hön hög precision , och i rasande fart, sås 
näsLan garanlcrat ell enda frö per be h~dlare, 
Uppfi nn ingen blev en världsartikel. 

På initiati\' m· Le if G ulin kompleu erades 
såddmaski nen senare m ed elektronik som 
a utoma tiskt komrolle rade och registre rade 
såddrcsultaLeL i ,·a1j e kru kset. T imrå Tekn iska 
Elbyrå svarade för utvecklingen. Tekn iken 
inn ebär atL ett spänn i11gsfalt p:1verkas av varje 
litel frö som faller ned i sin förutbestämda 
kruka. Resul tatel registreras m en görs också 
kon ti nuerligt syn ligt på en bildskärm, 

. .. och endast el! grobart .frö 
Återstod proble met med att sortera fram en
bart grobara frön . Här gick ,·ägen ö,·er e n del 
hes,·ikelser. ;\,lin broder \ fats och hans med
arbetare på Umeå un ive rsitets institution för 
skoglig proclu ktionslära försökte lösa proble
met genom alt låta fröna gro på förhand (för
gro). Man ku nde på ett fiffigt säll skiUa 
agnarna från \'etct med h_jä lp av eu ,·,m e n bad 
på ,·ilket fröna flö l och bötjade gro. Vi gjorde 
omfauande försök med sådana l'örgroclda 
fröer, men fick Li ll slul ge 1tp p , Metoden v;:ir 
för känslig och oberäknel ig fö r praktisk lil l
läm pning, Desshäurc blev det samtid igl bingo 
för e tl a1Jn a1 förfaringssätt. 

Min , ·än och förre ko llega, fröexperte n pro
fessor :Vlilan Simak ,·id Skogsfak ult eten, u t
vecklade tillsammans med si11a medarbetare 
Urban Bergscen , Torbjörn Leslander och 
Kenneth Sahlen e n me todik fö r fröbe hand
ling i tYå steg, Dessa döples till PREVAC- res
pekti,·e IDS-me toderna.~~_; 

PREVAC-fö rfarande t, som syftar lill att sor
tera bon skadade frön. gå r till på f'ö ijande sä.tt: 
fröna stängs inne i e n vacten !Ylld behå llare 
där trycket sänks med en rnkuumpump. Vid 
und ertryck expanderar luften i fröna och 
tränger ut nr de frön som har skadat skal. \!är 
tryckeL ater ökar til l det normala Lränger 
vatten i11 i de skadade fröna , som d;t sjunker 
och län kan sorteras bort. 

Mewclen fungerar bra för tall och co11cona
tall. IDS-metoden bygger på att döu frö avger 
,·atten snabbare ~in le,·ande frö vid torkni ng. 
Genom art låta fröna ta upp rnuen och d~ir
e fLer torka e n viss tid blir den si te ten för 
levande frön högre än för döda. Fra ktionerna 
kan sedan separeras genom e tt sedimen ta
Lionsförfaran de. 

Fröförbätcringsrnctodc rna innebar sto ra 
\'inster i det pra ktiska arbeleL. Snan kunde 
man skicka fröer för PRF.VAC- och JOS
beh andling till Skogsförbätcri ngs stalio 11 i 
Sä,·ar nära Cmeå. \ Ian hade här an passat 
metoderna till storskal ig pra ktisk tilläm pning. 

Siggarclr f ahlroth be6iknade å r 1982 att in
täktsökn ingen för ,·a1je procents sänkning a,· 
andelen tomma krukor (som då i st.~il lct kom 
a ll in ne hålla plantor) var av sto rle ksord-
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ningen 0,2-0,4 m iljoner kronor p er år. Kunde 
förvaltningarna besparas de t extra besväret 
med au röj a bo n dubbelpla n tor p[1 grund av 
att plantskola n enbart levererade enkelplanLor 
i krukorna berä knade han e n kostnads
besparing p:1 2,5 mi ljoner kronor p e r år. 

Från och med år 1985 förekom enbart leve
rans av enkelplantor frå n Bogrunde ts p la nt
skola! Detta var alltså eu framsteg av e na
stående stor praktisk och ekonom isk betydelse. 

Produktion och lönsamhet 
Efte r det inledan de utvecklingsarbetet hade vi 
snart e n h ögeffektiv plantfab rik i Bogrun det 
samt ett an nex i Vindeln d it e n del viixthus
odlade pla n tor fraktades för vidare drivning 
på fril and . Dessa en heter betjiinade hela fa lt
organisatione n. Hä rifrt111 kö rdes plantor med 
långtradare d irekt ti ll avläggen på hyggen be
lägna från norra Hä lsingland i söder till no rra 

Norrbotten . Dit skulle planteringslaget i prin
cip anlända samticligl. Distributionspla nen 
hade i detalj uta rbetats under elen föregående 
vintern . 

Från och med år 1984 skedde växth us
ocll ingen enbart i 14 s t.ora växthus. Därtill 
kom 65 frilandsbäcldar i Bogrundet och tio i 
Vinde ln . Totala odlingsytan täckte 13,33 hek
tar. Antalet pro cl 11cerade plantor var detta år 
61, I miljon er. För deua åtg ick 130 dagsverken 
per mil jo n . Per ned lagt dagsverke produce
rades på så sän knappt 8 000 leveransdugliga 
plantor. Va1j e man-dag av arbete i plantskolan 
resul te rad e därigenom i en p roduktion av 
pla ntor tillräckl igt för an skogsoclla en hygges
yta på tre till fyra hektar! 

Bogrunde ts plan tskola d revs som rcsultat
omrf1de fr.o .rn . år 1984 (figur 16:.1 ) . Den var 
genom ,'\ ren en av landets mest rationella och 
mes t. vinstgivande an läggn ingar. 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 bok
fört till 33,9 m iijoner kronor. BokslULeL visade 
eu resultat på 12,6 miljoner kronor. Detta 
trots au. förvaltningarna hade 25 procent rabaLt 
på gälla11de rnarknadspris. 

Utvecklingen i övrigt 
under 1970- och 80-talen spreds ideer och er
faren heter om den nya pla n tskolete 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\·ån att avgöra vem som har au 
tacka vem för vad. 

Genom m ina uppdrag u tomlands hade \i 
en bra överblick Ö\·er vad som hände på andra 
h~dl. Natu rl igt nog ga\· de företag som l{1g i 
b räsch e n \·i ktiga im pu lser till p lan tsko le-
11Lvecklingen både nationellt och globalt. T \år 
anl~iggn ing, liksom i and ras. avlöste studie
delegatione 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 Lekniken, att se sin 
konkurrenssiLuaLion hastigt fö rsämras. Vem 
ville köpa plan tor som var dyra, dessu tom 
dvrare a tt sätta ut och som kanske trots det.ta , .. 
överlevde sämre? Agarna till den gamla typen 
av plantskolor hamnade i en klassisk krissitua-

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

tion . Den liknade elen niir på 60-Lalet den 
j apanska elektroniska klockan på några fä :1r ut
plånade hela SchweiL industri for mekaniska ur. 

År 1977 producerades i landet enlig t våra 
beräkn ingar ca 370 m iljoner plantor toLalt. 
Härav var fortfa ra nde ca 60 procent barrot, 
m en en prodnktion på snabbt nedåtgående. 

Vi beskrev läget som följer. 

För nä1Yarande pågår i S,·e rige en debatt 

om p lantframstä ll ninge n . Fön·irring råder 

p,1 grund a,· au.: 

man har fö rlorat kos1.nadsgreppet 

över barrotsplan tf'ringe11 som ännu 
domi11erar 

- samtidigt krävs e 11 snabb expansion a\· 

plantproduktionen . 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 ighe t om de nya wsternen 

brist på pengar gör a tt viss handlings

förlamning råder (totalt inw'ste rings

behov I 00- 200 rniijoncr kronor) 

- snytbaggeproblemet i Sydsverige. Man 
\'ill inte satsa pa "'fe l plan1a" 

- osäkPrhe t inför kra\·e t pa planttyp \·id 

maskin pla11tering 

rotsn urrsde banen . 
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De svårasLe omst~illningsproblemen uppsLOcl 
inom skogsvårdsorganisationen. Här fanns an
svareL sedan l~inge med att förse de privata 
skogsägarna med planLOr. Produktionen , a r 
fördelad på e n uppsjö små enhete r. för de 
flesta var del orealisti skL all investera i elen nya 
typen av anläggning vars lönsamhet \'ar klan 
storleksberoende. Det blev en smärtsam pro
cess när ett sLOrL antal av dessa små plan t.
sko lor fick läggas ned. I stället måste några få 
stora plantfabriker byggas upp rör att ti llgodo
se pla11Lbehovet i mellersta och norra Sverige. 
I Sydsverige kom d e stora, i vissa avseenden 
mer stryktåliga barrotsplantorna - att trots 
kostnaden - ti ll de l att behålla sin position 
som skogsbrukets fa_\'o riter. 

Vi hade hoppats all å tminstone storskogs
brnket skulle kunna em1s om ett någorlunda 
likartat plan todl i ngssystern. Ty fram tid en 
innebar - trodde vi - att sjäh-a planreringen 
snart kom att mekaniseras. Det gällde därför 
att odla t~ickroLsplant.or som kunde fornt.ses 
,-ara lä mpliga för 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~ickrotsplant.a. 
Ibland var skälen till , ·ägval uppenbara. Skogs
drclsorgan isat.ionens plan tskolor, som skull<.: 
förse det enskilda skogsbruket med plamor, 
vi lle Lex, undvika proble m med retunrans
poner av od lingsbehållare. Ur denna synvin kel 
passade Paperpot och liknande system bra. 
Ibla nd var sblen me r svårförståeliga. Vi frå
gade oss Lex. varför Yissa skogsägare så !~inge 
höll fast ,·id Pa per pot. I hyggliga klima tlägen 
fungerade Paperpot-hylsorna a, · papper biolo
giskt tillfredsställande. De multnade ned och 
släppte ut plantröue rna på någorlunda avse t L 
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vis. Men rnan kunde ibland beskåda tynande, 
sjukclomsclrabbade och til l slur glesa Paperpot
planteringar i kärvt klima t i Norrlands inland . 

Företaget Srora utvecklade en odl ings
teknik 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 nack
delar j ämfört med andra. Vi tyckLe att våra 
HiKo-pots var· en acceptabel kompromiss som 
gav en billig, stabil och länhante rlig planta 
med ell tillfredsställande rot.syste m. Genom 
Storas övertagande av Viirrulandsbolagen, lik
som ett par andra, kom användningen av 
Planla 80 att expauclcrn. Ett ä r säkert, odlings
principen för Planta 80, cliir plant.rötterna t.ill
lät.s sprida sig mer friu än i något annat. 
system , gav ,·iktiga impulser fö r den fortsatta 
utform ningen av behållartyper, som tillgodo
s:1g högt ställda kra,, på rothalitet. 

Floran av o lika täckrotsplantor ledde till 
kon kt1rrens 0111 både auv~iuclare och kunder. 
Detta bör ha befordrat utvecklingen. 1\llcn 
probleme t m ed "mångli1lden " blev tyvärr alt 
, ·ar och en kom att siu.a med sLO ra investe
ringar i anläggnin gar rör just sitt speciel la 
plan todl ingssysLenL Nackdelen korn klarast 
till ullryck i skede t på 80-talc t cL

0

1 storskogs
bruke t gemens,u n L försökte 11Lveckla en plaute
ringsmaskin . I stiillet for en enda plantstandard 
krä,·de nu före tagen au maskinen skulle 
kunna sätta u t j ust deras planta, hur hesv~irlig 
den än var art hautera 1nekan iskl. Dessutom 
krä\'de va1je plamsys t.e m au en siirskilcl auto
mat för plan t malll i ng måste kons trueras. 
Dt>ssa komplikationer bidrog ti ll alt s~itta k~ip
par i hjulet för pn~je ktet. 



KAPITEL 17 

Rotsnurren 
Det ;ir välbekant au rötterna hos Yäxter som 
odlas i behållare med ogenom trä ngliga ,·äggar, 
tende rar au ansam las irn·icl dessa och "sllurra 
runc··. Frågan ä r då hur sadana frå n bö1jan in
stängda rö tter be ter sig n~ir ,·äggen tas bon , 
t.ex. ,·id utplantering i fa lt. Frå n besök i tropi
kerna had e j ag sti fta t bekan tskap med den dä r 
, ·anliga teknike n au d ra upp pla ntor för skogs
an läggning i plastp(1sar. På p la ntstadie r si\g 
rötte rna hos ,·issa U"ädaner, in te minst talla r. 
mycket till trass.lade ut. De t hade ra pportera ts 
0111 e n \'i ss insta bilite t i plante ringarna. Men 
resultaten n tr inte ,-~irre än att ma n fon sau e 
med plastpåsetekn iken. 

Vid \'åra besök hos Koppa rfors r\B på 
60-ta le t hade ,·i liksom alla a ndra note ra t au 
rötterna på tal l- och granplanto r som hade 
1uxir i "Kopparforskrukan" 1·,,r ihopsnurrade 
nä r man d rog ur plantan med dess \'idhäng
ande torvklump. Ä\'en på Paperpot-planto r 
snurrade rö u e rn;;i runt i pappe rsh)'lsan. 
De nna , ·ar dock formad som ett. rör och 
öppen ned ti ll. Detta kunde ,·ara ett plns i 
sa111111anhangct. 

"De gamle" erinrade sig då tidigare d iskus
sioner och hypoteser o m rols/rm1p;11lf'l"i11g ( rot
strypning) hos träd som plant erats med rot
systeme t i oordning. Reda n u nder 1800-talets 
senare de l fö rdes i 1 \·skland he ta diskus ·ione r 
i de ua iimne .~'.lli Med h ::i misn ing till dcf'orme
raclc och missbildad e rötter 111clö 111des a ll bar
rotsp lantering , l\· ,·issa tyska skogsmän, ty plan
te ringarna fönnspadcles u r1•pckla sig mot e11 
01111<.h-iklig 11ndc rg(111 g. Förslag om förbu d fö r 
skogsplantering ska ll t.o.m. ha ,·äckts i de n t\'ska 
r iksd agen , Oc r Reic hstag. Ka tas tro f'pro fc
tiorna g ick d ock aldrig i uppfylle lse. 

Ech·ard \\.i beck ,·id St.atens skogslörsöks
anstalt hade i sluter a,· 1910-talct ohsen crat au 
unga tallar som g r~il'ts upp hade 011orrnalt till
knölade röner. Dessa h,,de salts ut med spett. 
och därför fatt rötterna ih opkl~i mcla i de 
kon iska h:de n. Wibcck fruktade 11u att röt
terna i salunda missha11dlade ro tsystem med 
tiden skulle slå knll t. pt1 sig sj~ilrn. lednings
banorna fö rwimt och träden dö. Kanske, ('rå
gade sig nu chi rlör somliga, skulle det gå på 
sam ma sätt m ed 1-äxth11sod lade plan tor i be
hållare~ killnade n mo t Wibecks plant o r 1·ar 
d ock a ll de nu akt ue lla kanske bara skulle 
,·äxa nagra manacler i de mycket sma kru
korna och cI;i r f'ii r ha e tt ganska litet rotsyste m 
n~ir de hamnade ute p ,°1 hygget. 

Det uppstod tl'a läger a1· upplau11 ingar: "'d e 
o rolig;;i '' respekti1·e "de fö rhoppningsf'ulla ". 
~jäh a hörde ,·i till de för· iktigt förh oppn ings
fulla. Ti ll den andra gruppen hö rde bl.a. Fritz 
Be rgman , chef lö r ~vloDo:s skogliga 1örsöks-
1·e rksam het. och Bö1jc Häggström. cl,'\ b~-rå
che f ,·id Skogsstyrelsen . Bi'icla ingick i GÖR
grnppc n. Där hade l'i rm-cket lil'liga diskussio
ne r. L' ppfallll ingarna g ick o rdent lig t is~ir. Det 
slu tad e med a u Be1·gman och Häggström fan n 
skäl au publicn,1 e n ,·arningsskri fc.227 Tfar 
fö rde d e ater fra m elen gamb hypotesc11 att 
rötterna till tallp lall tor med cleJ'onnerade rot
s1·s tem med tide n re ndera r a tt , ·~ixa ihop. De 
kan då st1Ypa led n i11gsban orna för 1·a tten och 
näring till o\·anj o rdsdelen. Som konse k\-e ns 
ko111mc r sadana Lr;id att tyna bon och d ö . kan
ske d re r s,'i d iir 8- 1::i :, r. De n onormala ro t-
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utvecklingen strangulerar trädel. Aktionen fick 
avsedd Yerkan, ty den fokuserade mol möjliga 
svagheLer inom den nya plan tskoletekniken 
som m an sedan gjorde mycket för att reducera. 

Eftersom vi överviigde a tt satsa på ett plant
odlingssystem med Kopparforskru kan som 
grnndelernent - och dänned göra en stor in
vestering - var vi givetvis ange!;igna om att 
noga tänka igeu om eventuella konsekvenser 
av detta Yäg,·al. Vi sökte visserligen ett ratio
ne llt och kostnadseffeklivt odl ingssys te m , 
me n allra viktigast var förstås att inte ~ivent.yra 
kval iteten på bo lagets fra rntida skogar. Dessa 
skulle s11arL od las fram rn ed e n takt på I:'> 000 
till 20 000 he ktar per år och borde producera 
såvii l tim mer som massaved . 

Vi var därfö r angehigna att söka fakta för att 
kunna gft vidare . Att all bar rotsplante ring 
leder till att det uppväxande trädel in itialt Htr 
e tt deformerat rotsystem, det var allom bekan t. 
Lika bekan L var att stora plantor som sätts ut 

få r mer deformerade r ÖLLer än små. Men man 
viss te också a tt träden m ed tiden u tvecklar e n 
normal rot. Fr:igan att söka besvara var därför 
om rö tter som varit instängda i e u kruka upp
fö rde sig så annorlunda efter ntplantering alt 
de gav upp hov Lill l'cnomenet rotstrangule
ring. Hållbarheten i denna av några fram
lagda hypotes hade ännu ingen prövaL. 

De n and ra frågan var om träd uppdragna i 
krukor var så dåligt fäs tade i marken efter u t
pla n tering att detta ku nde ~iventyra kvaliteten 
på det fram tida beståndet. I de några år gamla 
planteringar med täckrotsplantor som vi sett 
på Koppar fors markei- fanns tendenser till att 
träden ibland lutad e e lle r hade basala stam
böja r. 

Alla ins~tg att rotsnu:nsfm;blein i första h and 
borde vara relaterade till tall och eon t:o rta. 
Dessa tr~id har inte förmåga att u tveckla nya 
sidorötter. De ur·sprungliga röuerna växer ti ll 
i rotspeL',en , där de också fö rgrenar sig. Gran 
beter sig annorlu nda, h är kan adventiva rötter 
uppnäda var som helst från de ursprungliga. 
En granplanta med till trasslat. rotsystern satsar 
chi rfor på att skicka ut nya sidorötter. 1 falle t 
tall iir inLe saken lika en kel. 

En skogselev, Ingemar Gillgren, entusias
rnerades att göra et.t examensarbete i ärnneL 
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skogsskö tsei.228 Cppgihen var att studera och 
dokume11 Lera rotutvecklingen hos tallar som 
före elle r i anslu tning till plam eringen fått 
sina rötte r tilltrasslade . Vad hände på sikt m ed 
defo rmerade rotsystem? Var rotstra ngulering 
e tt h ot i täckrotsplantcringar? Som fö,·emål 
för sru d ien skulle några uppåL 50 {ir gamla 
speLLpla nter ingar på bo lagets rnarker tjiina. 
Det fanns också ett an nat intressant material 
a lt granska. De nu väl u tvuxna träden i våra 
~ild re fröplantager hade planterats u t först 
efter au de en längre tid vu xit i stora krukor. 
De hade som resultat u tveckla t en ordentl ig 
roL5nlllT. Dessu LO m fa nns det 20-å riga plante
ringar från tidigt 50-tal där plantorna satts 
ned med speu. 
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Gillgren gick ti ll verket m ed stor energi. 
Han grävde upp, sågade och fotograferade 
Lallstu bbar och tallrötte r under somrarna 
1971 och 1972. Gillgren konstaterade aLL rot
deforma1 io11er är myckeL vanliga vid all bar
rotsplantering. Alla levande rötte r ökar med 
tiden i grovlek på grund av tillväxten. Svån 
tilltrasslade tall röt ter bilda r därför till slUL en 
klump. Uppmun trande nog kunde ha n också 
visa att de i hoptrasslade vävnaderna eflerhand 
överlagras av vävnad med me r normala led
ningsbanor. Deforma tionen ligger sedan in
kapslad i övergångszonen m ellan stam och 
rot. Gillgren observerade inga tecken på ror
strangulering. Norrmannen Ketil Kohmanu 
verkad e ha räu n~ir han kallade teorin om rot
stranguleriug för "lenestolsbio logi".229 Gill
grens undersökningar visade ocks,\ att r.allar 
med rotdeformation kunde fä ensidiga rot
sys te rn och i vissa fall hade svårt att utbilda en 
pålrot. 

Som resultat av GillgTens a rbete drog vi 
slutsatsen att rotsnurr hos den typ av plani:or 
som vi stod i begrepp att produce ra ime var 
ett problem av e n avgörande d imension. Men 
e n viss, dock san nol ikt rätt: ringa andel täck
rotsplantor av tall kunde fön,~intas få det be
svärligt i ungdomen genom svag förankring i 
marken . De kunde komma a tt luta eller ris
kera a tt bryt.as av i markhöjd. Vi ansåg dock att 
detta var en risk vi tills vidare fic k ta, ty a ll t 
tydde p;t att den a bsoluta huvuddelen av trä
de n skulle u tvecklas no rmalt.230 Vi var bara i 
bö1jan av en u t\'eckl ingskec!ja där ny kunskap 
skulle visa v~igen till förbättringar. Det borde 
exempelvis finnas goda möjligheter a tt m ed 
tiden modifiera ocllingsbehå llaren om d etta 
skulle visa sig önskvän.2'>1 

Vid SLU:s avdeln ing fö r skogsföryngring i 
Garpen berg genomfördes under 70-ta le t åt
skilliga undersökningar och experiment för att 
b~ittre klarlägga rotbi lclning och stabilitet hos 
plantor uppdragna under olika förhållanden.232 
Det var stabilitetsfrågan som tilldrog sig störst 
intresse, ty h~ir kunde mätningar göras. 

Inte ovänta t visade sig täckrotsplantor, och 
småträd som hiirstam mat från dessa, bj uda 
minst motstånd för sidokrafte r. Kopparfors
plantor 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, in
vändigt försedd m ed styrlister för rö tte rna och 
Yi öve rgick till upphö jd odl ing. Den ursprung
liga kruklypen byttes successin ut. I och med 
de tta eliminerades rotsnurren i sto rt sett. 
Stora utvecklade Planla 80. Den na .minskade 
kraftigt förekomsten av rotdeforma tioner. Vid 
sidan av dessa ti llkom några andra kruktyper 
som också motverkade rot snurr.233 Däremot 
hände mycket litet under 1970- och SO-talen 
vad gälle r Paperpor-plantor. Dessa fortsatte au 
produceras i stor skala av statliga plantskolor 
för fö rsäljning till småskogsbruket. Även 
Domänverket höll sig kvar vid Pa perpot till 
m ill.en m· SO-tale t. 

Reda n å r 1974 startade , ·i en ti ll omfatt
ningen unik uppföljn ing i fält av våra täckrots
plante r ingar. Va1je år lo ttades e tt antal nyss a, 
slutade p lanteringa r ut, över vilka lades e tt nät 
av fasta cirkclprovytor. På ytorna markerades 
och prorokollfördes alla planterade plantor. 
Inven teringar genomfördes e fter två, tre, fem 
och tio år. På så sä Lt fö!jdes individuellt mer än 
10 000 plantor per årgång. Det gällde överlev
naden liksom olika skador, starndefckte r o .s.v. 
Det visade sig at.t trädens föran kring i marken 
klart förbäurades i takt med att de växte sig 
stö rre. Men vid sidan härav innehöll täckrots
planteringarna en varierande andel träd med 
basala stam krökar. Orsaken var ofta att elen i 
marken nedstuckna torvproppen med inne
håll av rötter lätt frös upp på fuktiga fi njordar. 
Som en fö\jcl försvagades p lantans rotförank
ring i marken. Den tenderade att luta eller 
t.o.m. falla omkull. 

Plantor som trots de tta handikapp över
levde fick en stam med basal krök när stam
men r~itade upp sig. Detta gällde inte minst con
tortatalle n sorn har "tio liv'' . Vanligen låg före
komsten av krokiga t6icl vid 5- 15 procen t.'!3J 
På svåra u ppfrysn ingsrnarker kunde dock i ex
tremfallet 30-40 procent a\' träden ha defek
ter. Vi uppskattade därför att användningen 
av den tidigas te typen av täck.rotsplanto r kan
ske hade ökat förekomsten av krokiga träd 
med fem till tio procenten heter jämfört med 
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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 av
lägsnas ,·id en gallring. 

Resten av skogsbruket som böijaL använda 
~ickro tsplantor upplenle samma verklighet. 
De fö rsta p lantlyperna ,·ar inLe perfekla, men 
kulturerna mYccklacles van I igen mycket bra. 
Den , ·iclare rotu tvecklingen skulle ,·isa sig 
ligga väl i lir~e med Gillgrens ohservaLioner. 1 
takt: med alt träden växte till i sLorlek ble, · elen 
tidiga rotdeformationen maskerad genom 
ro tens til h-äxt och skulle med tiden mer eller 
m indre försvinna. Det var sedan först ,·id iu1-
sågn ing a,· rotstubbarna s0111 ma n skulle 
kunna notera an det tid igare funuiL~ ett o regcl
buudeL fiberförlopp. 

H ypotesen o m ro tstrangulering kunde av
skrivas. l\'ågon s{tdan obseneracles aldrig i 
,·åra planteringar och ,·eterligen inte heller 
11:1gon annausLans. iVlen i de tidiga plant.ering
arm1 kunde något e nstaka träd knäckas strax 
01·a11 markytan . Den typ a,· rotdeformation 
som förekom i dessa medförde näml igen 
ibland alt en brottzon bildades mellan stam 
och rot.. Zonen bestod a,· Yedceller som kom att 
ligga lagrade horisontell t i st~i llet för vertikalt. 

Ro t.snurren och dess fönu enta effekter 
skulle emellertid inte upphöra att intressera 
utan i stället - liksom p!1 sin tid i Tvskland -
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Hotdrfon11atio11r11 lian 
senare iivPn spåms som 
1H'ddejonnatio11n i triidet. 

även nå den s,,enska riksdage n med krav på åt
gärder. Detta berodde p:1 de händelser i norr 
som utlöstes av det osedYanligt kär\'a vädret på 
SO-talet (se vidare kapitel 12) . Som tidigare 
heskriYi Ls uppstod katastrofala svampskador i 
framför a llt höglågenas tallplan teringar, varav 
det fanns m åuga på b l.a. Domärnerke ts mar
ker. Kultu re rna hade vanligen anlagts med 
p lantor uppdrag11a i Paperpots. En fel . krono
jägare, Rubin Ho lmsrrörn i ArYid~jaur, tog 
fenomenet till sill hjän a och hamnade i cent
rum för uppmärksamheten . Han hade näm
ligen en enkel förklaring till att plantorna döu. 
Del var rotsnurren och a,· denna förorsakad 
rot:stra1 iguleri ng. 

Liksom i andra täckrotssystem fi ck p lantor 
som odlats fram i pappershylsor en tydlig rot
deforrna tio11 . l\"är kronojägaren drog upp 
sådana plantor i en p lantering- vi lka Yan ligen 
dödats a,, Creu1 rncniellas,·ampen e ller snö
skytre, eller a,· bttdadera - hade de nästan 
undantagslöst röt.ter som påverkat.sav pappers
cylinderns mformning. Friska plantors rötter 
såg givet1·is likadana ut men deua framgick 
vanlige n inte. Elle r ocks[1 skulle de, enligt 
Ho lmst.röm, också snart dö. Sammanhanget. 
var klart. Del \'ar den onormala r0Lut1·eck
lingen som orsakade 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 
lång Lid för p lanLOrna all roLa sig och \ ,ixa 
ifr{m det känsliga ungdomsstadiet. Men det 
var s\·am pangre ppe n och inte röuerna som 
var den primära orsake n t.ill art så många p la n
tor dukade unde r. Samma sorts planLOr som 
växte i gynnsammare kli maLlägen , utvecklade 
sig vanligen Lillfreclsstäl lande. 

.Men H olmströms förkunnelse om en annal
kande katastrof a nammades tacksamt som e n 
illavarsla nde nyhe L i massm edia. Ty som kon
sekvens - 1·ille man göra sannolikt - riskerade 
med tiden landets hundra tusentals hektar a, · 
täckrot5plan te ringar aLL förn ina och dö i förtid. 

Del nedslåen<le budskapet ledde ~iven ti ll 
politiska initiati\·. Ett par miljöpartist.er inter
pellerade i riksdage n sedan cl<:' år 1990 E'\u 
"skogsdöden" demonstrerad för sig av H olm
ström. Den abso/111 största skog,slwndalen i 1i1odr>m 
tid, tyckte riksdagsledamoten Ragnhild ,Pohanka 
i en artikel i Pitd-ticlningen. · 

.Jag var omdömeslös nog a t.L av en r<:"poner 
lå ta mig lockas t.ill eu möte med Holmström 
året därpå. Ma11 \ ille göra etL n r-program där 
jag skulle få t illfälle förklara 01sakssa111111a11-
hanget: till ele n omfau.a nde pl,mtdöden, d .v.s. 
a u i första hand \'ädret ,·arit den u tlösande 
faktorn till de förh~i1ja nde s\·,rn1pskadorna. 

Drsig11m JH1 orl/ing,lmi/wma /l(f1· sufft.1sivl förbiillmls till dagens modell, .Jaci!Pot. där lujispalter orh sty1listn'Jör
hi11drar 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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J ag visade TV-teamet att planltypen inte 
hade spelal någon sLÖrre roll i samman
hanget., ty nära varandra belägna Läckrots- och 
ba1rolssplan t.e ringar hade exakt samma sjuk
domsbi Id. Men med e rt skickligt hopklipp av 
utvalda sekvenser från en lå ng inspelning 
lyckades programrnakarna all få fram ett bud
skap r.ill tittarna som var sanningens raka mot
sats. 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 förvandlas myt till sanning au spri<las 
till en aningslös allmänhet!23'i 

Avslutningsvis kan konslateras a te fo kuse
ringen på kvalitet i planteringarna hade det 
goda med sig au hela planteringskoncep tet 
g radvis förfinad es. Ingen kedja är starkare än 
sin svagaste länk. Avgörande för slutresul ta LeL 
är inte bara bra plantor ulan även val av tr~id
slag och prm·eniens samt ståndonsan passacl 
markberedning och Y~il ULförcl p lamering. 

Under 90-talet s{1g nya och ytterligare för
bätLrade täckrotsplantor dagens ij us, såsom 
Starpol och SC!\:s .JackPo t:. Rounvecklingen i 
särskilt elen sisu1ärnnda är sådan att det ~ir 
svån a tt skilja de utplanterade plantornas rol
syslern från ajälvsådda plantors. 
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KAPITEL 18 

Skogsodlingen på 1970- och SO-talen 
I och m ed övergången Lill de nya Läckrotsplan
torna, som korn att användas i stora delar av 
landet, ändrades förutsäLLn ingarna för skogs
odlingen i grunden.Jimfört m ed den tidigare 
"barroten" skulle nu e n mycket. större volym 
på e n ratio nell t och biologiskt tillfredsstäl
lande säu transponeras 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 spcci
el la transportrnrnar, vilka var och en 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 las
tades ur Lra nsportrarnarna vid avlägget/ lands
vicigskanten och placerades direkt på marke n. 
Ramarna återgick sedan till plantskolan. Så 
länge planLorna vattnades var de tåliga i sina 
kru kor och kunde stå lagrade räLL lång rid 
utan att ta skada. Det.ta gav tänjbarhet i sys te
met, något som är värdefullt i all praktisk verk
samhe t. 

Ny organisation och arbetsteknik 
Vid plante ri ngsarbetet användes ny u trustning 
och arbetstekniken förändrades. Tidigare 
hade plan tören, ut.rustad med planterings-

! 
f.1111!1 !!Il ' 
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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 denna. 
Detta iunebar att han m:1ste bi\j;:i sig 700- 900 
gånger per arbetsdag, ,·ilket gjorde arbelel på
frestan d e rör rn:111 ga. Vid täckrotsplante
riugen öve rgick man n u allmä nr till att an
Yäncla det i Finla nd utYecklacle p l;:i nteri ngs
röret 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 höfte rua . I\u k1mde man utan all nämn
viin behöl"a kröka p:1 ryggen: ( I) sLippa ned 
plantan i rö ret, (2) sticka ued röre t på ett 
lämpligt st;-ille och (~) därefter utföra plante
ringen genom au lrampa på en pedal. Ar belet 
skedde under relalill snabb lörllyttning längs 
ma rkbereclningsslage11. 

Den längre plan teringss;isongen medga,· 
atr ti llg;inglig pe rsonal kund e utnyt'.jas bäure. 
Della yar ömsesid igt fordelakt ig l då plau LÖ

rerna kunde erbj udas 1uer sarnmanhängancle 
arbete under som maren. I inlecl11ingsskedet 
beswcl SC-\:s plameringslag i allmänhet a,· sju 
plantörer och en traktorforare sorn ä,·en ,·ar 
lagbas. En speci,t!utrustacl Lrakwr fors:1g plante
ringslaget med plantor. Traktorn med sin last, 
oftast en ut~jänt Ti rnbe 1:Jack-lunnare, funge
rade hela tiden som ell rörl igt centrallager 
kring Yilket plarnörerna arbetade pt1 ömse 
sidor. Senare valde mau au i slälle t indela hyg
get i skifte n ,·ilka tilldelades var och en a, · 
plantöre rna. fö r uttransporte n och fö rdel
ningen m· planLOr a111ä 11cles då ol ika terräng
gående fordon och t.o.rn. helikopter. 

Apropå Po tiputki erinrar j ag mig elen tidi
gare relaterade kylslagna exkursionen med 
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( 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: 

bolagets ko ncernsryre lse i ;\/orrbotten i _ju n i 
1972. Bland annat skulle vårt n ya plantsys1ern 
presenteras. Siggardt Fahl roth fi ck uppgiften . 
P{t del utsedda hygget hade han arrangerat en 
liten ulSLällning av s,1väl p lantlådor s0111 an
vända redskap. Den med sydväslar, regn kap po r 
och stövlar fö rsedda s1yrelsen m ed o rdföran
den Tore Brow,ddh och VD Eije Mossberg i 
rären vandrar i d en niistan nollgradiga snål
blås1en och stri lregnet upp mol den v~intancle 
Siggarclt. Den ne hålle r sill förberedda an
förande inför hah ci1·keln a, huttrande åhörare . 
Sedan Siggard t clemonstrcral plantorna, som 
han med van hand drar upp ur beliållarna 
och lå ter gå n111 L, lyfter han upp plamerings
röreL. 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, upprt>par Sigg,trdt. 
Lus1ig1 s:iger deu fr :tgYise \'än ct mol sin a ko lle
gor, li ksom s111akanc!e på o rdet:, Pol1/J11tki, del är 
ungrjiir vad jag bm/((/r viskn till min hus/rn i in
tima sil uat io11e1: 

Högre arbetsprestationer 
Den nya metodike n innebar att p lanterings
p 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 he klars hygge i veckan. Eher
som arbelel skedde på ackord måste nor
merna ~itH.h-as. Detta var a lla ense om. U nc!e r 
!tr 1973 gjorde ,·i e n ingående uppföljn ing av 
faltarbeter på o lika fon,,tlmingar. Medelpres
talionen , ·ar 223 plantor per 1irn111e el le r om
kring 1 600 plantor per dag. De 11 ya plalltorna 
satlcs (Lin11ecl - som förut,etts - i stort seLL 
dubbelt sa snabb1 sorn vid barrotsplantering i 
sked et dessförinnan. 

Det gällde d~irlo r a tt 0111g{1e ncle lägga 
ackordspriset på en 11y och lägre ni \"å . Deu.a 
mås1e skt> in11a11 en ny förljä nslpraxis hade 
elablcrats. vi lken b li,,it oförtjiint generös. På 
fön·alu1ingarna - fdm norr til l söder - ägnade 
skogsdrdsassiste n ien Lasse Edlund och hans 
medarbetare. Staffan Lindeborg, mycke t tid 
och e ne rgi å t all lära ut den rä tta p lanlerings-
1e kn iken och med skärpa inprän ta d e n ya pre-

229 



stationskraven. Under de följande åren före
kom också e t t livligt informationsu tbyte 
mellan skogsföretagen i avsikt att tillämpa lik
artade prissättningssystem. 

Vid ett kanadensiskt seminarium i Victoria, 
R.C. år 1978 sam manfattade j ag fördelarna med 
vårt skogsodlin gssystem i ett antal punkter: 

- Rationell och billig plantframställning 
med låg arbetskraftsåtgång i både 
plantskola och fält.. 

- Systemet är eia.stiskt med hänsyn till rela
tionen plantskola/ fält. Vi kan framställa 
olika p lanttyper av olika ålder och olika 
storlek utan at.t riskera exempelvis ro t
sammanväxtningar plantorna emellan. 

- Utan att rubba plantorna i sina behål
lare kan vi förvara dem i väntan på plan
tering 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 hel
mekaniserad plantering, något som 
int:e kan sägas om andra typer av täck
rotsplanwr.236 
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En tillbakablick 

Pla11terirw är nu111em el/ rw 
b 

fr1 manuella wbets111omenl i 
skog1bmi<et. /\ler/ jlfa11/tri11g1-

1ör lian en duktig plantör 
siilla lwnshe två lusen jJ/1111-

tor /H1 Pli dag. ArfJPIPI utförs 
av säsongrnnställda. och 
många ungdomar har tjänat 
sina första egna pengar Jx1 
l'lt SCA -hygge. 

Den manuella arbetsprestationen 
U tvecklingen innebar att skogsodli ngsarbete t 
i fält inklusive hyggesberedningen nu hade 
kraftigt rationaliserats j ämfört med tidigare 
skeden. Samtidigt hade hyggena successivt änd
rat karaktär. l de t tidigaste skedet utfördes allt 
arbete för hand på de svårbearbe tade resthyg
gena. Atgärderna innefattade hyggesre nsning, 
följd av förberedelser för och genomförande 
av hyggesbränning, ma 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 dagsverken för att skogsodla 
en hektar. 

När man senare övergick till att enban 
markbereda h yggena maskinel lt under 60-
tale t m inskade den manuella insatsen radikalt 
fö r detta arbete. Samtidigt un derlä ttades den 
följande plant,ättningen. Den mänskliga arbets-
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Figur 18: I. 8Plwv av arbelshmjl vid skogrnnlriggnin,~; 
mii/1 i n nia/ da,~:mn/11'11 /H'r hrklar vid tre olika kombi

nalio11er av 111a1klmNlningjon' pla1111,rin1; och 1:,11 av 
/1/a nlt1. 

insatsen halverades därigenom ti ll ca 3,5 dags
verken per hektar. 

I och med täckrotsplantornas intåg under 
70-talct kunde arbetsåtgången åter sänkas, nu 
successivt till endast ca I ,?i dagsverken per 
hektar (figur 18: 1 ) . .Jämfört med inlednings
skedet hade alltså behovet av arbetskraft för 
att skogsodla en heklar minskat till en tiondel! 
Alla arbeten inräknade var nu också verksam
heten u tspridd över så gou som hela barmarks
säsongen. 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 skogs
odla (jfr figur 15:2) . Samtidigt ökade bolagets 
skogsinnehav genom företagsförviirv. Under 
80-talet, som innefattade res ta ureringsarbetet;; 
slurfas, kom bolagets plantförbrukning därför 

att bli den högsta någonsin. Summerar vi bola
gets plantförbrukning nnder frra å rtionden 
erhålls föijande upps tällning: 

Ar 
1950-taleL 

1960-mlet 
1970-taiel 
1980-talct 

Su1n1na 

;\ li ljo11n plan tor 

100 

200 

:;10 

I 085 

Av skäl sorn tidigare beröns dominerade con
tortatallen i 1970- och 80-tale11s planteringar 
(se figm 12:5). A,· pl<111tlö rhrukningen ,·ar d :1 
sammantaget h;i]('ren contorta . Cran utgjorde 
ca tio procent och tall ca 40. Då i stort sett 
samma förband a1wii11dcs vid utsiittn ingen 
representerar dessa procc11ttal också approxi
mativt arealförde ln ingen i f~ilt träcls lagen 
e mellan . Av p lautorna k,,e reracles ca 680 mil
joner i Kopparforskru kor. l läl ftcn a, · dessa var 
av elen modifierade t\'pc 11 , ll ik o, cl.,.s. för
sedda med stvrl ister. 

Odlingsresultaten 
Under 1950- och 60-talcn !Jade DDT-prepa 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-an
vändn ing (se kapitel 21). Som e rsiiun ing 
kunde dock snart olib s.k. p,Tctroiclprcparal 
anv~indas. U rspru ngl igen II t,·i 1111s elen \'erk
samma substansen ur ett par prästkrage,·äxt.er, 
Chrysanthemm11 (Fhyrelm 111 ) m.11, 11111, respekt.i\'e 
C. sinrrariaefolium. Dessa odlas lör frarnställ
ning av medel mot nwgg och andra insekter. 
Syntetiserade former, pyrerroidcr, kom snart 
på marknaden och a11,·~indcs i skogsbrukets 
plantskydd fr{m 70-talf'ts scn<1rc del. Den \',111-
ligaste hanclelsvaran \'ar ti ll c11 bö1j;111 lp itox 
och Ambush, senare Pcrn1ctrin. 

Inte helle r pyre tro iderna u11clgirk kritik 
som plan tskycld. Därför g jonles 11ndcr SO-talet 
energiska ansLrängningar ,tll finna 111 inclrc 
kontroversiella lösningar i fo r111 a,· mekaniska 
snytbaggeskydcl. Fö1· all ,ara ekonorn iskt. accep-
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Lahel lllåst.e e mellertid appliceringen a\' så
dana skydd ske på m il lisekunder i en rn iUö d är 
rn il joner e nski lda planto r st,'ir ihop tr~ingcla. l 
kort.he t kan sägas au inga skydd kla rade detLa 
kra\·. r\11Lingen \·isade de sig fö r komp licerade 
oclt dvra <1 LL applice ra, e lle r också h ade de 
in te de n a\ sedda effekten . 

l fö regi\c mle kapi te l h ar beskriYits den upp
följning i fa ll aY \','ira p rakLiska täckrotsplam e
ri ngar solll skedde all t.sedan starten år 197<1. 
SLU<l ie 11 ~i r \·eLerligen elen mest 0 111fa1.1.a11de 
som någonsin gjorts i landet rned a \·sikt a tt p[t 
e tt oa n tastligt sätt beskriva de utsatta trädens 
Ö\·erlevelse m .lll . Ar 1995 o m fauacle uppfo U
ningen 428 p lanterin gar u tspridda i tid en 
nnder e n pe riod m· '2 1 å r. I p lan te ringarna 
h ,1de då öve rlc\'l.:lsen av mer ~in 200 000 iucli
vidue llt rnarkeracle p lantor fö\j ts i fem ,°i r. En 
,·n e rligare inven te ring efter JO är hade dess
mom utförts i ~29 a \· dessa plam e ringar. De n 
genornsn it.t I iga Ö\·e rlevelsen 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 
p l:1n tc rin g-:1r 

lrn·. ln,·. Ö, er lew·lse i rnedelt,il 
cltcr cl"ter 1- 10 ;i r e fte r plan te ring. 'lr 

1- 5 ar 10 ar 2 3 :J 10 

Tall I ! :", 87 il I 8!J 81 77 (i 7 

Contona 2:)8 ~()\) \JO 8G 85 83 78 
Cran ~,:.., 3~~ (10 8?, 78 7-J 69 

Eft.e rsolll d et är fråga o m prakLiska p lant e
ringar hö r heakLas at t krite riet. på u:'iclslags\al 
i d el enskilda fallcL lia r styns m· o lika 01nstä11-
d igheter s[tsorn t.cx, hyggets geog1·afiska be
higcnhc t och markt.-ypen . u ;irf'ör har klimatet 
m .m . i oli ka g rad irn·erkal på respe kt i\·e lräd
slags överle \'e ise . Som en följd är de o lika 
övcrlcvclsescrierna inte he lt ,Fimförbara . 

BonselL h;irifrå n kan ko nstate ras au. de n 
genomsn ittliga ÖYerkYelsen m ot.S\"arar högt 
ställda kra,·. Att plantt.> ringstidpunktc n som 
\·ii11 tat. spelade räu liten roll f ramgick klan cl\' 

resulla le n. I hela mater ialet , ·ar t.ex. över le,·el
sen e fte r fe m å r \id p lante ri ng på våren/ för
som ma re n 8"1: p rocent. och på eftersom ma
re n/ höste n 78 p rocent. \l,mligas te orsake r till 

avgånga r \'a r to rka elle r sork, me r sä lla n 
S\"am pskador. En erfarenhet \"ar a tt dr- och 
fiirsomrnarfroster kan allvarl igt skada t;ickrots
planto r so m inte fäu Lill fälle au anpassa sig Lill 
e tt. kän ·t li\ u1 e på hyggena. Plan tornas höj d 
u Lveckling \",tr inte s;i111re ä11 där mau satt ut 
barrotsp lan to r. 

P:1 p lautstadie t klarade contortan \'an ligcn 
so rkang repp häure än tall och gran . Trädslaget 
har förmåga at t säua ad\·entiYa sko tt Yid ro t
halsen o m h un1dstam rnen skadats. något som 
de a ndra barru·;iden sälla n klarar. Te ndenser i 
mater iale t bekräftar dessu to m alt SO-tal e t, 
som inleddes med en so rktopp och sedan 
med sto ra tem pe raturnnderskoll, rnr beS\'ä r
lig t för t.allplan tor me n ;iYe 11 för granplan tor, 
som d[1 d rabbades a\· onormalt slo ra avgångar. 
Co n torta n \"ar m er opåverkad . 

En års\is \ a ria tio n fön·ko lll 11atu1·ligtYis 
kring cle OYan red m·isade mcdcl talcn. San1-
111;u1rnget kunde slutsatsen dras av uppfö!j
u ingen att behm · a\· hjälpåtgärder på grund a\· 
a lltio 1· stora a\·g/m gar i planter ingarna kunde 
för\'änras i fe m till tio procen t a\· fallen. De t är 
\·iktigt atl lta resurser i olika former tillgäng
liga för de tta arbete. l m e m inst \ iktigt ä r au 
faltarherct ocks,'\ inn e fa tta r uppföUn in gsrn t.i
ne r geno m vi lka fö rvngringsresultatel ko11Li
n uerl ig t kontrolleras. l annat. fall riskerar 
hjälpå tgärdcr att 11tehl i e lle r också b lir de al lt 
för sent insa tta. GiYet\'is s\·iktacle ibland denn a 
beredskap, \·ar for m an då och då ble\· t.Yungen 
a n ''.jaga smdcgar·', e n d \'I'ha r och irra tio ne ll 
\·erksam he t. 

De "omqjliga" markern a 
Det som h it:ril ls sagts ka n ge int.r)'cke1 a\· a tt \·i 
övera llL hade framg:ing 111ed vftr skogsodling. 
Det.ta skulle inneb;ira e n ÖYe rdrift , t, · under 
å rens lopp utkrista llis<" rade sig några skogs-
1 rakt.e r där \·i hade no torisk" svårig he ter med 
a tt få p lante ringarna a tt g:1 till. Sett ur bola
gets S)'ll\'inkc l rörde d el sig, tot al, seu , e ndast 
o m en fö rsvinna nde liLcn dela\· \-;m t innehm', 
men för de t. lokala skogshrnket., a lla katego
rie r, om nog så stora områclt' n . Eft er många 
fruktlösa fö rsök med oli ka typer ,n· mark
be hancll ing, trädslags\·,d och p roven ienser 



kunde vi med tiden förstå att vi på dessa st~il
len hade au göra med verkligt sdrbemästrade 
narnrkrafter. Dessa kan kon beskrivas som ex
trema situationer 1·acl avser konkurrerande 
n1arkvegeration, frostlänther. sorkförekomst 
ocl1 tJ~Ul på,·erkar kli mat. 

l centrala .Jämtland förekommer områden 
d{ir kornbinationen av de tre första förh ållan
de na kan bli mycket ogyunsamma. Den ur
sprungliga skogen domineras van ligen a,· 
grau. Markerna ä r relatil'l. högt behigna och 
flacka. Frostlänrhetet1 iir sLOr. Be rggrunden 
bestå r a, silurkalk. Under hyggesfasen kau 
1·egetationen p[1 sådan mark bli extrcnn yppig 
och erbjuda utsatta plantor s, ,år konkurrens. 
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,·en 
större. 

),, e n i skogs lande t n~irmast fjällkedjan 
kunde 1·i med tiden lokalisera några höj d ryg
gar i skogslanclskapel dä r det trots upprepade 
ansträngningar visade sig nästan omöjligt att 
få planteringarna att gå till, ja även sådder 
som också 1xö,·ades. Det rörde sig ofta om fin
jordsrika gran marke r. T ill samma problern
komplcx som nyss relaterats sällade sig h~ir en
ligt. \'år hypotes förhållandet all luf'tmassor 
f'd1n närhf'lägna kalfj~ill tillfäll igt kunde skärpa 
v~ixtklilllatel på upptagna hyggen . Den till 
buds ståend e ,·egetationsperioden förkortades 
då p:1 ett ödesdigert sju. 

l'la11lni11,1.1,s111risl!inm Dom/1fu111,,r i u//lin11, 198 1. 

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 
många plantor förhä1<les under gräs och 
örter. H yggespk~jning h jälpte ibland men in te 
alltid. Unde r SO-talet bö1jacle vi inse au elen 
säkraste förutsättninge11 för eLL uthålligt mark
utnyrtjande i dessa fall var ett slags bläcln ings
skoghruk där man hela tiden sökte behålla 
trädvegetationen intakt. Ambitionsnivån, ,·ad 
avser ,·irkesprocluktionen, fick skruvas ned för 
all skogs brukandet., totala kostnader, om möj
ligt, skulle kunna h:dlas på e n acceptabel ni,·å. 
Utmaningen var au. finna biologiskt fram
g:mgsrika former för blädning/ p lockhugg
ning. Erfaren heterna från ,åra försök med 
jjrillslmg,hugg11i11g a1·skräckte (jfr kapite l 1 ~) . 
Cmler 80-tale t stanades försök med bbdning 
i trakten a,· Han1111erdal, .Jämtland , m en l'icl 
90-talets ingång 1·ar det ~innu för tid igt att ut-
1·ärclera 1·esul tatcn . 

Planteringsmaskinerna 
En förhoppning, e ller snarare ö1er1ygclsc, 
hade al ltsedan 60-talet ,·arit a tt skogsodlingen , 
på samma s~itt som skedde med virkesskö1·clen , 
med tideu skulle komma att licltnekaniscras. l 
SCA:s fall underst.öddes därför snan fön e rk
ligandet a1· idfn till en plauleringsmaski11 , 
f)om/1lrm/em , som u11·ecklats a,· Hilding C rund-
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MnDoMelwn, f!mlolyjJ lill jJ/c1111eringrn1ashi11, I 98 I. 

ström, föresLå ndare för bolageLs maskinstation 
i Dorotea. Hildings uppfinnargeni hade tidi
gare resulterat i g rund principerna för avverk
ningsmaskinernas kvistn ingsdon. DoroplanLern 
kom a tt testas i olika versioner under åren 
1976- 82 . .Ä..ven på andra håll gnuggades geni
knölarna. MoDo utvecklade genom sitt verk
stadsföretag MoDoMekan prototypen till en 
plan Le ringsmaskin. Del finska skogsbolageL 
Serlachius OY hade under några år tjugo tekni
ke r heltidssysselsaua 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 
principen a u. arbetet skedde unde r kontinuer
lig rörelse över hygget. Plantskoleföretaget 
Hilleshög/ Kopparfors tog fram en konsLruk
tion som förflyttade sig intermitte nt (stegvis). 

1 bö,jan av SO-tale t hade vi på ol ika håll fä tt 
känna av de problem som man stöter på då 
planteringsrnaskiner skall utvecklas som arbe
tar i nordiska rn01·änmarker: 

Utföra en markberedning som ger bio
logiskt bra, helst upphöjda planterings
punkter. Deua fön11sär.ter en robust ut
rustning som kan flytta på både stubbar, 
stockar och stenar samt effekö\L fl å av 
hum ustäcke t. 
Utveckla p lanteringsorgan som arbetar 
med sLOr precision och känsel. Plantan 
skall s~ittas på lagom dju p. Cykclticlen för 
planteringsorganet ~ir en eller annan 
sekund. 

På maskinen skall rymmas e tt stort p lan tlager 
ur vilket plantor kon1.int1erl igt matas fram till 
p lanteringsposition. I idealfallet bör detta ske 
hclrnckaniseraL, me n arbetet kan också n tf-öras 
av en operatör på maskinen . Maskinens tek
niska utnyttja ndegrad måste vara hög. 

Det visade sig snart a tt de o lika tillverkarna 
av prototyper saknade 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 be
gränsad JJ/anlerin,~:uiisong lnmd,, rim rlw11111nisk1 inte lumluuHm 111ed ·111anuelf pla11ltri11g. 

surser, som resurser i övrigt, vilka krävdes rör 
att driva utvecklingen vidare. Därtill var upp
giften all tför svår, tekniskt sett. Dessutom be
hövdes stöd och samarbete 1necl framför allt 
storskogsbruket. Vi kunde hjälpa till med de 
olika forme r av teste r och uppmjmingar av 
prestanda som utvecklingsarbetet krävde. 

Resultate t b lev att Dom~inverket, Stora och 
SC.A etablerade ett samarbete. Eu Småla nds
företag, Storebro, erbjöd sig au vidareutveckla 
NloDoMekans maskin, som döptes till Silva 
Nova. Projekten Doroplanrer och Serlachius 
lades ned. De tre företagen inköpte år 1984 
vart sitt exemplar av Silva Nova för praktiska 
tester. Storebro behöll si n ursprungliga proto
typ för egna prov och ut\·ecklingsarbeten. Stif
telsen Skogsbrukets Forskningsfond (se kapi
te l l 0) stod för de tre skogsföretagens årliga 
driftskostnader. 

De följande årens utveckling-sarhe t:e p r~ig
lades av lovand e framsteg, men också av 
svikna förh oppninga r. Plante ringsresultaten 
förbättrades starkt sedan markberedning med 
drivna harvar installerats . Dessa lade uppjord
stränga r som före p lant.sättninge n h ade 
tryckts t ill av de bakre hju lparen. Eu. av de 
stora problemen gällde plantmatningeu . Så 

va r t.ex. SCA:s H iKo-planta relatin lä tt a tt 
oskadad blåsas fram ti ll p lanteringsposi tion, 
m edan Storas Planta 80 förlorade mycket torv 
k ring röue rna och därför be hövde en meka
nisk, mer skonsam frammatning. De 11tsa11.a 
plantornas överle,·,iacl ,·ar n:igot liigre j ämfört 
med manuell pla ntering. O ch prestationen i 
utsau amal pla ntor per timme kom sällan upp 
i den eftersträvade, även om ski ll naden inte 
var uppseendeväckande stor. 

Förbättringsarhetet fort5atte dock till en h it 
in p:1 90-tale t d:t projek tet lades på is. Det 
visade sig fortfarande sYårt att ekonomiskt rnoö
vera maskin ell plantering. Ty ä\'en de manu
ella alte rn ativen hade successi,·t b liYi t allt 
effektirnre. De stora ti lh-erkarna av skogs
maskiner Yisade tw~irr litet intresse för a tt 
delta i utYecklingsarbetet. Om så Yarit fallet 
skulle säkert en del tekniska problem ha varit 
lä ttare att klara a,·. Orsaken låg i det faktum 
a tt antalet: i exempelYis Norde n behövliga en
he ter skulle lia varit a ll tför litet för en lönsam 
se rieti llverkning. föirtill gick skogsbruke t in i 
e n lågkonjunklllr på 90-tale t. Detta minskade 
(tempo rärt) planteringsverksamheten till för
må n för na turlig föryngring. 
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KAPITEL 19 

Röjnings berget 
Vid skogsskötscl en ligt Lrakrhyggesprincipen 
skall elen framtida procluktionsskogen formas 
tidigt i bcst:rndets li,·. Detta sker genom röj
ningar, som är ,·iktiga å tgärder för skogens 
framtida \"ärdeproclnktion. Upp, ~ixande Lalla r 
och g rana r konkurre rar med \"arandra om uL
ryrnmet och därtill med up1)\'äxande lönr~id. 
U tctn e n e lle r !lera reglerande åtgä rder kan 
tr~ingseln bli för sto r och fe l individer ta herra
\'~ildet. \fan röje r därför i ungskogen a,· 
samma anledning som man gallrar och rensar 
ogräs i sina tr~idg(trdssängar. Men tiden 
mellan sådd och skörd iir ![mg i skogen och 
bes,·ärc t for röjn ingen återbetalas fö rst vid 
fra mtida skördetillfä lle n . Därigenom blir vid 
trakth yggesbruk röjningen en skogsskötscl
å rgärd \'ars genomförande kanske nwr än 
andra skall präglas a, omtanke om nästkom
mande generationer skogsbrukare. Rc~ningen 
bl ir något ,cl\" en m oral- och sanwetsfråga. 

Själva bestå ndsanl~iggningen är en u ppenbar 
och ounch-iklig fö ljd aY att den gamla skogen 
av\"erkacles. Kosrnaden kan bäras av de in
komster skörde n inbringade. \1en när röj
n ingsbehow·t uppträd<"r efter ett eller annat 
å n:ionde finns kauske iuga pe ngar a,·satta för 
[1Lgärclen . Det kan d å ,·ara frestande art 
''glömma bon .. den . 

Den ornfauande bestånclsanläggningen i 
Norrland fr.o .rn . !'"JO-ta let fick som ound,·ikligt 
res1tltat ett med Liden la1·inanaL ökande r~j
ningsbeho,·. Under resans gtm g ,·isade d el sig 
- kanske inte oväntat - a u skogsbrukets moral 
kom att ställas på pro,·. Inledningsvis infann 
sig en 1·iss strutsmentalitct. \fan ,ille helst inte 
inse e ller tenderade att underskatta de sLOra 
röjningsbe ho,·en. Det ,·ar frestande att vänta 
med åtgärden. som dess,·ärre d å ble, a llL kost
sammare a tt utföra. Inför risken art förvildade 
oröjda ungskogar skulle ,·äxa , ·idare till stort 

' . , ·~ 
-4~ 

0 1'11 sliindiga lwmjm1 1110/ oönslwd 
viixtligllf'I. /-!i/rim iil' ur Elsa Bes/@os 
lwli, "Blomste1.festm i tiijJ/Jrm ·; s0111 

hom ut 1914. 

--.-- · 
- l/11 I,. . .. 
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Höjning iir fil kos/sam och r11bPtslm1f!sluäuande 11tg11ffl. Bilden 11i.1M oröjd ungskog med h1vi11slap;. 

forfang for värdet. av skogens framtida vi1kes
avkas1.ning, ingrep sarnh~illet. med lagstiftning 
och ekonomiskt. st.öd rör röjning (se vidare 
kapit.el 23) . 1 l 979 års 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 arbetskraft blev en 
allt. dyrare brist.vara i Norrland . Och den kost
nadskrävande 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 röjning
arna skifta de karaktiir och omfattning inom 
SCA:s skogsbruk och hur vi t.ill sist geuom
förcle den mödosamma kläuringen uppfö1· 
det vi döpte till röjningsberp;el. Eftersom det nya 
slwg;sbru/1r,/ bö1:jacle praktiseras relativt sam
tidigt i Norrland ägde en liknande 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 hörde säkert. de 
gallringar och röjningar som företogs på 
Kramfors AB:s marker till de arealmässigt 
mest omfauande skogsskötsclåtgiirder i mo-
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d ern bemärkelse som intill 40-talet förekom i 
Norrland. Redan år 1914 startade bolaget 
under ledning a,· den då nyanställde Eric 
Ronge en serie gallrings- och röjningsforsök 
som kom att uppm~irksarnmas inorn både 
forskningen , skogsskötsclu tbild n ingen och 
blancl skogsbruke ts praktiker under i stort sett 
res ten av se klet. O ta liga är de exkursioner 
som under å rens lopp ställdes till Ronges for 
den tide n unika prm·yr.or med "bolsjevik
gallring" och "stavaskogsröjning" p {1 Bosunclets 
skog nära H oting. Detta var en försöksvcrk
samhet som en lig t. Ronge va.rit ofrdn!wmlip;, 
iivm 01n rlrnsr1111111a ur sfriingl vf'fmslwjJlig sy11-

jw11kl slmlle !u111no Liknas vid el/ i ,ner än vanlig 

gmrl ovisst Ja111.!ande l'jier sanning;m.~:n 
Under 1920- och '.1fl-tale11 gal lrades över 

70 000 hektar på Kramforsbolaget.s marker. 
Vid sidan av gallringarna, som lämnade gagn
,·irke i utbyte, röjdes också avse,·ärcla arealer. 
Den aktuella röjn ingen beskrivs ,tv Ronge som 
geuornhuggningar i yngre eller äldre bestånd , 
som hiimmats i sin ut, ·eck]ing på grund av be
ståndets tiithe t och där utfa]let ej brnnade 
gagnvirke. [\lfåls~itll1i11gen var att röja t.i ll 2,3 
meters förband d:1 medclhöjde n var fyra ti ll 
fem meter. Vid högre meclelhöjd ökades för
bandet. Ing reppen skedd e ofta i oskött, 
1nycket starnrik stagnerad granskog. Denna 
hade uppkon1miL efter skogsbränder på 1800-



talet, säkert i kombination med goda gran
fröår. Sådan sr.avagran fanns på avsevärda ytor 
framför all t i Mellannorrland. De t rörde sig 
of ta om skog p{t finjordsrika kalla marker, e t:t. 
förh ållande som Ronge tidigt uppmärksam
made och undersökte genom sina klassiska 
snö-, tjäle- och marktemperaturmätningar 
unde r å ret. 

I och m ed trakthyggesbrukets införande 
fr.o.m 40-talct kom frågan om elen tidiga be
ståndsvärden åter i blickpunkten. Men uu 
gällde de t inte oskött, naturföryngrad skog 
utan framför allt behandlingen av uppväxande, 
nyligen anlagda likMclriga kulLUrbestånd och 
självsådder. Stilbildare blev inte m inst .Joel 
vVretlinds röjniug,tr i hans på 1920- och '.)0-talen 
åstadkomna täta sFilvforyngringar på mer 
e lle r mindre torra tallma rker. l dessa rådde 
koukurrens på kniven om elen tillgängl iga nä
ringen. 

\Nretlinds recept var att på ett tidigt stadiurn 
avlägsna förväxand e "vargtyper" som aunars 
kunde ta kommandot och breda ut sig p(t be
kostnad av kvalitativt bäurt> träd. Genom 
"toppning" av andra förväxan d e individer 
sklllle e tt så jämnhögt krontak som m~jl igt 
ås tadko mmas. När träde n blivit e tt: pa r mer.er 
höga skulle man åter röja. I bruksskogarna 
längre söde rut var ungskogsröjning sedan 
länge en del av skogssköt.seln. Hä r kunde ktm
skap hämtas vad gäller röjningsprinciperna p:t 
de friska, ofta mer lövbemängda marke rna. 

På ini tia tiv av La rs Tiren vid Starens skogs
forskningsinstitut igångsattes vid 50-talet.s in
gång unde rsökningar med avsik t att få ett 
grepp om utvecklingen i norrländska skogs
kul ture r, an lagda med vitt skilda förband.238 

Sven-Olof Andersson vid Avde lninge n tör 
skogsproduktio n kom a tt stå för dessa studier. 
Hans produktionstabelle r för norrländska tall
planteringar fick stor betydelse för p raktiska 
ställ ningstaganden till bl.a. frågan om htrnp
liga stamantal i föryngringarna.239 Vid sidan 
a\" ~jälva skogsanläggninge n ak tualiserades 
härigenom också betydelsen av ungskogsröj
ninge n, t.ex. lämpliga stamantal och å tgär
dens utförande i övrigt. För ändamålet anlade 
institutet under S0-1.ale 1. en serie röjningsför
sök. H ~ir studerades bl.a. de praktiska konse-

kvenserna av röj n ingsingrepp, t.ex. risken för 
rnärgborreskador e lle r snöhrot t efter röjning i 
ungskog av olika t~ithe1..:l40 

I kombination med de erfare nheter som 
väx 1.e fram i det p raktiska a rbetet gav de veten
skapliga studierna under 1950- och 60-talen 
e n ganska solid grund för utform ningen av 
faltinstrukLioner tör ri:~ning. Sådana såg dagens 
ljus på ol ika h .'\11 inom skogsbruket och kom 
snart att likriktas. I våra skogsvårclsanvisningar 
beskrevs syftet. med åtgärden a ll t.seclan 50-
talct, och endast med små ~indringar, som föl
j er (fältinstruktionen från år 1982) : 

Sy-ftet med röjningen år: 

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

bli\·,mde gagm"irkestriicl , 

- all l"l'glcra triidslagsblancln ingen , 

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

- a tt minska riskerna for snöbrott. 

Genom rö jn ingen : 

- minskas kon kurrensen om st:mclortens 

t ill\'äxt resurser, 
- lt i\js rn:-1rktc rnperature11 , 

- ökar mark11iiringsutbuclct. 

Som en följd a,· e tt. fö rändra t skogs t.i llst.ånd 
ko m ocks.°t röjningens inriktning i viss mån att 
förändras under :trcns lopp. 1940- och :'i0-ralens 
verksamhet tj~inacle inte m inst till att sanera 
mer e ller mindre ,·ildvuxna yngre och mcclel
å lcle rs skogsbest~md. som uppst:å u på grund av 
tidigare skogshrnksp raxis. Under perioden 
1945- 49 röjdes inom bolaget totalt modesta 
15 281 hektar. Statistiken innehålle r inte 
någon uppdelning p .'\ olika röjningsformcr. 
Under följande årtionden skulle verksam
het.en expandera kraftigt.. 1\fau skilde då på 
p lantröjn ing, ungskogsröjning och r~jning i 
gall ringsskog. Omfattninge n på 1950- och 60-
talen framgår m· neclanst.åencle tabell : 

SO-talet 60-talet 
llektar % Hektar % 

Pla11tröj11 i11g 19 18,t 17 13 'l73 10 
Ungskogsröjning 68 963 62 66 465 52 
Gallringsrqjning 2+ 161 2 1 48 '13!, '18 

Totalt 11 2 610 100 ]28 l 9'l 100 
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He.rnlial av e/ie1sr1/I /!lr111frÖJning i tal/sådd. Snösliylle. 
!Jäderbell oth tillbalwhr1/Lm 11t11eddi11g, juli I 96 7. 

Vid sidan av dessa röjningar \',tr del också \ik
tigt atl reglera förekomsten a\' löYsly p{t hyggen 
och i ungskogar. l del Lidiga skedet amändes 
kemiska medel fö r a tl minska löd"örekomsten. 
l många fa ll röjdes dock lö\ et i samband med 
annan röjning el ler hyggcsrensning. Från och 
med 1980-t.ale t, c1:1 kemiska medel inte längre 
kunde användas, gjordes fe m Lill Lio år efLer 
bcsLånclsanläggn ingen om nöd\'ändigt en se
parat 1nanuell lövsane ring. 

Plantröjningen 
BehoYct a\· plantr~jning uppstod när sådder 
och föryng ringar nnd er fröLräd fr.o. m . 40-
t.aleL började komma Ö\'er några decimeLe rs 
höjd. I Lä la sFilvföryngringar skulle å Lgärden 
sättas in vid högst någon meters medelhöjcl. 
En viktig e rfarenhet Ya r niimligen att snö
skyttet är en dödlig fara för tall p lan ror som 
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v~ixer i "såddruggar'' e ller i 1.äu förband på lätt
föryngrad t.allmark. I lär kr~ivs därför eu tidig 
enkelställning eller plantrc~ning. Av säkerhets
sbil bör å tg~irden fö retas före elen 1 augnsti. 
Då har de a\·skurna p lantorna före \"interns in-
1 räde hun ni t bli otjänliga för svampen. Efter
som skogssådden m tog i omfattning fr.0. 111 . 
60-ialets början . och sedan snart upphörde, 
korn p la ntröjningens saga alt \'a ra så gott som 
all en bit in på 70-Lale i. Vad beträffar sjähfor
vngringarna på friska rnarker l~irde Yi oss art 
d en mest angelägna :ng~irden vanligen inte 
Yar någon tidig p lamröjning u tan en \·id rätt 
tidpunkt insatl. lövsanering röl_jd av ungskogs
röjning. Vi Yar inte e nsamma 0 111 att plant
röj ningen med tiden så gott sorn upphörde . 
H e la skogsbruket upplevde cle1samrna som en 
föijcl a\· den 1wa inriktningen mol. plantering. 

Ungskogsröjningen 
Ungskogsröjningen på 50-ta leL företogs på av
SC\'ärt större arealer ~in vad sorn skogsocllaLs 
och sjähforyngrats i tidigare skeden . Upp
komsthistoriken i elen tidens bestånd som be
fann sig i ett för nngskogsröjning lämpligt ur
Yecklingssradiurn kunde därför ,ara mycket 

f'mfessor Sven-Olof.Andersson vid besök /H1 contortu
J;/un lering Stensjöviigrn. väster um Liden, 1984. 



Dl tal//Jps/ånd efier uiil 11/

fiird 1111gshogsriij'11i11g. 

varie rande. Ingreppet a\'såg då som nu att i-l\'

lägsna a lla lö,·- och barrträd som inte bo rde 
ingj i del fra1mid;i bestå ndet. Lirnplig tör röj
ning 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 rsintcT,·alle t anga\'s till 
hela 10- 50 år. D e t är först p{1 60-taleL s0111 ung
skogen till huvudsaklig del l'ar resulta tet m· 
det nya lr;ikLhyggesbruket. N u var den mer lik
artad och skulle enligt d e senare instruktion
erna fö re1;is i rvä till tre meter höga och 10- 20 
fö- gamla skogskulwre r. Eller också sku lle det 
röjas i n.°1got älcli··e själ\'föryngringar i samma 
tllYecklingss tad iu111. 

Sl'en-Olof' Anderssons prodnk1 ionsstudicr 
p.°t SO-talet i norrbndska tallplanteringar fic k 
stor betydelse för re ko rnmenclt'rade röjnings
förband . 2·11 I bolagets första instruktiou p å 50-
takt anga,·s högre sta m an tal p e r hektar fö r 
tall ;in för gran . Snart beslöts att inte särskilja 
lrädslagen. l st;illet gjord e vi under en period 
på 1960- och 70-talcu en disLinkLion mel lan in
riktningen ,·id skogsbrnk med resp ektive uran 
gallring. 1 d et förra fallet 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 och m ed 80-

taleL, då d e ,·erkligt stora llltgskogsarealcrna 
röjdes, tillämpades lölja11de förbandsbest.äm
melser: 

Ståndo nsinclex 
1-1 I 00 . Tall och ~ ,-,m 

'./0 
18 

16 
1·1 

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

2 ]() () 
I \100 

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

Björk i rena best;'111 cl skttl le röjas till rnax. 
1 ~00 stammar pe r he ktar oa\'se u marken s 
bördighet. Det iir intressant 11owra a tt reda n 
R.o nge i sill ''famlande cftcr sauuingen '· på :!O
talet h a d e h a mnat pa pre cis samma ni\'å \'ad 
a,·ser f'örbanclet ,id si n a röj ningar i g ranskog: 
ca l 900 sta m mM per hektar. 

För all li ndra \'erkningarna a,· cit't mins
kade behol'et a,· arhetskra l'r i skogen illg rep 
staLsmakterna med olika s,·sse lsii llni ngspaket i 
skogsbl'gderna (jfr kapite l 23) . Inte 111inst in
gick 1111gskogsröjning i clf'ssa . De s.k. bered
skapsarbetena på börjades {1r 1958 och fort
gick ;inda till slu tet a,· 80-talct. \'crksarnhe1s
fo r111 en cle lfin;i n sit'rade skogliga ~ttgiirder 
genom bidrag fr;°m )\lbetsm a rkna dsslvrelse11 
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(AMS) och länsarbetsnämnderna. Under 60-
tale t sysselsattes framför allt fris tällda skogs
arbetare . Men beredskapsverksam het.en kom 
iiven all o rnfaua betydligt fler kcuegorier 
arbetslösa. 

Det statliga stödet till bl.a. skogsvårds,hgär
der i Norrland hade t-vivelsntan många posi
tiva c>ffc ktcr. Detta giillde in te m inst under 
elen för arbetskraften sv{1ra perioden då syssel
sätmingen 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 skrauande 
Håkan Swau {1terkollllllen frå n en inspektion 
av ett beredskapslag. Detta skedde tillsammans 
med ek i samman hanget högsta t;inkbara poten
taterna. närnligeu l~iueLs landshövding, en byrå
direktör från ,\rbe tsmarknadsstyrelsen , chefen 
Cör Li11sarbeL~nämnclen samt l;insjägmästaren . 

J::fter en lång fo l!llarsch i det kylslagua höst.
dunklet ti llsan1111ans med en uppsyningsman 
från Skogsv:1rclsstyn.:lsen, vilken ledde 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 knatt
rande 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 . Under en 
skaq)t lysande primuslampa satt h ela skaran 
timavlönade röjare inklusive förmannen och 
spelade kort. 

Gallringsrqjningen 
Tradi tionen att röja i gallringsskog gick till
baka ti ll 1q20- och 30-ta len . Man skulle enligt 
50-talsinstrnkrionen röja då behovet anses J1åto,g0 

lip;t, u x. då mycket tät 1111derviixt bedöms vam Jm1-

d11ktio11shii1111110 nde på iiverlJPst/indl'i. Siirskilt gäl
IN 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 bestånd be
m~ingda n1ecl en tät 11ndervegetat.iou av barr 
och ]öl'. Cen0111 flitig t gallrancle var över
best:mdet ,I\· gag1l\'i rkesträd därti .11 ofta a ll tför 
glest. Srnåu·~iden kunde därför svara för en av
se,·ärd del av besr:t11dets totala tilh·äxt, men 
deu avsa ttes på st.ammar av l'il ka h uvud parten 

aldrig skulle nå gagnvirkesdimensioner. 
Under 1960- och en bit in p.'t 70-talet for
cerades därför gallringsröjningar i sådana 
bestånd med avsikten all flyua över under
växtens tillväxt till de grön·e träden . Åtgärdens 
lönsamhet kunde ber~iknas genom all upp
skatta de onyttip;a klena småträdens smnmanlagda 
andel av dn, totala gnmdytan. 2'13 Åren 1968-72 
behandlades sammanlag t drygt 30 000 hektar. 
Ett par år senare upphörde denna form av be
ståndsvårdande röjn ing i bolagets skogsbruk, 
sannolikt för all tid. 

Lövet i ungskogen 
De tidiga instruktionerna a11d,ts en l'iss ambi
valens när det gäller den lämpliga lövinbland
ningen efter röjn ing. 1\fan säger i 1961 års in
struktion att björhinblandning bör (fterstriivas jH1 
allo 111ar/1n Dock jår hiirvid aldrig en björk kvar
lämnas J!å. bt/<0stnad av Pll utvl'Ck!ingsbart ban° 
träd. Vidare krävs vid nngskogsröjning att asp 
och björk endast. får kvarlämnas i större 
luckor. De skall då ha en avse\'ärt lägre höjd 
än barnrädsplantorna. Undantag utgö1 fuk
tiga str(tk där björk skall lämnas även d~ir den 
är lika hög eller högre än gran föryngringen. l 
plantri~jningar skall lövinblandning 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 påverkar gagn
virkesprocluktione n. 

lJ ncler resans gång bö1jade man dock allt
mer uppskatta li.ivtriid som inblandning i den 
framtida barrskogen. Man hade också lärt sig 
ta hj;ilp av lö,·e t som frostdämpande "amrne
tr;id" dels i Lerrängens lågpanier. dels också -
me r allmänt - på fuktiga marker där granen 
trivs bra under och tillsammans med björk. l 
iustxuktionen Cör ungskogsröjning från år 
1982 sägs att klen underväxr av barr inlf' s/ia{{ 

gynnas på bekostnad av , )i l utvecklad lövför
yngring. I sådana fa ll skall man bygga på löve t. 
Inställningen var alltså ganska a nnorlunda än 
20 år tidigare. Det skall dock påpekas att röj
ningsobjekteu till sin uppkomsthistoria och 
därmed till sin kara ktär 1111der 1.idcn hade för
ändrats rätt mycket i skötselmässigt positiv 
rikLning. 



.. 

Trols våra pedagogiskt utformade, illustre
rade röjningsinstrukt.ioner var detta med löv
inbla ndn ing ej alltid det bttaste för fältperso
nalen atl ta till sitt hjän:a . En orsak var sannolikt 
skogsbrukets lövbekämpni ng med kemiska 
medel, som ju syf t.ade li ll e n totalsanering där 
åtgärden sattes in. Somliga hade svårt alt se 
a nnorlunda på uppgiften i del manuella arbe
teL. O rdern a tt. "allt löv skall bort" var alltför 
btt att ge och all föija . Resultatet kunde bli 
nog så uppseendeväckande och nedslående. 
På några timmar kunde ambitiösa men fel
inslruerarle ri'~jare fö rvandla ämnet till en 
vacker lövrik barrblandskog till ett glest och 
luckigt Lallbestå ncl. Vi slet genom åren hårt 
med uppgiften att överlag f·a såväl arbe ts
ledare som röjare att inse att ~iven löv tolere
rades i våra u ngskogar. Säkert är att särskilt 
under 1950- och 60-lalen e n hel del l~jörk i 
ouödan röjdes bort till förfång för produktion 
och naturv~1rd. På det stora hela blev dock 
resultaten acceptabla. 

Röjnings tekniken 
Fra m till på 50-talet var röjningsarbetet i ung
skogen manuellt och ntfördes med röjknivar 
( Lex. H ammerdals-lie n eller Krafts röj krok) . 

Meu under årtiondets senare del korn arbete 
med motorröjningssågar till ökad användning. 

Den första konstruktio nen, Brush Master, 
var amerikansk, tung och klumpig. Svenska till
verkare av mer smidiga sågar, som Tandsbyns 
Mekaniska Verkstad, beläge n söder om Öster
sund, tog dä rför snabbt över marknaden. 
Snart hade de fles ta svenska motorsågstillver
kare, som J onsered, Husqvarna och Partner 
även motorröjningssågar på sina program . 
Sågarna kom fr.o .m . 60-talet au bli de bestå
ende och al lenarådande röjn ingsredskapen 
seklet ut. 

Från och med SO-talets mitt gjordes dock 
ganska omfattande försök m ed att ytterligare 
mekanisera åtgärden. Skogsbruket sökte inte 
mins t utvägar för all komma tillrätta med del 
rikliga lövuppslaget i föryngringarna, en kon
sekvens av besprutningsförhudet år 1982. Ett 
samarbetsprojekt startade år J 986 med del
tagande av Domänverket, MoDo, SCA, Sydved 
och Södra skogsägarna och finan sierat med 
medel från Skogsbrukets forskningsfond. 
Eftersom de då vanliga skogsmaskinerna (en
greppsskördarna) med få undantag hade väl 
låg frigån gsl1~jcl för att kunna arbeta inne i 
p lantskog fick de anpassas ti ll högre fri
gående . Dessutom byggdes mot slutet 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 prototypmaskin, "Hulda", av Huldtim 
i Malå a1·sedd e nbart för ri.~jning. Alla maski
ner hade kranburna röjaggregm. 

.Jämförande studier och praktiska försök, 
som bolaget utförde n1ed Lre till rö jningsmaski
ner om byggda skördare: FIVIG 4:'i0 (Lillebror), 
Valrnet 901 och Skogsjau 487 (Spindeln), var 

AC + BO län Antal objekt: 21 st 

Lövskog, 
9% 

Blandskog, 
46% 

Granskog, 
2% 

Tallskog, 
43% 

Antal provytor a 100 m2 : 535 st 

Inventerad areal: 751 ha 

Y + Z län Antal objekt: 39 st 

Antal provytor a 1 oo m2 : 972 st 

Inventerad areal: 1 266 ha 

Tall Gran Löv 

Lövskog, 
5% 

Blandskog, 
45% 

Granskog, 
17% 

Tallskog, 
33% 

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 11i.m.1 l11m11r/.1/11111111amas.fö1° 
rfp/11i11g /H1 lr11r/slog. 
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mycke L lcl\ancle \'ad a\'ser såYäl produktion 
som kostnader och biologis kl resullat.. UTYeck
lingf'n avstannade dock under 90-taleL Deua 
k,111 ses som beklagl igl, ty senare uppföij
ningar ,·isade au. skogsbruket i11Le längre a\'
satte tillräckliga resurser för r~jningsåtgärder. 

En bild av fram tidsskogen 
Röjningsinstruklioner är en sak, men hur såg 
då ,·erklighcten u t:, Diskussio11e11s ,·ågor gick 
höga unde r I \)70- och 80-talen om hur skogs
bruket egeml ige n lyckades med t1ppgil'ten att 
åter skogkhicla de upptag11a hyggesytorna. 
Skogsvårdsorgan isat.ionen lät sina konsulenter 
genomföra uppmätningar på u tlouad e för
vngringsohjekt och ryckte s ig konstatera au 
frarng.°111g,1rna inte ,ar så l)'sande. i\llan fan n 
au de l brast i alla lllornent i skogsocl li ngsarhe
tf't.. Detta kunde förklaras m ed för få uls<llla 
p lan tor. b ristande markbehandling, under
mål iga plantor och bristande tillsyn . 

Vid ~jähförmgring lämnacks fö r Ja frö
träd.2 t·I Detta bekymrade iutc 111iust del ide
ella nantr\'ärnct som !;inge anklagat oss for all 
skapa lrösLiös,t monokulture r a, tal l och gran, 
men nu ocks{t fick anledn ing ifrågasätta hela 
skogsbruksprincipen. Kritiken framfördes i de 
flesta lillg;ingl iga media. 

Bilden st;imcle rä tt dfögt 111ecl ,·å r egen . Vi 
beslö t li ll slul au försöka ge en ohjf'kt iv bild a1· 
ti llståndet i dra 1wröjda ungskogar, , ·ara,· Yi 
hade stora arealer. Det rörde sig ,·id d en lic!En 
om beslå nd som a n lagts på !50- och bö1:ja11 av 
60-talel, alllså en pe riod då ca h älften a\' area
len kulti\'eracles och reslen sjähföryngrades. 
År 1982 lottade ,·i ut 50 ol~jekL ur d ra register, 
spridda ö,·er hela inneha,·e t. I 1'a1je besLånd 
b1cles 25 pro1-ytor ttt där skogen ingående be
skrevs. 

T de fall där tall , g ran respektive björ k före
korn med m inst 70 procent a,· stamant,de l 
h;infördes prowlorna ,id bearbeu1 inge n i kate
gorierna !ull.sko,~; gmnslwgoch björkskog. Ö\'l'iga 
prm·ytor hiinförcles lill kategorin hlrmdslwg P(t 
så sätl fick man e n llppfann ing orn fördel
niu gen p :'i o li ka ung~kogstyfJn. 

Resultatet åskådl iggörs i fignr 19 : 1. J\ilate
rialet är uppdclal p[t en nordl ig gni pp ung-



skogar, ctär m,-1rkerna ;ir magra och där därför 
t.a llcn ofta domiuerar samt en sydligare där 
skogen i l1ögre grad , äxer p:1 friskare marker 
d;ir granen kommer mer till sin r/itl. På h;ilf
tcn 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 pro
cen Li norr, en naturlig skillnad. Ren gran ung
skog förckon1 mest i Mellannorrland . Men 
s{1v~il i söder som i norr uppträdde granen 
mest i en mer j ämn blandning med tall och 
lövrr~id. Ren lövungskog fanns bara i begr~in
sad omfattning - ,ilkct var ualll rl igt- men löv
träd fanns desto 1.11cr som inslag i a lla uug
skogsryper. 

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.åncls
regis1.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.e 1.sin1.ervallet hade 
röjarna som framgå r åstadkommit ungskogar 
med an, isal stamantal. På de svagaste markerna 
var {orba11det tätare iiu rekommenderat., på 
de bördigaste glesare. Orsaken kan sökas i röj
ningsobjekt.ens b raktär forc röjningen. 

Det mest sannolika är a tt de t trol igen i 
nd111ga fa ll inte fanns llcr tdid atr hirnna på de 
b;ittrc boniteterna. F.n annan är sdrighctc11 
för röjarna att anpassa sill stam,·al tillt·äckligt 
noggran t alltefter markernas , a rie rancle bör
dighctsförh ållancle11. iVlan drar sig cbrför 
"mol mitt.en" . 

Tabell 19: I. Uppmätt stamantal i np·öjda ungskog,u- i 
relation till eftersträvat förband enligt fiiltinstruktionen 
(= 100). Bestånden, sammanlagt 62 660 he ktar, är gruppe
rade över å~att H I 00-bonitct. 

Ri~- S tåncl0r1>index . I-I 100 / 
11ings- St:-ll11:111tal per \ick1 ar enlig;t instr11k1ion 

;;H· - 14 1r )o -Hi 1 100 -1 $ J:),) lJ - '.!O 1700 - ~2 1900 '..! l- ~ 100 

198-1 118 !)\) ()l) l)/ ()2 81 
1980 106 10~ 91 % 90 83 

I '.186 102 1116 101 % ()~ 89 
1()87 108 l I 0 D\J 97 9~ 87 

Den b ild som på detta sätt tecknades a,· fram
tidsskogen - som elen anlades på 1950- och 60-
1.alen - fonnedlacle en rätt posi ti l'L budskap. 

Trädslagssamma11sätu1ingen och dess varia
tion liknade ganska mycket elen som en natur
lig boreal skog bör innehålla. Med stor san no
likhet {1stadkom det övriga storskogsbruket 
ungskogar a1· 1111gefar liknande slag. Ty lal t
i11strnk1joncn1a Y,lr ganska li ka. Vi förutsåg 
dock, på basis av s1.11dicr av 80-talcts yngre 
plan tskogar, att tal linslagct skulle öka i ung
skogen framöver. Den skul le också fortsätta att 
inne hålla ganska mycket lövträd. Övcrgfö1gen 
frtlll hyggesbränning ri ll maskin ell mark
bered ning samt ö kande andel plantering 
sö1jdc för deu a. De arealer som bcskogades 
med contortarall res11ltc rade givet\·is i be
stanclsbilder ;w i viss 1u:111 ny karaktiir. 

Klättringen uppför 
röjningsberget 
l bö1jan a\" 70-talet började vi uppleva ro_1-
ningsbehovct p[t eu nyu sätt. Inti ll dess hack 
det varit de prcnyt<:>visa bedömningar som 
företogs vid skogstaxcringarna på vilka en stor 
del av den ö1crsiktliga skogsvårdsplancriugen 
baserades. 1::nligt den scnasle Laxeringcn 
(1966-70) k11nde behovet av ungskogsröjning 
för de niirrnas1.e fem ,1ren beräknas till 4 150 
hektar per åL Dena var i nid med de areale r 
som röjdes. 

Mcll nu b lev drt nya och detaljerade be
stfö1dsregister fa1-cligt (resultatet av projektet 
Skoglig analys. (jfr kapitel G) . H ä r fram trädde 
b ilden a,· eu ,,äscntligt stöne behov. EnligL 
den första genomgången år 1972 borde i s tiillet 
7 LJ60 hektar per år rö jas, d .1·.s. 80 procc11t 
mer. Och för den ko1rnnande femårsperioden 
registt·erades bcl101·ct till I 0 800 hektar per år, 
en ö kn i11g 1ned 160 proce11 t! 

1VIen detta ,·ar bara en begynnande insikt 
om ett långvar igt föret.ag som y j skulle komma 
att kalla "kläuringcn uppför röjn ingsbcrgeL". 
Vägen skulle beledsagas a,· mycken ,·åncla och 
ifrågasäuan dcn. Tidigare hade röjn ingsarbe
tet - ,,id sidan av det som utfördes med ,·issa 
statsbidrag - utnyt~ats for att utjiimna sysscl
siiun ingen i skogen . N;ir a,·,·erkn ingarua a,· 
ko1~j 11nkturskiil ,ar låga utfördes mer röjning, 
n ;ir konjunkrnren s,-.'ingde minskade i s t;illet 
aktiYiteten . Detta va r i alla fa ll teorie11. Verklig-



heten hade också andra inslag, vilket vi bru
kade påpeka. När det var lågkonjunktur fanns 
det bara begränsade a nslag till röjning att till
gå, när det var bra tider fanns det pengar men 
brist p å arbet5kraft för åtgärden . Vi kan knap
past ha varit e nsamma om denna situat.ion . Ty år 
1979 be räknade Institutionen för skogstaxe
ring, i en utredning beställd av Skogsstyrelse n, 
att i hela landet fanns eu efte rsläpande röj
ningsbehov på storleksordningen I ,3 miUo ne r 

h ektar! 24
'' 

Det ena hade därför lett till det andra, bola
gets röjningsverksarnhet drogs med efte rsläp
ningar. Detta bör:jade bli alltmer uppenbart. 
Och samtidig t vällde ungskoga rna, anlagda på 
50- tale t, in i röjningsmogen ålder! Dessa 
fanns dokumernerade i vår skogsYårdsrutin 
som just höll på att färdigställas. Ty här var alla 
våra 15 000 hyggesytor och plan tskoga r i för
~ngringsfasen beskrivna och koor·clinatsaua . 
Ar ] 975 kunde därför för första gfogen en 
verklighetstrogen simulering av aktuellt och 
framtida röjningsbehov tas fram. Resultatet 
var chockerande . Den visade en eftersläpning 
på ca 43 000 hektar ungskogsröj ning! Och om 
de nna skulle kunna kla ras av omedelbart, vil
ket g ivetvis var o tänkbart, skulle röjningsbeho
ve t ä ndå mycket snart pendla mellan l4 000 
och 20 000 hektar per år! Vi var nu uppe i ett 
röjningsbehov som var fyra till fen1 gånger 
större än tidigare program. Vid sidan om 
e ftersläpningen! 

De tt.a var svindlande och oroande siffro r. 
De t som diuills utförL~ i fo rm av ungskogsröj
n ing var småsaker jämfört med det som nu 
stundade. Under elen komma nde tioårsperio-
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elen skulle ca 200 000 hektar skog passera 
genom röjningsstaclie t och därifrån lo tsas in i 
produktionsfase n. Det var viktigt att ge dessa 
skogar en bra sammansättning in för näs ta 
skede då de skulle svara för en ordentlig virkes
produktion. Detta \·ar alla ense om. Men 
många ryggade ändå inför uppgiften som 
innehar e n ordentlig kostnadsökn ing. Och 
chirtill väntade de n intrikata uppgifte n att 
mobilisera tillräckl igt med arbetskraft. Trots 
att nu varje röjningsmoget bestånd kunde 
prickas in på kartan ifrågasattes därför fort
farande behovet på alla nivåer inom vår o rga
nisatio n. Å~ikterna bröt sig o rdentligt. Visser
ligen ökade röjn ingen i ornfr1ttning under 70-
talets senare del, men inte i en tak t så alt efter
släpningen minskade (j fr (igur 19:2). År 1980 
hade det då kä nda behovet av rrngskogsröj
ning ökat till SO 000 hektar. Därtill korn manuell 
lövröjning. Vi sköt r~jningsberget framför oss! 

Det gällde därför att få alla i organisationen 
att inse al lvaret i situatione n. Fortsatte efter
släpningen att öka skulle vi tvingas släppa ige
nom oröjda ungskogar 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 förvaltn ingarnas perso
nal med på noterna. Eventuella tvivlare skulle 
st~illas öga mol öga med verklighe te n . 

Lösningen blev att engagera alla skogs
vårclsansvariga på (örvalmingarna i en jättelik 
röj ningsinvcntcri ng från I uften. Var och e n 
skulle personligen vara med om att bedöma 
röjningsbehovet från helikopter för att på så 
sätt sortera in bestånden i behovskategorier. 
U ppclraget gälldt> a lla ungskogshestånd d~ir 

1980 1985 1990 

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 ålgärd 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 gjorde \"i inventeringar på 
prov. Årel därpå genomfördes prc~jekte t.. 

H elikopterinventeringen rensade lnfte n. 
Det å tgärdsbchov som framträdde återspeglade 
ganska precis det som förutsågs i \·årt skogs
vårclsregiste r. Detta var inte så konstigt, för 
faltperson,tlen hade> själva varit ansvariga for 
att ge registret dess innehåll. Men hur som 
helst, hädanefter drog alla ål samma håll. Röj
ningsberget skitlle besegras! Genom poliliska 
besl111. var den kemiska lövsaneringen från år 
1982 i praktiken inte liingre all räkna med. 
Deua betydde att manuell tmgskogsröjning 
under SO-talet blev elen till arealen största 
verksamheten inom bolagets skogsvård. Som 
exempel åtgick ;°u· )987 ca 42 000 dagsverken i 
röjningsarbetet. Dessa moLSvarade 42 procent 

av alla skogsvårdsarbeteu delta :1r. U nde r de 
n io å re n 1981-89 behandlades 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 resllr
sen var helt otill räcklig. Vi fick pröva nya lös
ningar, engagera kvinnor och skol ungdomar. 
Vår nytillträdde skogsclirektö1-, SYen EmherL~en, 
som varit mannen bakom meka11iseringarna 
inom avverkn ings- och transponarbetet. upp
rnanade oss att prova med en treprenörer. 

Vid sidan av markberedning och andra 
maskin tjänster var detta en ny ide i skogs\årcls
arbetet. Men denna skulle klara oss ur knipan. 
Snart hade vi röjningskont rakt med både 
stora och små företag som kunde . eller inspi
rerades att e rbjuda röjningstjänster. En kouse
kvens blev inte oväntat att produktionen per 
insatt dagsverke ökade kraftigt. Flera av före
tagen hade vuxit upp som svampar urjorden 
ute i skogsbygderna. De som överle\"Cle bred-
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dacle m ed tiden sin ,·c rksamhet med skogs
od ling och annat. I dag vilar hun.tddekn av 
SCA:s skogsvårdsverksarnh eL på enLrepre nörs
tjänster. 

l sto rt sett hämtades cfLersl~ipningarna in 
unde r SO-talet. Vi kunde andas u t. Men p!t 
\'issa håll kvarstod problemen ~innu n ågra [1r. 
Sedan mildrades behovet rä LLa,·sevän. Orsake n 
var att allt större ytor ;n· contortata ll nådde r{~

ningsstadiet i ställe t för tall- och granskog. 
Deua skedde ,·isserlige n tidigare på grund av 
contortans snabba växt, me n å tgärclsbe ho\'eL 
,·ar herydligt m ind re . Ofta kunde m an avst[t 
från all röja beLyclande delar av bestånden . 
ConLortan klarar sig bättre i kon kurre nsen 
med Lex. lövträden . 

Under periode n 1980-89 röjdes sam
ma nlagt ca 325 000 hektar ungskogar. På 40 år 
- fr.o .m . 50-talet - hade d~irrned ca 570 000 
hekLar ungskog röjts. Deua motsvarande 31 
procen l av bolagets to tala skogsareal vid perio
dens slu t. T ill detta skall läggas elen röjning 
som unde r resans gång de i SCA inlemmade 
skogbolagen åstadkommiL Den röjda skogen 
borde vid SO-tale ts slut huvudsakligen åter
f-innas i åldersklasserna 20- 70 år. Bestfö1d av 
denna ålder täckte då 29 procent av skogs
areale n . Slutsatsen kan därför dras a tt fr.o .m . 
Lraktliyggesbruke ts införande i princip all ny
anlagd skog på bolagets marker - som avsett 
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var - tidigt bli, it danad genom e n skogs
v:1rdande röjning. Ett bra betyg. Dessutom 
hade minst 80 000 hektar av d en något äldre 
skogen beh andlats med gall ringsn\jning. 

Kl tiLLringen uppfö, röjningsberget gav 
rnång,t värdefu lla erfaren hete r. Vi fan n a tt 
helikoptern var e u mycket ,·~irdcfull t hjälp
mede l för att lokalisera och få en realistisk 
bi ld av ,·öjn ingshehm·et år från å r. Skogsdrds
rutinen anvisade ek aktuella platserna , hel i
kopte rbesiktningen beho,·e n i detalj . :Vlecl rätt 
uppläggn ing ökade planeri ngskapaci te te n 
ofantligt, liksom precisionen. Från luften fick 
man god öve rsikt över ,·arje objekt och kunde 
b l.a. "planera bort" delar av ungskogen som 
inte behövde behandlas. Detta sparade in stora 
be lopp. Man kunde också "sätta bort" röj
n ingsobj ekten när man hade enu·ep renören 
med ombord. Avsyningen efter utfört arbete 
ble\· också snabb och effektiv. 

Det visade sig viktigt att försöka klara av röj
n ingsbe hoven i takt med att de uppträdde. En 
konjunkturanpassad verksamhet leder lätt till 
eftersläpningar. I eftersatta röjningar ökar 
arbetsdrygheten snabbt, liksom kostnaderna . 
För att undvika sådana problem var vår skogs
vårclsrutin en pålitlig garant för att påmin
nelser kom i tid och a ll ingenting glömdes 
bort. 



KI\PITEL 20 

Algen - ett skogsbruksproblem 
på gott och ont 
av Per Persson 

Förord 
J ag triiffade Stig sista gången i slute t a,· sep
tembe r år 2002 sLrax in nan ha n skulle åLer
, ä ncla ti ll sitt hem i Spanien för att cliir full
följa arbetet med denna bok. Han l'a r inne i 
slutfasen med manusskri,·ancle L men hade 
ännu 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 synpunkter på "älgfrågan" för au skril'a 
si ll älgkapitel. 

J ag arbetade under många :ir med Stig som 
chef med början år 1976. Mina a rbetsuppgifler 
kom sn;:ir1 och 11nder pågående "älgexplo
sion" all omfaua inverneringar a,· ;dgskador 
och älgstamm ens storlek samt åtgärder för au 
genom jakL m inska sk;:ideproblernen. ArbeLs
förclelningcn mellan oss \'a r den att j ag 
mycket självständigL_jobbade med dessa frågor 

Övl'lgångPn till hygg;'sslwgs
lmtk innebar 11/I dm tidigme 
ganska begränsade rilgstam-
111en Ji.rk til(~rlng till mal i 
öve1jlöd. Genom nya avskjut
nings1egle1; mer/ lwlvskyllP 

och sJ1arrmdP av /w1; ökade 
slwnmm srwbbt. N,to Hr,rtil 
Pellei:1.mn/N. 

och detta i niira kontakt med lokala och regio
nala j ägare och _jakto rganisationc>r s,tlll l fors
kare, o rganisationer och mynd igheter ä,-c n på 
riksnivå . Stig sjäh· var mycket imresseracl jägare 
och före 1.räclcle skogsbruket b:1de i SkogsYårds
SL:Telsen oclt i Läus;dgu;i,n uden i Väste rnorr
lands 1;in. Vi hade å 1.e rko111111ancle diskus
sion e r om älgsituationen och vil ka .'t tgärder 
som kräYcles genom beslut inLernL, i U ius;ilg
nämnden och inom jägarhc>tsar. 

Efler eLL längre resonemang den d~ir höst
dagen 2002 skildes ,·i. H ösLen fö rlöp Le uLan au 
det utkast till älgkapi tel som Stig st~ill t i utsik t 
dök upp for påseende och konstruktiva kom-
111 e11t,lt'e r. Ornkringjulctid kom så b11d 0111 a u 
han bli\it inlagd på sj11kht1s efter a tt hans 
hälsa under hösLen grach·is bliYit s~imre. l mit
ten a,· janu,1ri ,h 2003 aYled Stig. 

A,· Stigs h11s1.ru \ 'i,ianne har jag fätt ,·era att 
han in i del sist.a j obbade med sin bok men att 
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han int.e orkade skriva ~ilgkapit.ler.. Hans lLL
tryckliga ö nskan var au det skulle fullföljas 
och ,·ia Vivian ne bad han m ig att göra deua. 
Kapitelrubriken har Stig själv formulera t och 
jag har försökt att fylla kapitlet med i11neh[11l .i 
haus anda. 

Inledning 
I denna bok beskrivs de genomgripande för
ändringa r som under d et: senaste dryga halv
seklet sket.L av skogsbrukets inriktning och 
skogarnas tillstånd. Tillsammans med stora 
för~indringar av jordbruk och cijurhålln ing i 
skogsbygderna har detta skapat nya och 
mycket gynnsamma föruts~ittningar för ,·issa 
vilt.arter och i synnerhe t för ä lgen. Genom 
medveten ändring och styrn ing av jaktens in
riktning har vi under de n aktuella perioden 
byggt. upp v~irldens i särklass Lät.aste älgstam
ma r. Detta har dock inte varit problemfritt 
uta n t.illfällen med svåra älgskador har fram
tvingat radikala insatser för an b~ittre anpassa 
älgsrammens numerär till den aktuella betes
tillgången. Under flera tidsper ioder har ocks[1 
älgskadorna klassats som vårt största skogs-

vårdsproblem. Det iir därför av intresse au 
närmare granska detra skeende, hur det har 
hanterat.s och vilka slutsat.ser för framtide 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 huvudsak 
betraklas som cu problem , vilket n aturl igtvis 
är helt fel. Älgen är ett djur som på många säll 
fascine rar genom både sin storlek och sin livs
mi ijö. Den har blivi t en symbol för skogslandet 
Sverige och lockar turiste1·, både svenskar och 
utlänningar. De n är ocks,\ basen för etl av lan
d ets s1örsta kul Lurevenernang, den årliga älg
jakten, uär andra aktiviteter går på lågfart i Norr
lands skogsbygder unde r älgjaktens premiär
,·ecka . 

.Jakt.en uppskattas av rn,h1ga då de n ger av
koppling fr:111 det , ardagliga jobbe t och sam
tidig t. en speciell social gemenskap mellan 
lllänn iskor som under res1en av året är bosat.ta 
på \"itt skilda orter och sysselsatta inom olika 
yrken. J akt.e n i sig iir, som regel, och s~irskilt 
för passkyttarna, en långdragen väntan med 
inslag av naturupplevelser samt tid for av
slappning och eftertanke. De nna ka n plötsligt. 

l'lanering av dagms iilgjaht. Jakl[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 händelseför
lopp clå en eller flera älgar närmar sig. Det 
gäller då a tt snabbt avgöra vilken typ av djur 
det ~ir, om cle är skjutbara och om det går att 
skjuta ett eller flera välriktade skott för att så 
snabbt och säkert som möjligt fälla älgen eller 
älgarna. ECterarbe tet med urtagning, u ttra ns
port och slakt kan vara både slitsamt och be
sv~irligt, men stärke r gemenskapen när sam
lade ansträngningar krävs for att lyckas. 

Ett mycket ston, för att inte säga domin e
rande, intresse Cör många skogsanställcla har 
vari t och är älgar och älgjakt. Något skämt
samt så brukar tickr~ikningen utgå från älg
j akten, d .v.s. e n händelse e ller planerad aktivi
te t anges all tid som före e ller efter ~ilgjaklen. 
En stor risk med de lta ä r all rJör stor tolerans 
for skador orsakade av älg. Man hoppas och 
tror atl proble men löser sig sj älva, men det 
visar sig alltid att så inte är fal let, utan ska
dorna har i 1·egel hunnit bli mycke t stora 
innan man på allvar tar sig a n uppgiften au 
genom rejält ökad avskjutning m inska betes
tryckct. 

Alge ns många positiva sidor be hand las ej 
y'llerligare i detta kapitel, men det är viktigt a tt 

förs tå att skogsbrukets före trädare på intet sätt 
strävar efter a tt u trota älgen. Vi som ~1r enga
gerade i skogsbruk är i stället många gånger 
all tför överseende med de p roblem som älgen 
förorsakar. Vad som krävs är e n bättre balans 
mellan älgs tam marnas storlek och de n lokala 
tillgången på lämpligt vinterbete. Lyckas vi 
med detta så kan vi fo rt.satt beh[dla ~ilgens alla 
posi tiva \'ärclen samtidigt som problemen i 
form av skador för skogsbrnket hamnar p:1 en 
acce ptabel nivå. Detta ~i r vårt m ål. Det är sam
tidigt en viktig fråga för Sverige som en nation 
där skogsbruk och skogsindustri har stor eko
nomisk be tydelse, inte minst i skogshygderna. 

Före 1950 - älg en sällsynthet 
inom SCA:s områden 
Algen var uppenbarlige n vanlig unde r f-clrn
tiden att döma av hällristningar och älg
gropar. U ncle r medeltiden blev elen alltmer 
tillbakaträngd av en växande befolkning och 

betande boskap. J akten var intensiv och be
drevs :ire t runt. Genom påbud av Gustav Vasa 
och ha ns son Karl förbjöds jakten på krono
marker nnde r perioden februari-j uli . _Jakten 
pJ högvilt., elit älgen räknas, blev dessutom for
beh :dlen adelsmän. 

Nästa stora föränclring kom när Gustav TTT 
å r 1789 släpper jakten fri för allmogen. Under 
1800-t.ale t.s förra del ~ir iilgen niira utrotni ng 
och fär en fristad endast på några större egen
domar och bruksskogar i Bergslagen. Under 
1800-talc ts senare del spride r sig sedan älgen 
över större delen av Sverige efter pe rioder 
medjaktförbud och allmänt förb11d mot vinter
jakt på skarsnö. 

Ett särskilt problem är skador på_jordbruks
grödor och år 1931 inrättas en älgskadefond 
för utbeta lning av ers~ittniug för sådana ska
dor p{t jordbruk i skogs bygde r. Ko nkurrensen 
frå n betande t:amcijnr ä r svår, samtidigt som 
skogsbruksrnetode r och skogens sammansätt
ning ger li te ~ilgföda .2·tG Tnom område n med 
Lätare älgstammar i Mcllansvcrige förekommer 
sv[ira skogsskaclor. 24 7 

Cenom ökande j aktlig reglering och sam
Yerka n ökar stammen successivt och avskjut
ningen når nya rekordnivåer i Sverige. f.nligt 
Liljefors finns de n rikl igaste älgförekomsten i 
'vfälarlandskapcn, vilha för niirvamnde tmdr ut
göra de iilgrilwslP tmhtmw i världen. Ä lg!ill
g/ingrn och därmed iilguvsl;_jutnirigen har öliat oer
hört wull'I" smrm' tid.2·18 Ccuorn eu a"skjutning 
J-).°I eu till t,,å älgar per l 000 hektar skall stam
m en sbiras ner i syfte a tt minska dess skade
görelse. l Norrland ligger avskjmningen unde r 
ti lh,äxten , och ii lgstarnmen ökar kraftig t. 
Tyngdpunkten för Sveriges iilgst.am förskjuts 
cLirigenom norru t. 

Inom av SCA ht> rö rda län ökar avskj ut
ningen 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. 
Jämfört med dagens nivåer är cleua en mycket 
låg avskjutning men med tecken p{t en snabbt 
ökande stam i södra och mellers ta Norrland. 

Sammantaget kan konstateras a tt stammen 
fram till år 1950 var låg och att en skj uten älg 
fortfarande på 40-talet var något som väckte 
uppmärksamhet. Vi kan också konstatera att 
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under elen t id som dagens slu tawerk11 ings
och ~ildre gallringsbestånd 1{ixLe 11pp Lrn ns 
knappt n,°igon ä lg . De äldre tallar som , i av
verkar idag bör därför ha varit fo rsko 11ade 
fr[rn älgskador 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 äm ne 
I bö1ja11 a1 1950-talet hade älgstammen vnxi t sig 
stark och rnr sp ,·idcl ÖYe r h ela !andel. men rned 
koncen trationer i Bergslagen och södra Norr
land. Liget beskre,·s ,ff Norini på fö ijand(~ 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 iirligen a,·kastar d e t 

e no rma antalet a,· Iller ii11 !(i 000 djm.2-19 

C uder 50-taleL kommer också elen f·örsta stora 
1ägen a\' ~ilgskador i södra och mellers ta Norr
land. Genom :nerhållsarn ,l\'skjutning bar älg
sta1 nrnen ökat snabbt p;°1 m ånga hå ll och den 
under 40-Lalet inl<>dda restaure ringen m äldre 
resthyggeu och trasskogar har skap,-tt ungskogar 
i be teskä nslig å lder. Skaclon rn uppmärksam
mas i form av t" ll speciel l e11btundersök11ing 
till a lla skogsfaktorer ino m SCA:s Södra skogs
chcfsd isLrik l å r 1 ~)!52- 53 och också i företags
taxeringen I 9!'l8- !'J4.250 

Antal 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

SCA inkl Svanö 

Enligt en iilginn:n Lering i ma rs 1053 be
dö111cles stammen vara ca fyra ;i!ga1 per I 000 
hektar i ,V{ecklpad , lägs t i Borgsjii med ca 2,5 
o ch högst i kustsockuarna m ed nära fem iilgar 
per I 000 he kta r. I J ämtland , ·ar filgstamrnen i 
genomsniu lägre, ca 2,4 per l 000 hektar, 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 
samband rn ed fö1·e tagsLaxeri11g<>n (Tax II) 
klassades fö rekomsten a\' ~dgskaclor i ra llung
skog. De mest omfattande skadorna fanns 
inom Kustfö1Yaltni11g<> n sam t Torpsharnmar, 
Lj unga, BispCors och Åsarna förvaltn ingar. 

A,skj 1Hninge 11 höjdes dras tiskt och inom 
flera specie llt s, å n drabbade områden erhölls 
tillstå nd t.ill 1inte1ja kt, bL1. i Fros t.vike n och 
omr,kkt nwllan Strömsu nd och Ramsele, som 
a ll tsedan dess i o mgångar drabbats a\' s1,°tra 
skogsskador. 

I e tr SCA-pcrspekti \" svns a,·skjutnings
ökn ingt"n mvcket tydligt (figur 20:1), rnen 
ele n e fte rföljande nedgången clötjs genorn 
grad\'is ökand<> a,·skj11 Lni ng inom nordligare 
o mråden . l',\ k111, a11 fö r J äm tlands län (figur 
20:2) kan dock en tydlig topp under sl u t.e l a,· 
50-talcL a,fasas. 

I övrigt kan noteras att kaldö rbud vid a ll
mänjakt fortfara nde r i'1dde under :10-1.a let och 
att kal\'a,skjut:ninge n 1id licensjakt ö kade 
mycket långsam t samtid ig t som koavs kj11 t
ninge11 ,·ar förhi'dlande1is h ög (figur 20:3) . 
Detta bör h a b idragi t ti ll e n relatin li'1g rneclel
å lcle r och reprnd11ktion i älgs tammen. 

inkl Graninge 

19 400 

I 

_J_ -
I 

i 

O'-----------''------------'---------
F'ir;ur 20: I. Ni/Ida 11/gar 
/Ht SC:11:fö,.valtad ///Orl1 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 / ')50-2002. 
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Antal 

22 500 

20 000 
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15 000 

12 500 

10 000 

7 500 

5 000 
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!-Jg111 20:2. J·iil lr/11 iilgw i 
jii111tlrmd:, län 19U2- 20U2. 

0 L.F=-2===!.,.,,,.,.~=~~ --l...__ L_ __ _J_ _ _:_ 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

1960-tale t - låg ä lgsta m , ökande 
hyggesa reale r, nya jaktideer 
De l t.a ä r1.ioncle kan klassas som o\'anligt lugn t 
i ä lgskadehänseend e . Aven m,'inga sY[1 rt ska
dade triid fdn 50-t.alet.s skacle,·åg Yisar sig över
Jeya och g rönska p[1 sig, Yilket i11neb;i1· att pro
d u ktionsförlnste rna b lir måttliga . lkst,'\cncle 
halit.et.sdefekt.er hos träden fast.er man inget. 
större avseeude ,,id . Älgs t.am men är fo rtsa tt. 
låg e fter :'iO-talf'ts stora avskj utning samtidigt 
s01n h ygges<1realerna snabbt ö ka r och clärrnecl 
tillgången på ä lgfö d a under b:1cle sommar och 
\'in ter. 

% 

60 
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40 
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10 

r\ hlen konstaterar 1.e:-.. för om råden i Ö\Te 
Dalarna au til lgången p:1 ~ilb>foder iir 1ue r ~i n tio
fal t större jiimfon med ti llst:1ndet del se11aste 
sekelskif tet.. Förii11d ringe11 tillskrivs b:1de all 

det tidigare intensi,·a skogshet.eL ha r 11pphört 
och att slåttennarker lii rnnats att ,·;'ixa igen 
sam tidigt sorn b"gges- och ungskogsarealcrna 
ökat kraCtigt under senare Lid . Dessutom kon
staterar han 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 

Kalv i % av total Ko i <}o av vuxna 

hgm 20: J. /-rillda iilgar i 

.Jii111tla11d~ län I 950- 20U2. 
1\ ndtl /:a lv m, total avsl!j11t-
11i11g samt r111dtl hor av 
111/YJ/(/ rf/1 11: 1950 1955 1960 I 965 I 970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 



Inom sto ra delar a\' mellersLa och norra 
Norrland är älgstammen fo rtsatt l{1g. En gry
e nde älgforskn ing252 bö1jar avkasta resu lta t, 
sorn visar hur försiktig koavskjuu1ing, och 
högL j akuryck på kalvar och ungcijur, snabbt 
ökar älgstammens reproduktion till tid igare 
oanade höj der. Nya icleer angående j aktens in
riktning bö1jar spridas och e nigheten ~ir stor 
bland j ägare och markägare a ll del finns ut
rymme fö r en större älgsram iin den akLUella . 
Försöksverksamhet llled h el l reglerad iilgjakt 
startas :1r 1967 i Västman lands och Krono
bergs lä n sam t senare även i Norrbouen. Nya 
rekord noteras för älgavskjutning p:1 riksnivå, 

Antal älgar/ 1 000 ha 

25 

20 

15 1--- --- -

0 

1974 1975 1976 

Vinterstam 

Repr0dukt1on, % av vinterstam 

Ko. % av vuxna 

Kalv. % av total 

Avskjutning 

Ko. % av vuxna 0 0 

Kalv, <>10 av total 38 42 

1977 1978 

18 18 

31 47 

m en de tta förklaras av ökad avskjutning inom 
a ndra områden iin SCA:s. 

1970-talet - lugne t före stormen 
Under mitt.en av detta decen ni11m införs den 
samordnade älgjakte n , som innebär en över
gång till Li cen~jakt på elen helt dom ine rande 
dele n av arealen . En ny j aktinriktning får 
genomslag (figur 20:4) . 

Det gäller att spara kor, samt au skjuta 
mycket kalv och nngdjur för att dä rigenom 
höja stammens medelålder och reprod11k
t:ion.253 Resul ta ten låter inte vänta p:1 s1g, 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

• • • 
56 49 60 

67 69 73 

32 24 32 

31 42 57 56 67 60 

46 42 40 41 58 46 

Figur 2U:4. J\lgstrww1rns ulvedding, avskpll11ing 111. 111. inom Pli nän11orP 2 J 000 ft.pk/ar stor/ u1111åde stmx västn 
0111 S1111dwal/. Vinln:\/(1111 111n 1s sannolika utveckling (grön /um•a) lto1· /måluw/s 111Prl ler/11ing av In' lotalinventeri11gor 
från hPlilw/1/er (svarta 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 bör
j au liLen förståelse hos myndigheterna inkl u
sive 1;insälgnämnderna. Man hade där vant sig 
vid a tt bedöma iilgsLarnrnen n t.ifrån avskju t
ningen, och en tilldeln ing på en halv till en 
älg per l 000 hektar hade under många år 
variL norm i sLOra delar av Mellannorrland. 
Stig har flera gånger berättat om hur man i 
länsälgnänrnden var yLLersl Lveksam Li ll att öka 
tilldelningen i den takt som begärdes. De 
ökningar som beviljades visade sig i efterhand 
också vara alldeles för små för alt bromsa den 
snabbt: växande älgs tam men. 

Varn ingssignaler saknas inte. Atgskad or 
börjar återigen upptr~ida i sLOr om faun ing, 
bl.a. i f rostviken 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 .Jämt
land och Viisternorrlancl syns allL tydl igare 
tecken p{\ att betestillgångarna Ö\'eruLnyt~as 
och au skadorna därmed ökar. 

.\tlol sltnet av 70-taleL ge nomförs eu !lena! 
flyginventeringar av ~ilgstammen i VäsLernorr
land och resultaten är likartade. Överallt är 
sLarnmen långL sLörre ä n man har trott och i 
regel minst dubbelt så stor. De t är uppenban 
an strävandena att öka älgstammen har lyckats 
över förväntan . 

Nu vid tar om fattande insatser från j ägarna 
för a n snabbt hejda en f'ortsatt ökning och för 
all fä uer slarnmen Li ll rimlig n ivå. Var denna 
skulle ligga var högsL osäkert.. Skadeinven t:e
ringar inom orndden med o lika älgL~ilheL gav 
dock led ning för att i Mel lannon-land prelimi
närt. ange den högsta riml iga ~ilgt~ithe ten ti ll tio 
älgar per 1 000 hektar inom områden med gynn
samma betesförhållanden, cl.v.s. hög andel ung
skog, bördiga marker och måttligt snödjup. 

I figur 20:4 visas med el.l p raktisk!. exempel 
iilgs ta mmens foriindring under åren 1974- 85. 
Här framgår alt stammen på fe m f1r sannolikt 
fy r fald igades fr:111 ca 5 Lill 20 älgar per I 000 
heklar i vinlerslam. Delta visar h ur enorm t 
snabbt en älgstam kan ti llväxa när avs~ju t
ningen ~ir mycket för 1;,g och clessuLOm inri k-
1.ad på al.I spara ko r. 

1980-tale t - skadorna accelererar 
Vid ingången av 80-Lalet sLOd del klan au läget 
va r allvarligt. På m!111ga håll var älgstammarna 
redan mycke1. for stora och betesskadorna 
ökade snabbL. Vårvintern 1980 samlades 
SCA:s samtliga fö rvalLare, skogsvårds- ochjakt
ansvariga till en exkursion in om svå n älg
skadade skogsomr,\den strax \·äs ter om Sunds
vall. Med stöda,, skadeinventeringar, älginven
teringar och resul Lat från o lika delar av SCA:s 
verksamhetsområde kunde vi visa att samma 
uLveckl ing var på gå ng inom de Oesta om
råden och aLL snabba motåtgärder krävdes. 

Avskjutningen ökade sedan snabbt och sär
skil l inom områden där heltäckande flyg
inventeringar gav säkrare underlag för au be
räkna hur mycket älg som måste skjutas. 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 
hade endast några år tid igare betraktats som 
fullständigt osannolik men nu grep s ig 
jiigarna verkeL an. P:t några fä !11 ökade älg
a,·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 under samma Lid 
från knappt 50 000 till drygt 180 000 älgar p er 
!1r. Ökningen inom SC:A:s onm'\den var alltså 
heLydligt större iin f'ör landet som helhet. 

Stora ökn ingar av avs~juu1ingen noLerad es 
inle bara inom de syd liga förval tni ngarna 
u tan även längre norrut. Från Norrbotten kan 
nämnas Bergön och lUnön där avskj utningen 
höjdes dramaLiskt. i bö1:jan av 80-Lalet.. Det
samma gällde Pålträskområde1 11tanför Alvs
byn c.far älgskadorna var mycket omfaLLande 
och eu större antal ih jälsrnltna ä lgkalvar 
hi uades i t:al lnngskogarna efter hå rda vintrar. 

P:1 nånga h{dl va,· allLså älgtäLheLen myckel 
hög. Had e inte den härda 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 koncentrerade. Skadeläget 
\"ar mycket allvarligt inom 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 älgen. skaclesituaLionen i olika län, behm 
a1· ~ttgärder samt kalkyler i syfte a tt belysa hur 
en ekonomisk myäo·nin()" mellan iil<r och skoo-.-, n n n 
kan göras. 2:)~) 

Tabell 20:1. Rekommenderad älgtiithet med hiins)~1 till 
risken för svåra skogsskador. (Från Persson 1982 b) 

l.~ill ~Jedcl1a l \ 'ariat ion .\laxirnalt 

\ 8 :1- \0 10 

/ , ~l 3- 8 8 

AC +-3 '.\- 8 8 

1}1) 4 2- 7 7 

Måtta] för älgstammens storlek togs fram och 
en första ö,·t>rsikt 1·isas i tabell 20: I. l cfLcr
hancl kan konst.a Le ras atl dessa siffror Yar allt
för optimistiska beroende på att d<"n fulla 
effe kt en a,· cu snabbt viixande ä lgswrn iinnu 
inte kt mnat avbsas. Yl.er det.aljerade beräk
ningar gjordes sedan länsYis med ledning a1 
lwräknat foclerutbud (1ingskogsa11clel. tall-

andel, bonitet ) sanll snöperiodens längd . 
Ylål<"t Yar att genom 1·äl a1Vägcl avskjuLning 
hålla älgst.arnrnen ino m ert för va1je älgY[trcls
cl ist.rikt framräknat in tervall. Inom om råden 
med tidigare hård betning skulle stammen 
också sänkas ti ll inren·allets undre gräns för 
att sedan återigen tillåtas öka när mer begär
liga beLes1·äxtcr bö,jacle återbiirnta sig. 

De rekommenderade älg1ä theter11a i tabell 
20:1 gäller inte ljällomr:tden manför skogs
g riiusen , där möj ligheterna att föda en vinter
stam a1· ä lg ä r mycket små . Särskilda problc111 
uppstår därför i områden nära fjiillen där 
~ilgarna Yinterticl söker sig till cle ungskogar 
som kan erbjuda vinterbe te. Tidigare har 
nämnts lån6,,.·,triga problem inom Frost1·ike n i 

.Jämtland. Andra kända omr:tcleu är trakterna 
kringJikh ik i Arjeplog sam t O rmsjöområdet 
i 1ästra dcleu a\' Dorotea, Yilke t särskilt upp
!ll~irksammades 1111dcr SO-talet. I anslut11ing 
till en större bränna från 1933 samlades hiir 
med tide n allt fler ,·interiilgaL Omkring
liggancl<". yngre och mycket lvckade ta ll plante
ringar blel' under 80-talct helt fö rödda genom 

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/1lw11 till 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 Lennart Pe/ler.1s011 . 

älgbetning. Specialinvent:e ringar och vin Ler
_jakt saues in vid flera tillfallen. Som ett mått 
på registrerade älgLä theter kan n~trnnas en 
flyginvenLering dJ ca 500 älgar, varav huvud
delen kor med kal\', kunde inräknas inom ett 
område ptt endas t ca 3 000 hektar. 

Under våre n och sommaren 1984 <renom-
"' fördes en omfa ttande ~ilgskacleinventering a\' 

SCA:s rnarker~56 All ungskog med minst 3/ 10 
tall och i liöjdint.e rYal le t en til l fem meter 
skttlle inventeras. Sammanlagt omfaLLade in
venteringen '.!60 000 hekta1·, varav först ett tätt 
stickprov bedömdes [rån helikopter. Därefte r 
louacles frän detta ett mindre stickprov uL som 
provyteinve nterades på m arke n för kontroll 
och kalibrering av helikopterinvenLeringens 
resulLa L. Några slutsatser var at.c: 

skadorna är m ycket tttbredda men an
delen verkligt svira skador är måttlig , 
andelen färska skador är låg med viss,t 
lokala undantag där älgens betesLryck 
uppenbarligen forLfara nde är all tfö r stort, 

merparten a\' skadorna har inlräffat elt till 
tre år tillbaka i tide n (vintrarna 1980/ 81 -
1982/ 83) . Däreher har skad orna i regel 
m inskar, vilket kan tolkas sorn all bet.es
trycket och därmed älgsta mmen har 
minskat, 
SCA:s for tsatta :irliga förlust. på gnmd a\' 
bestående li lh·äxtnedsiittn ing hos skadade 
bestånd klart överstige r företagets sam
lade jakt.int.äkt.er från alla former avjakt
upplåtclser. Den sam lade (örl11stcn bli r 
dock än s t.örre när kostnader för omplan
tering av helt spolie rade best:n1d sam t. 
framtida kvali t.e tsnedsäun ing vid a\'Verk
ning i skadade best:U1d 111ed1.as. 

Våre n 1986 inträffade elen 26 apr il explosio
nen i en kärn reaktor i 'IJernobyl. en händelse 
som fick vi ttgåend e följ der för älgjakten inom 
bl.a. stora delar av SCA:s mar kinne hav. Det 
radioaktiva sLoftet d rev in över Sverige och 
tvättades ur av regn som medförde all flera 



områden i Mella1111onland fick starkL för
höjda halter av Cesium 137 i det översta mark
skiktet. Vi,1 upptag i växter fördes sedan radio
aktivt cesiu m ö,·er Lill betande cljur. Hösten 
samma år hade olika myndigheters informa
tion resulterat i att älgkött med mer ä n 300 
becquerel (Rq) per kilo betraktades sorn hiilso
,·ådlig t. Avskjutningen blev mycket låg och <.:n
dasr en mindre dela\' köLLeL Logs til lvara av de på 
må nga håll uppskriimda jägarna. Påfriijandt" 
höst hade gränsvärdet höjts till 1500 Bq per 
kilo och siLuationen hade avdramatiserats. 
De n alltför 1:1gc1 avskj utningen hösten 1986 
hade dock resulterat i en ökning av älgstam
men s0111 du sedan kr{ivdes fl e ra år av ökad aY
skj11tning for att komma till räua med . 

1990-talet - skadorna ökar igen 
I början av 90-talct föreföll ;i)gstarnrnen vara 
någorlunda under kontroll. Genom de n i m it
te n ,w 80-talet startade "Älgobservatio11si11ve11-
Leriugen" (f\ lgobs) skulle dessutom foriind
ringar kunna följas lokalt och ökad avs~jut:
ning kunna s~ittas in i tid om stammen ökade . 
Parallel lt med cle ua utvecklades även bä ttre 
metoder för a tt föija betesutveckl ingen . 

I Västernorrlaml iulcdcles år l 992 e n årl ig 
liinstiickrtnde älgbetes inven tering i Skogs
vårdsstyrclsens 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;illungskog kunna 
friUa förändringar i betestryck på begärliga 
lönräclsarter samt i skaclebildcn på ta ll. Det 
visade sig s11arL ,tll skadebilde n inte va r under 
kontroll och au älgstamme n borde minskas 
ytte rl igare i flera områden. I några fal l, Lex. 
n1ella11 Fa xälven och Angcrmanälvcn 1996/ 97 
samt i viistra Medelpad 1998/ 99, konstatera
des mer omfattande skador. Flyginventeringar 
visade också att de n lokala iilgstammeu i dessa 
o mråden var minst dubbelt så stor som den 
bord e vara e nligt tidigar<.: överenskomna 
grä nsvärden. 

Parallellt pågick även diskussioner om hur 
stor audel färska starnskado r på tall som 
kunde tillå tas for att älgstammen skulle anses 
vara i balans med berestillg{rngen . Efler många 
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överväganden och ekonomiska bedömningar 
sattes siffran fö r acceptabla iilgskador till 
högst två procent färska stamskador på huvud
stammar av tall. Med detLa riktvärde klarade 
endast: de norra liinsclclar11a skadegränsen 
och inom övriga delar av länet borde iilgstarn
men minskas. 

Älgbe tesinventering enligt Västernorr
landsrnodellen visade sig vara ett effektivt sätt 
an följa betestryckets foriindring. Striivan blev 
d;irfor a ll sprida de tLa arbetssätt även till 
andra län vilket så små ningom realiserades i 
den s.k. ÄBIN-inventeriugen, som togs fram av 
Skogssty relsen i samarbete m ed Sveriges lant
bruksuniversiteL De fö,-sta större testinvente
,-ingarna med den nya m etoden gn10mfördes fö· 
1999 och visade på rekordhöga skade nivåer. 

Liget var likartat i de flesta län även om 
lokala variationer naturligtvis förekom. I efter
hand har m an också via 1Ziksskogstaxcringen 
kunna t konstatera e n markant ökn ing av ~ilg
skadorna på ta ll11ngskog unde r 90-talets 
senare hälft (fig11r 20:5) .'.!57 Del var å terigen 
dags att på bred front ö ka avskju tningen i syfle 
alt minska älgskadorna. 

2000-talet - ny insikt 
Våren 2001 genomfördes ABIN-invent:eringar 
inom sau1tliga SCA-län. Skadeuivåerna låg 
gen omgående över och i vissa fall mycket över 
t\·åproce11tsgränse11. Läget bedömdes som all-
1·arligt oclt stora anslr~iugningar sattes in för 
att öka a,·skj ut:ningen . 

Genom omfattande flyginven te ringar, vin
tern 2000/ 200 I inom södra .Jäm liand, Medel
pad 1101T om I junga11 och frå n J ämLlands
g ränscn till kusteu 1101T om Indals~dven sann 
vi ntern 2002/ 2003 söde r o m Ljungan, kunde 
konstateras a u älgstammen på många håll var 
betyd ligt större äu de med jägarua överens
komna rikt:v;'l rclena, ofta dubbelt så stor. Sam
tidigt rninskar hetestillgången geno m krym
pande hyggesarealcr under de senaste 15 
åren, vilket sammantaget Cörklarar de höga till 
mycke t höga skadenivåerna som ÄBIN-i nven
Leringarna visar. Det var åter hög tid att snabbt 
och på de flesta håll starkt öka aYskj utningen 
rör att minska älgs tammen till rimlig nivå . 
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Skogstillståndets förändring 
T illgången på lämplig ~ilgföcla har förändrats 
drarnaLiskt unde r det senaste seklet. Den första 
sto ra föriindringen kom när skogsbe t.el upp
hörde och föryngring av betesbcgärliga löv
träd återigen kunde ske. Parallell ! med detta 
övergavs slåuennarkcr och m argin ella jorcl
b ruksmarker som läm nades att växa igen och 
i regel först med lövsly som var begärligt ~ilg
bet.e. De t. är idag svårt atl föreställa sig hu r om
fauancle skogsbet.et. var unde r 1900-talets tidi
gare del, men det försvårade eller omi~jlig
gjorcle skogsföryngring genom sådd och plan
tering t.ex. inom st.ora delar av Kramfors
bolagets marker.\>08 

Den största forä nd ringc11 av beles1.i llgång
arm1 kom dock när skogsbruket i större skala 
började till~irnpa kalavverkning följt av brän
n ing och s:1dd eller plante ring. De nna utveck
ling tog fa rt efter andra världskriget. och hygges
arealerna ökade sedan in på 70-talel och kul
mine rade p:1 80-lalet med den kampanj som 
då drevs för at:t restaurera s.k. 5:3-skogar. Där
efter har hyggesarealerna gradvis minskat vilket 
gör au be testil lgången successivt sjunker med 
tiden . Andra förändringar i samma riktn ing är 
hyggescl ikningens omfattning som kulmine
rade under 80-1.aleL för att helt upphöra i bör
j an av 90-talet.. Sam tidigt har hyggena fåll elt 
he lt. annat utseende ge nom naturh;insyn vid 
avverkn ing i form aY liimnacle ka ntzoner mot 

1985 1990 1995 2000 2005 

vattendrag och våtare marker, hänsynsylor 
samt ensta ka eller grupper av lämnade trä.cl . 
Detta för att gyn na den bio logiska m ångfal
den och ge livsrum för olika dj urarter. Under 
de senaste 20 åren har trenden också varit att 
plantera all tmer gran på tallens bekostnad. 
Detta har varit ell led i en fort.gående stånd
onsanpassning, men under senare år finns e n 
tendens all gran av rädsla för älgskador väijs 
före tall även på marker där tallen vore ett 
bäLLre alternativ. Sammantaget innebär alla 
dessa förändringar att ti llgången på ;i!gbete, 
under senare {ir, har bö1jat minska och att 
denna trend kommer att forts;i tta under de 
n~irmast.e decennie 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 att den 
är i balans med tillgången på himpligt älgbete. 

Tillgången på älgbete har dock förändrats 
starkt över tiden, vilke t har varit. e n förutsätt
ning för de extremt stora iilgstammar som vi 
under de senaste 30-40 åren byggt upp och 
alltför länge behållit i stora delar av Sverige . 
Under elen s.k. älgexplosionen i början av SO
talet fanns inom många områden också 
tecken på att stammen hade nå tt den övre 
gränsen för vad ma rkerna kunde föda . Den 
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s.k. biologiska biirförmågan , d.v.s. det antal 
~i lgar som markerna förmfö all försörja tcmge
raclcs. Ge no m ö\'(:rbelning utnvttjadt."s det ti.11-
gängliga fodre t så h{1rt au fodcrprod uktionen 
eller foclerkva li lf' ten (''uäringsvärclct") inte 
kunde upprii lLi1ållas. Tcckt."n på miusk,111de 
tillgång och h a lit t."t på foder ~ir sjunkan de 
slaktvikLe r och fagre reprocluktion.2'irl Intres
sant i sammanhanget är också clcu s.k. Älvs
bo rgssjukan, som l"riirnsL visat 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 lede r till m inskad betestill
gång dels som en dire kt föUd a1· ö1·erbeu1ing, 
dels indirekt genom o lika anpassning,1r i 
skogsbruket som gör a t.t. den fram tida till
gången på bete minskar. Exem pel på delta ä r 
att skogsiigare välje r a tt föryngra med g ran i 
stället för med Lall e lle r lövträd, där dessa tr~id
slag anna rs skulle vara hiologiskl möj liga alter
nativ. Samspelet 1ne llan älgen och dess betes-
1·iix ter ha r varit och är lörern{d för forsk
n ing,2fi1 men några anpassn ingar av skogs
skötseln, som inom ramen för ett ekonomiskt 
och virkesproduktionsin riktat skogsbruk, gör all. 
vi samtidigt skulle kunna ha stora älgstammar 
med liren betespåverkan och små skador har 
inte framko mmit. 

,\lä.1· älgstammen bör jar närma sig clf'n bio
logiska biirförrnågan uppstår enorma skogs
skador och 80-talt."ts älgf'xplosiou leclcle inom 
många områden till al l stora arealer med tall
ungskog blel' alh·arligt skadade med stora 
e konomiska förluster som föU d .21•2 Dessa för
lustf' r drabbar i fö rsta hand in te n ii r betesska
clorna uppst{n· utan uppkommer framför allt
niir cfr skadade skogarna så små ningom ska 
a1Ycrkas och 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 form av 
stamskador iir underskattade. Triickn är visser
ligen g1·öna och har god ti llväxt men 1·irkes
h ali tcten i rotstocken är spolierad \'i lket ger 
stora ekonom iska förlustf'r och problem lör 
triiföräcll i ngsi ncl ustri 11. Sa ndgren har , isat 
de 11a på e tt övertygande siitt efter e ngångs
beu1ing i ett yngre rallbestånd (fig111 20:6). 

Vid upprepad betning bli r skadorna än nu 
sv{1rare och tilkixt förlustf'r n ppstår i bestå nd 
diir den npprepade betuingen ska par luckor. 
Ert viktigt konstate ra nde ~ir också att a ll ~ildre 
skog, d .1.s. dagens slutawerkningar och äldre 
gallr ingar, vu xit upp utan iilgskado r. Såhl"l·erken 
ka n därför fon·änta sig en d ramatiskt siinkt 
tim me rkxalitet när dagens yngre tallbes tånd 
blir gall 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 vid 20 r1rs å/de,: 81u i<g11agslwdo, 10-50 Jnnrmt av sla111tnrns 0111//1Pt.1 var s!!fldad. 
Slwdm1 är/ihglagrl jrir att 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 de11nieras uL
ifriu e n ekonomisk bärfö rm:1ga, cl.v.s. lrnr stora 
ackumul erade skador m an kan acceptera med 
111gångspu11kL frå n föreragsekonomiska och 
sa 111 häl lsekonorn i ska \'~i rde ringa r. Med stöd av 
s:1clana beriikni11gar går det sedan a u ange 
liur slora aktuella skador ,·i kan till:1La uLan att 
hamna hög t Öl'cr gränsen for 1·acl sorr1 ,ir eko
nom iskt rim ligL 

Värdering av skador 
De största Sl','\ righetcrna vid bedömni ng och 
värdering a1· älgsbdor är att skadorna i ett en
skilt bestånd kan uppko mma unde r 1:111g tid, 
all de kan fön·;irras genom upprepad betn ing, 
e ller rnoLsat:t, bka [örv:u1a nsl'ärt bra om hel
ningen upph ör samt. sist me n in re minst, atl 
avgö ra \'ad solll orsakat äldre skado r. Sam
Licl igt ä r det den s,1mlade skaclcbilclen när 1·äl 
besLå nclet vuxit \Il- "ii lgfarlig höjd " sorn är al'
göra nde for ,·ilka ekonomiska konsekvenser 
skadorna får. 

Genom åren har ett Ocrtal metode r for att 
beskriva och bedöma belning och skador a n
vänts. De n fö rsta mer a llm än t a1w;inda var 
'' \1etocl Algbetning" som togs fram av Skogs
styrelsen år 1983.2tii-, Hä r bcclörncles sam tl iga 
skador i besLå nclet på ett rä tL komplicerat s~tll, 

men det rnr ändå svårt att ut.ifrån cleu.a göra 
en \'ärclering eftersom skado rna kunde för
v~intas fongå i de yngre bestånden . En aJh·ar
lig kritik mot rneloden var också all ele n mätte 
"gamla skador" och a u de älgar som orsakat 
dessa för länge sedan var döcla. 

N~ista steg i mvecklingeu \'ar därför att för
söka bedöma bet.est.illgång och akrnellt bctes
lryck. En metod för detta la11 serades av 
ivlcllansl'enska skogsskyclclskorn mitten261i och 
den vann re la lil'L stor sprid ning. De r. visade sig 
dock så småningom a11 metoden var svår au 
tillämpa eflersom cleu i hög g rad byggde på 
bedömningar och clessu tom var resultaten 
sl'åra att lolka. 

E tt stort utveck lingssteg togs m ed ä lg
betesi111"en t.e ring enligt. Västc rn orrla nds
mocleJlc11 som lanscr,1cles av Skogs\'årds
sLyrelsen i länet år 1992. f o kus låg här på att 
skatta andelen h un1cls1.ammar a\· tall mecl färska 
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Fig11r 20:6. Kvalitdrntfa!I ,jtn slmrll'invrnlrring /1å rot 
i ko111bi11atio11 111ed /nvvsligning. 1\ löjl(~·t.Jiru11tida o/ s
ut)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. Denna 
typ av inventering kunde genomföras pf1 ett 
objektil't s~itl och ga,· varje å r en aktuell b ild av 
skadelägeL samt m· hur hån begärliga löv
triidsarLer nyttjades av ~ilgen. Ivfed utgångs
punkt fdm de fä rska stamskadorna på tall ,·ar 
det ocksit 111öj ligt a 11 skatta ackumulerade 
skaclenil'åcr niir ta llungskogen passernt ä lg
beLeshöjd och diirigcnom göra e n ekonomisk 
värdering al' skadornas konsekvense r. 

En rikt\ ~irde för högsta acceptabla skade
nilå hle\· s{1 sm,'tningom två procen t färska 
sLamskaclo r på hu11.tdstanu11ar a1· LalL De tta 
mål kan förefalla lågt, men tall ungskogen be
finn er sig i ~ilgbeteshöjd ca 7-1 !\ :,r beroende 
på bonitet rn .m . Sammantagcl innebär då tl'å 
procent f::irska :1rliga skador att ca 15-25 pro
cent a\' liuvuclst.ammarna har bestående ska
dor när tallbes tå ndcn 1·äxer ur bct.cshöjd. 

E11 annat m,1' med koppling till biologisk 
m:mgfalcl är träclbilcln i11g a1· k)lträdsancr som 
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rönn, sälg och asp . Några konkreta mål för 
deu:a har inte satts men Lillsvidare antas att träd
bildning kan ske om skaclem:ilet för tall uppnås. 

Med bl.a. erfarenheLer från Västernorrlands
modellen utvecklade sedan Skogsst:yrelsen i sam
arbete med SLU den s.k. ÄRIN-metoden .267 

Denna är nu allmiint accepterad, men lider av 
all resul taten är svåra att tolka i områden där 
tallandelen i ungskogen är låg eller obefin tlig. 

Inventering och prognos 
Den störs La brisLen när det gäller art sköta älg
stammen är tillgången på tillförl itl iga upp
gifter om älgstammens numerär, sammans~itt
ning, reproduktion, geografiska fördelning, 
evenLUe.11 vandring m.m. Utvecklingen har 
gått från gissning och bedömning till mer 
objektiva metoder för regelrä u invente ring. 
Exempel på gissning och bedömning är t.ex. 

Älgar betar nächrosor intill Jami9°n1 /-/ag111'1:1- sommarställe. 
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de skallningar som gjordes på 50-talet grun
dade dels på enkäter till samtliga bevakn inga r, 
dels med utgångspunkt från känd a\"s~ju tning 
inom olika o rnråd e n.250 

Ett genom brott för säkrare metoder kom 
när flygplan och senare helikopter togs i bruk 
för inventering fr[m luften . Nu blev det möj
ligt att med stor säkerhet räkna älgar och dess
u tom bestäm m a b;l<.Je könsfördelningen 
bland vuxna cijur och andelen kalv i st<l!'nrne n . 

En svaghet med f1ygi1wenteringar, förutom 
hög kosLnad, är an de kräver goda snö- och 
väderförhållanden för att ge säkra result.a t. ~68 

Av tidsskäl genomfördes dock inventeringar 
~iven vid sämre observat.ionsförbållanclen, vi l
ket gjorde att man många gånger gravt under
skattade älgsLarnmens sLorlek. De l finns flera 
exempel p~t prognoser grundade på sådana 
invente ringar och som visar att älgstammen 
enligt. prognosen borde vara slut. Ett exempel 



p å en sådan inventering finns i figur 20:4 där 
198~1 års invenLering med säkerhe1 var rniss
visande låg och ledde til l alltför låg avskjut
n ing och därmed en åLerigen snabbt ökande 
älgstam. 

Under senare är har dock inventerings
metodiken förbäurats tack vare lägesbestäm
ni ng med GPS, som medger noggrann och 
snabb kontroll invente ring med skattning även 
av observerbarhet, cl.v.s. av hur mycket inven
teringsresultateL bör räknas upp för att mot
svara det sanna värdet. 

I rniLten SO-talet infördes den s.k . Älgobs
inventeringen269 som går ul på att allajiigare 
under den första jaktveckan noterar och rap
porterar alla sedda iilgar med fördelning på 
kön och ålder. Tanken med delta är att kunna 
mäta förändringa r över tiden när det gäller 
älgstammens numerär och sammansäLtn ing. 
En förutsäuning för atl metoden skall fungera 
är att sa mlliga _jaktlag rapporterar på samma 
sätt år cfte,- år samt att jakten också bedrivs p,'\ 
ett likartal säll. Det har visat. sig au. metoden 
fungerar tämligen väl om analyser görs där 
iilgstarnmens utveckling skrivs fram med ut
gångspunkt från känd avskj u tning och d ;ir 
variationen över tiden foijer Älgobs. 

Samtid igt har del visat sig att rnetoclen är 
utsatt för årsvariationer som sannolikt fr~imst 
är beroende av väderleken under de förs ta 
_jaktdagarna, när den genomförs. Det kan ock
så vara s:1 all förändringar i skogstillståndet, 
Lex. uppv;ixancle ungskogar, gradvis minskar 
observerbarheten och därmed döljer en lå ng
siktig ökning av ä lgstammen. När Älgobsmet.o
den infördes förntsattes dock att denna med 
några års intervall skulle kalibreras mot åter
kommande flyginvemeri ngar. En möj lighet till 
kon troll finns ocks:1 genom s.k. sp illningsinven
tering, som dock ä r relativt arbetskrävande. 

\!led kännedom om älgstammens storlek 
och sammansättning samt känd avskj uLning 
kan goda prognoser för stam mens tillv;ixt 
göras med rimliga antaganden om reproduk
tionens storlek. Denna ha r dock visat sig vari
era mellan olika områden men kan nn bedö
mas räLt väl med ledning av mer detaijerade 
reprocluktionsst.mlier och resultat frtrn nog
granna inventeringar. 

Jakten - adm in istrativ styrning 
Den svenska ä lgstamme11 lt,11 byggts upp 
genom starka restriklione r och styrning av 
_jakten. Utan sådana res tri k1ion <" r skulle itlgen 
ha blivit u u otad redan för 150 ,'tr sedan. Älg
stammen var länge fåtalig och u1sa11 [ör h:1rl 
jakttryck, b.'1de legalt och illcgalL. Tack vare 
flerå riga jaktförbucl, 1.ex. 1921- 25 i Jämtland 
(figur 20:'.2), och kort jakttid ökade dock stam
men så småningom. 

Begränsning avjak11iden var hiuge det e nda 
s;iltet at.t styra. "Allmän jakt" var helt domi
nerande och fick fr:u, 1938 pågå i högs t sex 
dagar. I praktiken begränsades den dock ytter
ligare ti ll två till tre dagar inom september
länen i norr och till fyra dag<1r ino m län med 
oktoberjakt, d.v.s. från Hälsingland oclt söder
ut. Under dessa fyra dagar skulle all iilgjakt. 
genomföras och med lijiilp a, allsköns '\ilg
hu ndar", ofta ka llade 361-dagarsskii llarc, 
eftersom de stod bundna och sbllde 361 
dagar om [iret, men sällan presterade något av 

v~irde under de få dagarjakten p~igick. Möjlig
heten alt tillämpa licensjakt, cl. v.s . att under 
lä ngre tid , 20 dagar, fälla ctl p:1 förhand an
givet högsta antal älgar infördes redan 1938, 
men vann begriinsad spridn ing. 

Älgkah· ,·ar ända in på 60-ialet helt fridlyst 
vid allmiinjakt. men kunde fI1 r~il las 1icl licens
jakt och vid s~irskild jakt. som moLi,erades av 
svåra skador på _jorclhruksgröclor e ller skog. 
Exempel på s{tdana tillsl.°llld fanns u11cler :'JO
taleL då man försökte a11 minska de lokalt 
myckcl svåra betcsskaclorna i bl.a. Frost1·ikeu 
och östrajärntland. 

En omhigguing a, _j aktens inrikt11ing inled
des ä r 1967 d{1 s.k. regleradjakt infördes inom 
försökslänen Väst.rnanlancl och Kron oberg 
samt ftr 197 1 ä1-en i Norrbotten. Inriktningen 
var nu att a ll j akt skulle ske p:1 licem, men fort
farande under ko n Lid, 20 d agar. En annan 
stor förändring ,·ar e11 clt·as tisk1 ökad kalv
avskju tning och förs iktig ko,11skjut.ning cfar 
siirskilt d e kalvförande korna skulle viirnas. 

Meningen var att sprida den regli>radcjakten 
till övriga län, men i ställe! infördes i hela landet 
elen s. k. samordnade jakten med start ;°11 1976. 
Huvudinrikt.ningen var iiven h är liccusjakl, 
som ökade från drygt 60 till rner än !)5 pro-
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cen t av de n totala älgjaktsarealen . Den all
männa _jakten ersattes av s.k. generell jakt, 
som gal' mi~j lighcr a tt u nder e n kort j akuid 
fälla högst e n vuxen älg p lus e n kalv. Detta till
l~impades inorn områd en som var för små fo r 
licensjakt och d iir marbgaren inte ville elle r 
vägrad es ingå i ett större ang1änsa11de licens
områd e. Den generella j akteu ersattes semu e 
av s.k. R-licenajak1 och avskj utn ingen begr~in
sadcs ti ll ett valfri tt cij ur. 

.Jakttiden for licensjakt utökades successivt 
unde r älgexplosionen i bö1j an av 80-talet, 
men i övrigt var inriktningen ofor~indrad. l 
sam band med den sam ordnade j aktens in
förande bestäm des också att alla ~i lgjaktsom
rådeu skulle regis treras av länsstyrelsen och 
a tt varje lii11 skulle indelas i s.k. älgvårds
distrik L Dessa ble,· sed an verksarnbets
o m1·åden for l;'insjak1vårdsfören ingarnas ny
bi Ida de lokalo ,·gan isationer, _j akl vårdskrets
arr1a. I norn va,j e sådan krets sku lle samråd ske 
1ned olika i11tresse11Ler, och i första liand 
m arb igarna. Ytterligare samverkan m e llan 
j aktlag startades genom bildand e av s.k. krets
e ller salllliceuser där e u flerLal _jaktlag gick 
samman och d elade p{1 en gemensam licens. 
Inom ra men fö r d enna kunde man sedan för
d ela avskj1 1Lninge n på de ingående _jaktlagen 
och även reglera c\"entuella överskjutningar 
ntan au det fick några r~ittsliga efte rspel. 

Njsta steg i utvecklingen kom i bö,jan av 
90-talet när möjlighe t att bilda s.k. älgskötsel
område n (f\.SO ) öppnades. Kravet för a tt fä 
bilda c lt 1-\so var a u det uthålligt skulle 
medge en fn lig avskj11Ln ing av m ins1 2!) älgar. 
Sam tidigt togs kravet p,°t liceustilldeln ing frru1 
länssty relse n bort, och ÄSO har stor frihet att 
bestäm ma sin egen ~ilgvårcl och avskju tning 
en ligt eu plau sou1 dock skall lämnas till läns
styrelsen för goclkiin nande. Samtid ig t förläng
des jakuide n för både älgskötsclomr{1den och 
s.k. A-licc11sornr:1clen till a u om fa tta minst 70 
dagar. 

A-licens var syno nym t med tid igare licens
omr:1de11 och infördes sam tidigt med benä m
uiugeu D-licens för småområden där tidigare 
ge nerell jakt bed revs. Alla 1yp er av älgjakrsom
rådcn skulle registreras, 1nen inom B-licens-
0111,åden begränsades avskjutni ngen ti ll ell 
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valfritt djur under kort jakuicl, högs1 fem 
dagar, med start sam tidigt som A-liceus- och 
~ilgskötse lom råden. 

Svenska }igareförbundet har spela t e n 
mycket aktiv och positiv ro ll i utveckliugeu av 
de n svenska älgjakten . Genom info rmations
och 11Lhildn ingsmateriar270 har man propage
rat fö1· e n utveckling av älgjakten och avskjut
ningsrnocleller som ger en stor och produktiv 
älgs ta m. De tta har lett till en betydligt säkrare 
och mer e ffe ktiv jakt. Sam tidigt har man inte 
riktigt förmå tt att föija upp älgstammens lll
Yeckling och alt anpassa jakteus inriktning till 
en situation där älgstammen måste m inskas. 

Samverkansformer 
S{1 ]~inge ~ilgen ,·a1· en bristvara fan ns en stark 
intressegeme nskap mellan stö rre skogs~igare 
och _jägarnas organisationer om att _jakten 
ski1lle begränsas för au öka älgti llgången . Lika
s[t fanns stor fö rståelse från _jägarnas sida fo r 
m å le t att m inska ?tlgstam rnen nä r skogs
skadorna ökade under både 50-talet och älg
explosionen vid skiftet 1970/ 80-tal. 

BesluL~ordningen , ·ar dock e n an nan . T ill
dcluingsbeslute n fa ttades av länsstyrelsen på 
förslag Crån j~igarnas länsorganisation. l sam
band med infö rande1 av samordnad älgjak1 in
rättades Lius~ilgn~imnder som delgivande 
o rgan ti ll lä nsstyrelsen i älgförvaltningsfrågor. 
l\'ärnnden bestod av sju leda möter varav en
dast e11 represen ternde skogsbruksiutresse L. 
ECte r kritik mot detta u tökad es nämnde n med 
yt:r.e r ligare 1:vå rnarkägarrepresemante r till 
sa111111a nlag1 nio ledamöte r och byue sam
tid igt nam n til l länsviltnärn nd m ed ansvar 
iive11 för ,111mlt vilt än älg. 

Parallellt m ed detta drevs på riksniv!1 ett 
samverkansp roj ekt mel lan jägarnas och mark
iigarnas orga11 isatio11er i syfte att flyu a besluten 
närmare de lokal t berö rda i o lika fr!1gor. Detta 
skedde u rsprungl igen genom markägarrepre
sentan tcr i jiigarorganisalioneus kretsstyre lser 
och senare genom mer fo rmaliserade lokala 
samr{1d med lika rep,-esen tation för markägar
och j ägarintresset. De fon nella beslu ten låg 
dock fortfarande kvar hos länsstyrelsen som 
samverkade med länsjaktvårdsföreni11ge11 



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

inom rame n fö r .Jägareforbundets allmänna 
uppdrag. Med tide n har ocks~1 olika traditio
ne r och kulture lla skillnader uppståu mellan 
länen i hu r älgrr:1gorna hanteras_ Deua är inte 
minst rnärkbarL inom de nordliga länen när 
det gälle rjägarorgan isa tio nens inställning till 
iilgskötselom råde n. 

Inom några län har bildandet av älgskötsel
område n unders tött, medan det motarbeta ts 
inom andra, H ~ir har satsni ngen i ställe t inrik
tats p~t s.k. sLOrlicenser. Dessa har i må nga fa ll 
och i al ltför hög grad inriktat, på "älgvård'' , 
d,v,s. p,°i regler och restriktioner som är 111-
formade for att öka älgstammen och som i 
praktiken orniijliggjon e n minskning ,I\· 

denna inom om råden där detta borde ha skeu .. 
Eu genomgående d rag fö r om råden chir 

iilgaclrn in ist.ra tio nen fu ngerat m indre bra iir 
e u lågt engagemang frå n ma rbigarsidan, \·il
ket också delvis beror på att kri tiska Jlla rk
ägare, medvetet e l.ler omedvete t, st~ingts ute 
från viktiga beslut. Samtid igt. fi nns det exem
pel på både älgskötsclornråden och sto rl icen
ser diir s,1111 ,:u-het.et funge rat bra och mark-

~igarna haft stort i nllytancle. Avgörande för 
resultate t är all tså ime e nbart samverkans
formen u tan äYen au rna rkägarsidan haft 
starka och drivan de represeulaute r. En föru t
sättning för goda besl11t i älgforY,dtnings
frågor har od.s.'.1 varit a tt rnan haft bra bes! u ts
underlag i form a\' betes- och skadeinve n t.e
ri ngar samt e n Yäl 11nderbyggcl kunskap om 
älgsta mmens storlek och sammansättning. 

Summering och slutsatser 
U ndcr Cll cln·gt h al\·sekel har mycket stora för
ändringar skett i skogarnas tillstånd, som starkt 
påve rkats a\" ändrade skogsbruksmetod er. 
De tta har i sin u1r, genom ma rkant ökad bet.es
til lgång, gett Ut1\mme för en stor älgstam so111 
expanderar extra starkt genom änd rad _jakt
in riktn iug. Det har också vid upprepade till
fä llen visa t sig svårt att i tid säua in å tg~irde r 
fö r att bcgriinsa älgstamme n niir den hotar a u 
växa sig för stor och tillgången på l~irnpligt 
bete börjar tryta ocb skadorna på tallungskog 
ökar. 
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F.n sltw;ats är att vi under d e senaste de
cennierna försökt att balansera älgstarnme11 
på e n alldeles for hög nivå. Det bar inte funnits 
några säkerhetsmarginaler utan n~ir älgstam
men bö1j at öka har detta fält gå alltför långt 
innan korrigerande åtg~irder salts in. Bi
dragande orsaker ti .11 det.ta har vai-it dålig npp
fö\jning av båd e skadcläge och älgstammeus 
numerär. Ett speciel lr problem i samman
hanget är älgens vandringar och vi rn.°ts te här 
skapa b~ittre rnöjligheter a tt snabbt sätta in åt
gärder i form av vinte rjakt i om råden där 
älgarna koncentreras och hotar att åstad
komma allvarliga skador. 

·'Algvård", baserad foirnsl på avskjutnings
restriktioner som leder till ökad älgstam, har 
ofta bedrivits med lite n e ller ingen hänsyn till 
den aktuella hetessituationen och markernas 
fo rntsättningar alt hysa en större älgstam. Alg
stammen kan ha en explosionsan.ad tillväxt 
om avskjutn ingen ligger mycket 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 utningsrekornrnenda
tioner gälla. 

En fungera nde iilgförvalrning kriiver b ra 
beslmsunderlag och beslu t som fanas s,'.\ lokal t 
sorn möjligt. 
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En fortlöpande uppföijning av betestillgång 
och betesskaclor ,ir nödvändig. Tydliga m,'.\l för 
acceptabel skadenivå måste finnas. Detta har 
tillsvidare uttryckts som högst två procent fi rska 
starnskador på huvudstammar av tall , vilket 
torde innebära en n{igorlunda rimlig avvägning 
mellan ~ilgtillgång vid jakt och betesskador i 
tallungskogen . Tiden får u tvisa om detta mål 
kanske bör ändras eller differen tieras för o lika 
ornråden beroende på lokala förhållanden . 

.ÄJgstammens rimliga storlek måste precise
ras och anges loka lt med realistiska nivåer för 
o lika områden. Utifrån den erfarenhet som 
samlats under de senasre 20-30 åren kan högsta 
rimliga nivå för ,·i n terstamrnen sättas til l sex 
lijur pe r l 000 hekra1- för mer gynnsamma om
råden i mellersta Norrland och kustlandet 
längre norrut. Den na siffra måste gradvis sänkas 
med minskande betesutbnd och birvare vinter
förhå llanden med snöt~ickt mark u nder 
längre tid och större snöc\jup. Närmare [jäll
kanten och inom områden m ed sämre bet.es
ti llg{mg bör stammen vara högst eu till två 
cijur per 1 000 hekta r. De n genomsnittl iga av
s~jlltninge n kommer c1 :1 områclesvis att vari
era fr{m en halv till tre ~ilgar per I 000 hektar 
och sammau taget fö r SCA uppg

0 

till ca 
4 000-6 000 älgar per år. 



Ett sL~incligt högtjakttryck är nörlvändigt och 
med stor observans på om skackn iv,°t el ler älg
slam ökar på ett icke önskvärt. sätt. Detta krä
ver l{mgjakuicl samt beredskap för att: sätta iu 
extra vinteravskj nt ning inom om råde n med älg
ansamlingar och pågående akut sbdegörelse. 

Sist men inte m inst handlar god fra mtida 
älgförval t.ning om ändrad atti tyd hos alla i skogs
bruket anst{illda . Vi mås te sluta an under
skatta skado rnas ckonomisk,t fö ijder även om 
dessa inte i första hand drabbar oss sj iilva u tan 
framför a llL v:1ra barn och barnbarn. 
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KAPITEL 21 

Kritiken mot skogsbruket 
Umler tidsskedet föriincli·adf's sryrkepositio~ 
ne rna i sam hä llet.. I skogsbruket trodde man 
alltför länge a tt mall rnecl äganderätten till 
skogsmark, och därmed clisposi tionsrätten, 
också fritt kunde handskas med skogeu som 
man \ illc inom ra111e 11 f-ör gällande ]agsti ft-
11ing. Det fan ns tendenser till a tt negligera 
synpunkter på verksamheten fr:tn dem man 
ansåg inte hade med skogsbruket att göra. 

Detta utmanade m ed tiden en folkopinio n 
som tyckte a tt man gick för hå rclhiint fram i 
sin striivan att bedriva e tt ration ellt och lön
samt skogsbruk. Tonen i den i1J terna skogs
skötseldebatten på 1940- och 50-talcu , ar 
ibland rätt så raljant oclt , å rdslös. Den besii
lacles inte s.'illan mer av uppfall11inga r än m· 

vetande i djupare bemärkelse. Det förekom 
tillspetsade uualande n til l förmån fö r de t ena 
eller det andra. Detta g ick väl an i ele n intern;:i 
diskussionen, men misstolkades ibland p .°1 ett 

för n~iringen negativt s~itt i elen vidare kre tsen. 
Ett bra exempel ,'i.r den al ltifrill 40-talet och 
årtionden frarn:,t vill spridda rn issuppfat t
n ingf'n om skogsbrukets nt>gativa inst~illlling 
til l lövträd , framför all t till björken. 

Bortsett från de t.ta hade det fram till fi0-rale ts 
slut vari t ganska lugnt kring skogsbruket. Fjiirran 
var tiden före och kring förra sekelskiftet då 
,·ågorna gick höga 0 111 bolagens skogsköp, om 

urskogsav\'(:rkningarna i norr, orn d el s.k. 
baggböle rie t. Inte heller tilldrog sig d et grad
vis förs~imrade skogstil lståndct under b läd
ningsepoken större uppm;irksamhet utanför 
f-ackkre tsarna. Under e n lång tid föreko m 
nästan inga o pinionsstonnar. Men konse kven
ser av kursändringen mot t'tr mer intensivt 
trakthyggesbruk kom snart i fokus. Orsakerna 

\'ar säke rt flera. Den snabba mekan iseringen 
a,· skogsarbetet m t>dtö rde påfrestningar för 
dem som s~illclcs utan sin tid igare försörjning. 
M:mga tvingades lämna skogsbygclerna, inre 
sällan med bitterhet. Al ternative t b le\' ofta a tt 
sälla sig till befolkningen i landets tätorter cliir 
de t ,id denna tid var gott om arbete. 

Fo lk i a llmänhet ökade sin lcniadsstandarcl. 
Man fic k mei- fritid . Bilismen gjorde skogs
landskapet mer tillgänglig t. Men de som sökte 
sig III i naturen från samh.'i llena hade inte 
samma kontakt med skogsbruket som lan r
b ruksbefolkningf'n . Man saknade djupare för
ståelse' för de reali te ter som m an var under
kas tad i skogsnäringen. Den verkliglwt man 
möue mots,aradt' ka nske in te det man hade 
,·änta t finna. Stor betydelse hade också säkert 
den starka ,·änstervi ndcn i politiken under 
delar av 1960- och 70-talen . Skogsbruket, iute 
minst det storskaliga, korn i radikala kre tsar 
att uppfauas som kapi talintressen, vilka hand
lade i det korta perspekti ,·e t och över huvudet 
på \'anl iga medborgare . 

Svenska Naturskyddsföreningen blev under 
70-talet alltme r akti, i skogsdebatten. I sin års
bok 1973 var skogsbrukets förh.°dlande till natur
vården forern.°d för ett flertal aniklar ,·ara,· flera 
kritiska. Dagssituatio11en san1manfa uades bra 
a, · koustn~iren och lörlattaren Gun11a1· Brnse
witz i hans k.1pi tel om minne nas skog: 

Skogsbrukets fo lk har fåll sköta sin och a ll t 

li ar gån tämlige11 friktionsfritt fra m till för 

n:1gra ,'\ r sedan. Da hö1jadc plötsl igt pro tes

ter mot l'erksam hc tcn höras, först [dm 
nat 11r- och milji_il':1rd,1 re lllt'll snart ocks{t 

fr.°111 rkn stora all rn iinheten. Skogsfolkct 
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,·ar vä l ganska oförbereu pJ angreppen 

och svarade till att bö1j,1 med 111.an större 

diplomaLisk tin<0 ss. Au t.a]a oi 11 irritation 

inff>r kritiken ,·o re e 11 1.1nderstaterne n1 . . . 

Vid o ta liga debauer och i fack tidskrifts

pole mik har striden böljat kring de t hög

rationa liserade skogsbruke t. L'>ot.aniste r och 

en del skogsfolk har varnat för de lå ng

siktiga negatiYa effekterna p{t bonitete n, 

sorn kan bl i följd e n av utdikning, gödsling, 

g n11H.lvaucnsänkning os,·. \,Jan har pekat p{i 

,·e rkn i, ,garna av jordsamm.-tn p rt>ssning och 

rot~kador efter de tunga skogsmaskinerna .. 

Min i larmet sd r de n s tackars .Medel

svensson od, ,·c t varken ut elle r in - men 

har en dyster 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~jligheter au ingripa .. _271 

Fr:m och 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 hade en svag informations
beredskap och kom chirför opi nionsmässigt 
läu i 11nderhige. J ag ha r i andra kapitel berört 
hur omvärlde n reagerade inför skogsgöds
linge n och contortaod lingen. l\awrvå rds
fågorna behandlas i eu särskilt kapi te l. Jag 
skall hä r inskränka min skildring ti ll i huvud
sak fyra ytterligare områden där skogsbruket 
fi ck problem i si ll förh ållande till onwärlde n: 
deu "alternativa röre lsen/ grö na v[1gen", kal
hyggena och skogens förmenta rörsvinnande 
och kont.ro lle n av lövYegetat.ion med kemiska 
medel. Dessutom skall j ag konfa uat. beröra 
den s.k. försurningsdebaue n. 

"Den oTÖna våg·en" b L 

U nde r slulel av 60-talct inträffade den s.k. 
stude11 t.revolutionen, en ,·änsterrörelse som 
spred sig från Frankrike och US/\ över resten 
av västvärlde n. Kornmunisterna hade fått: 
m:rnga anhängare bland u ngdomen i Väst
e uropa . Vie tnamkrige t pågick so m värst: Här 
kä nde många sympa tier for kornrnun ist.sidans 
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h eroiska kamp m ot CSA. Kritiken viixte mot. 
d e t etablerade samhället. V~idclen skulle om
formas, man ifrågasalle d e t mesta, man sökrc> 
nya a lt.e rnat.iv. För oss som uppfostrade t.on
å ringar ,id denna tid Yar tillvaron ibland inte 
så l~i tt. 

1970-talel var därför de revolutionära vänster
rörelsernas tid. Från mina mf111ga besök på 
Skogshögskolan i Umeå harjag lunch besöken 
på universitetets stora utspisningsanläggning 
Universum i starkt minne. I den vidsträckta 
veslihulen p,°t bottenvåningen hade ol ika 
"alte rnativa rörelser" (det. var säkert minst etL 
tiotal) informat.io nsstå nd sida vid sida. Propa
gandaböcker och karnpskrifte r av o lika slag 
var upplagda på diskarna. Bakom dessa s.°1g 
man bohemiskL klädda, skäggiga ynglingar och 
slriphåriga tjejer m ed palest.inasjalar. H ~tr och 
där hängde porträtt m· olika komm unist
helgon som Mao. Yl.arx, Fidel Cast.ro, Che 
CueYara och H o Chi iVli n sa rn t d iverse 
islamska, turbanklädda muf'tis . Det v,u- int.e så 
ovanligt att grupperna ,,ar i lu ven på varandra 
så st,1nclen fick sina platser med lan ke härpå. 

I ruat.s,de n e n trappa upp ,·ar högtalare 
uppsatt.a. Ätandel ackompanj erades c1:1 och då 
,tv högröstade och eldaude uppmaningar att 
besöka det. ena elle r andrn poliliska mötet. 
Elle r också fi ck man lyssna till inslag med klan 
sam hällskri tisk innebörd. Det var faktiskt en 
märklig oc:11 lit.e l. skrämmande upplevelse. 
Van var vi på viig? Man tyckLe sig förflyttad t.ill 
någon komnrn nis lcliktalur. De studenter som i 
dag besöker samma m atsal ger ett mer civil ise
rat in tryck. O ch ma n störs sällan av högtalar
information. Så kan tide rna förändras' 

Aven b land Skogshögskolans cle,·cr fa nns 
de t sa mhällskritiker med en likna nde instä ll
ning. Del fick Yi exempe lvis erfara i slt1tet av 
G0-t.a le t , ·id elen skogsskötselexkursion som vi 
va1j e år ordnade for skogisst.t1clent.erna unde r 
deras somma rresa. Efter dagens skogsbesök 
bjöd Strömsunds förvaltning hela kursen med 
p rofessorer och övriga lärare på de n sed
vanliga middagen. Vi visste a tt man med för
väntan brukade se fram emot det.ta tillfälle . 
Därför sau.e ·'Bli:Joha11" - skogsforvaltaren 
och _jägmiist.aren Be ngt .Johansson - en ära i 
all se t.il l att ingenting s/1ullpf'r1llas. Del brukade 
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b li en trevlig fes t med skogisvisor och diverse 
upptr~ida nde n. Inte minst nrrskartar var Blå

.Jo ha ns unde rhålln in g med fiolspe l och histo-
1·ier. Men n.'.1gra av studen terna ville in te låta 
sig frestas a\· storkapitalets lockelser. I ställe t 
ordnade man e n alternativ fest på to rget ut.an
för. Där satt de i sina vidbrättade läderhattar 
(dessa ingick i uniforme ringen ) kring en 
öppen eld i de n ijusa men kyliga sommar
uatten, spelande gi tarr och grillande ko rv. Der 
såg trevligt ut, me n lite t melankol iskt. .vfen 
man måste erkän na a u de t. var e u fridfu ll t sä.tt 
au protest.era mot. den rådande sarnhiills
ordningen . 

En förgrening a\ ungclon1srörelsen sökte 
andra alternaöv ö ll förnyelsen. Den från bö,jan 
am e ri kanska Hi ppie- och Flower-power
rörelsen , som också spred sig över världen, 
prediL1de tolerans i niistan alla avseenden . 
Al la skulle kunna leva i fredl ig samexistens. 
De n sympatiska etiken fläckades ibland 
genom inslag av drogmissbntk och d et som
liga kalla r lössläppthet. 

Vad h ar då de tta alt göra med skogsbruket? 
Jo, även vi fick vår sliing av sleven. Ty e n del av 
dem som sökte alternativa levnadsfonner 
begav sig på 70-talet ut på landsbygden. De var 
väl oftast idealister SOlll ville leva l'!wlogislil, 
föra ett liv i harmoni med skogsnalll ren. Som 
en Cöijd av de stora utJ:lyttningarna fd ll skogs
länen fanns en hel d el fastighet.er att köpa till 
hyfsar pris. Och hade man ont om pengar 
kunde man ju bara slå sig ned p:1 en ödegård 
i skogen och sedan se vad som hände. 

Det skall nu betonas att många av dessa ny
inflyttade kom 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 den 
tynande befolkningen . Men för andra blev del 
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. Här avverkades, transporterades, 
lllarkbereddes, r~j cles, lövbekämpades, göds
lades o. s.v. Och den egn a livsföringen klarade 
inte a lla de påfrestningar som uppstod. Om 
inte redan, så fick man en avog inställ ning till 
sin omgivning. O ch cle ua in te m ins t om den 
rep,-esen terade "etablissemanget", i de tta fall 

storskogsbruket. l'rot.eströrelscn från staden 
exporterades till glesbygden. 

Min beskrivning av skeendet. ä r måhända 
e n smu la lä ttvindig och tål nog att komplette
ras. Me n säkert är att en betydande del av de 
mer uppseendeväckallde protester mot skogs
bruket som skedde p{1 70-talet, och som tack
samt uppmärksammades i massmedia (som
rarna är _ju annars nyh e lsto rkans tid), hade 
just "a lterna ti\'isterna/ gröna vågarna" som 
upphovsrnitn och -kvinnor. Det var fram fo r all t 
kemisk lövbekämpning och gödsl i11g, men 
även stora hyggen, som ansågs förkastlig t. Pro
testerna genomfördes säkert oftast av perso
ner som var övertygade 0 111 au deras a ktioner 
var berättigade. Den mili tanta a tti tyden var 
emellertid något nytt och obehagligt. Det 
förekom en del otäcka och hänsynslösa sabo
tage i dessa san1man hang vars upphovsmän 
förblev anonyma. 

På 1970-talct rnr protestaktionerna någo t 
nytt som vi - och nästa n all tid myndigheterna 
- inte riktigt visste h ur man skulle hantera. Vi 
tyckt e förstås alt de t mesta var obefogat. Men 
elen stora publiciteten var ett. be kymmer. Den 
gick nästan alltjd skogsbruket em ot. Aktionerna 
fi ck därfö r till viss del avsedd verkan. De bidrog 
till inskrän kningar i vf1r verksamhet:. I dag 
genomför m ili tanta grenar av miljörörelsen 
våldsamma aktioner rnot skogsbruk på olika 
h ~dl i världen, inte minst i USA och Kanada. 
Vid jä mförelse med dessa framstår våra duster 
på 70-tale t trots a ll t som betydligt tarnare . 

"Skogen tar slut" och 
"Kalhyggesdebatten " 
Att misstänka kapitalintressenas kort.s ik tiga 
profitbegiir sorn g rundorsak till den snabba 
mekaniseringen a\· skogsbruket under 60-talet 
låg nära till hands fö,- m.'.\nga. Och bevisen 
fanns bakom huskn uten . Här st.od stora 
maskinmonster och tuggade i sig skogen i ödi
gare a ld rig skådad takt. Resul tatet av vi rkes
fångsten blev t.r~id lösa hyggen, något ganska 
nytt i lanclskapsbilden. H ur skulle skogen 
räcka? Det behö\'des inte mycket fantas i för att 
koppla ihop ind iciekedjan: Stora dyra maskiner 
- kalhyggen - skogen tar slut- inget jobb. 

271 



Saken bkv inte bättre a\· att hyggesyrorna 
onekligen bredd e ut sig som mest under 
elen na tid . I Norrland slmavverkacles den tidi
gare starkt u tlllnnade skogen i snabb takt. för 
att ersäuas med uy och bii ttre. Hyggen bredde 
här och där ut sig över stora samman häng
ande ytor. Som en föijcl av lågkonjunkturen 
skedde dessutom ordentliga överuttag p{t 
statsskogarna och h os \'issa företag, framfö r 
allt hingre söderu t (jfr kapitel 5) . En lwlh1•gw,.s
rMH1tl blossade upp å r 1970. Inte minst på
d rivande var den serie uppseencleY~ickande 
reportage och artiklar som _joun1alisten Ås;i 
Moberg publicerade i Aftonbladet.. Stoffet 
rogs fr,1rnför allt från Viirmlanrl. 

Det talades och skrevs mycket p:1 70-tale t 
om knapphet.en på virke och den annalkande 
virkessvachm1. Före teelsen \·ar den inom skogs
kretsar välkända bristen på ungskog på g rund 
,tv t.illkonakomma nclen under blädni11gs
epoken. Det var konsekvenserna ,w denna 
obalans som Yi och många andra gjorde allt 
rör ,ttl eliminera genom våra hushållnings
åtgärder. .\tle n "svackaresonernanget" spreds i 
vida kretsar och misstolkades. Under åniondet.s 
senare del minskade dessutom virkesuttagen 
markant inom privatskogsbruke t.. De t utbröt 
en livlig cleban om orsakerna till detta. I 

-
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En dmslisk syn /x1 
slwg~lm1hrt. Okii nd 
illuslmlrfr 

denna, som ri ll stor del fördes i massmedia 
m ellan företrädare för privatskogsbruket och 
den virkesförbrukande industrin, f"rarnfordes 
uppfattni ngar \·ilka de n breda allmänheten 
mycket v{il (men felaktigt) knnde uppfaua som 
att den svenska skogen höll på a lt ta slut. '.!n 

1970-talet blev därför ett turbulent årtionde. 
Den Skogspolitiska utredningens betä nkande, 
med sina radikala förslag om en snabb real ise
ring a,· den mogna skogen i landet, (sf' kapitel 
23) gick på re miss år 1973. Jdeermi skapade 
oro i skogsleclen och fön-irring bland politi
kerna. U trNlningcns förslag sopades diskret. 
under 111auan. l en ny ut.red ning gjordes ht'l
onwänclning. Nu skulle man ta fas ta på hus
hållningsaspckten. lnte stt märkligt, ty Riksskogs
taxeringen kunde genom sin s!uhbinvenll'ring 

visa att avverkniugarna i riket under decen
n ie ts första år översteg nerrotil lviixten . Detta 
var u:1got nytt och oroande. De svåra snöbrotts
vintrarna 1967 ocli 1968 samt stormfälluing
arna 1969 i Syd- och Mella nsverige blev upp
takten 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 scenario t a tt 
skogstillgången sviktade åte rkom som en föU e
tong i massrnedia under en räcka av ~1r. Vi viirjde 



oss s{1 gou vi kunde. Inom Skogsindustrierna 
bildades ''Skogsbrukets lnformationsgrupp" 
{11 1971 . \![ånga sena h~illar och helger ti ll
bringades på kontoret med att skriva tidnings
art iklar. Vi försökte sakligt förklara hur skogs
bruk bedrevs, men gick också till motangrepp. 
'v1en hypotesen om skogens snara försvin
nande uppre pades så ofta au elen till slut 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 rubriken "Kalhugga 
eller inte kalhugga,": 

... Ha kom de officiell;-i kulisserna råder ett 

s,nnspel mellan industri- och ekonorni

intresse11 :1 ena sidan och de politiska m.akt

haYarna ;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 för

liiggning skall bestämmas av folke t. 
Tig en 11,r på baksidan a,· H öga kusten, 

d .v.s. det in re [mgerrn,rnländska land

skapet. ... Överallt d e hemskaste kalln ,gg

ningar, 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 l

havshäekencts länder. Det är skövlingar a, · 

det liiir slaget som gjort Libanons cedrar 

till en kuriosi tet. I Nordamerika har stora 

landområde11 sö11derfriit1s genom at t 

skogarna huggits ned. 
l en rapport från Skogshögskolan har ,·i 

rnn ,·eta, at.t drt Linds virkcsbalans sviktar. 

Det vill säga: Virkesbchm e t på lång sikt 

upplägs inte av 1·irkestillg:rnge11 under 
sannna period ... ;,79, 

Ledaren skrevs ett. par år efter det att vi inom 
bolagsskogsbrukets startat omfattand e kam
panjer för att fö rklara hur verklighe ten såg ut. 
Vi upplevde vanmakten när ingen ville tro oss. 

I stället togs mfmga a,· våra tillrättal~igganden 
som tecke n på att vi var korrurn perade e lle r i 

händerna p{1 arbetsgivare 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· 

beskjn tning från mil_jörnrda rhåll med argu

ment som au vi exploaterar skogen. tar upp 

kvadratmil stora hygge n , att de ,l\Yerkadc 

områdena förstörs genom uttorkning, ero

sion och Cud ,·ct vad. samt att skogen tar 

slut. På .sikL iir de t natmligwis ingen stö rre 

fara med att ,·i inte sL,11 kunna fä förståelse 

för driftsformerna som j u iir skogsbiologiskl 

och ekonomiskt ,·iktiga iiven for samhället, 

men just n u - och säkert för eu ganska 

lång tid fnunö,·er - är fältet frit t för skjut

jiirnsjournal istik ,ned pol itisk udd. Vi skall 

,·ara på det klara med all det ligger i rnångas 

intressen all skrämma upp a llmänhete n ocli 

d,-irigenom vinna marginalröste r. I en sådan 

situation ä r det inte allt id argumentens sak

lighe t som liar de11 sti'i rsla lw1ydelsc . 

Gefundenes Fressen i s;immauk1Hget 

ii r nat urlig11·is när man med bilde r i tid

ningarna kan do k11nwn1era hur SC:r\ och 

andra ro\'giriga skogs~igare inte drar 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 tryckcr 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. 

Det iir Yä l då framför al lt samplancrings

frågan. 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 kal
hrngesu tredni11g {1r I 972 a,· elen socialdemo
kratiske jordbruksministern Tngcrn uncl RengL~
son. Man sk11lle studera omfattningen och 
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verkni nganw a,· kalhyggen samt föreslå :1 l
gärder. Dessutom skulle ma n beh andla sådana 
frågor som s1sscls~itt11i11g, naturvård och fri
h1ftsliv med anknyLning till kalhnggning. UL-
1·eclningsuppdrage1 redovisades år 1974 (DsJo 
]l)71t :2) _27 1 

ULredningens sl11Lsatser var till fördel för 
d e t rådande skogsbrukeL. Man fann eh er e n 
llygbildsi11venLering att hyggen som var 
mindre ~in le 111 hektar täckte 45 procent av 
den totala lwggescirealen . Hyggen större än 
uio hektar täckte 38 procent. Men nog fanns 
de l Yidsu ~ickta arealer stora hyggen. Om man 
11nd,111tog alla su1å hyggen (mindre ä n fyra 
hekta1·) bestod e n fjärdedel av elen :1 ter
stående arealen av hyggen som var större ~in 
l 00 ~wkrar. Dessa 1;,g till stor del på krono-
111,,rker i :--Jnrr- och Västerbotten . Man ko nsta
terade Yidare au forekomsl av hyggen hade en 
gynnsam inverkan pc1 fauna och flora efter
som d e bidrog till ert variationsrikare skogs
landskap. Vid sida n av ett ökat hänsyns
tag,111cle Yid hygges11pptagning i n~irheten a, 

bebyggelse ansåg ma n att fril11ftslivet:s och 
landskapsvårde ns in tressen i betydande om
fattning kunde tillgodoses genom åtg~irder 
inom ra men för elen normala verksamheten i 
skogsbruket. 

Riksdagsbeslute:- t år 1974 gick till vår ti ll
fredss t;'i llelse i linje med de t utredningen kon
staterande, nämligen a tt tra kthyggesbrukel 
var den för öven·ägande del av !andel e nda av
ve1·kn ingsform som kunde tillämpas. Me n 
man in förde skyldighet för a lla skogsiigare 
(även for· Dornä1l\'erket och S1·enska kyrkan, 
som ä nnu ej sorterade under skogsv:irdslage n) 
atl Lill skogsvårdsst:yrclsen anmäla hyggen större 
än e n halv hekta r. 

"Ö1eravYerk11iugeu" under lönsarnheLs
krisen i form av slu thuggning ,ar int.e heller 
särskilt extrem , toralr sett. Baserat på Riks
skogstaxeringens uppgifler kan man räkna 
fram sluthuggningstakten vid denna tid. Den 
kan beskrivas sorn arealen hyggesy1.or i p ro
cent a1· elen produktiva arealen skogsmark. 
Vid en normal omlo 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. 
!),,111, 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/i

tir111 i11ilin1ults som ärf.1111l.\lill11i11gm för dogms orh framtidens /11jgo avvnJ111i11grni11än: 



,... 

kas årligen en procent a\' skogsytan. Gnder 
n{1gra {1r kring dccen11icskiftct 1960/ 70 ökade 
arealomfattn ingen hyggesytor - al la skogs
ägare sam mantagna - från ca en procent till 
ca 1,3 för att sedan sjun ka ti ll under en. Totalt 
för landet, och inklusive pri\'atskogsbruket, 
rnr slutavverkningarnas omfattning långt ifr,"in 
oroande . Men detta h indrar inte art sluthugg
nings1ak1en för Domänverket och vissa skogs
bolag under några i r låg avsevän högre och 
p[1 en niv[1 som ej var uthålligt m~jlig. 

Honnoslyrdebatten 
Konsek1·enserna av amerikanarnas brutala 
krigföring i Vietnam p,,'1 1960- och 70-takn 
korn även att påverka skogsbruket i Sverige. 
För att avlöva djllngelområdena där Viet
Kong-gerillan gömde sig bö1j ade rnau i stor 
skala a ll\·ända eu kemiskt medel kallat Agent 
Omnge. Det im1ehöll fenoxisyran 2,4,5-T. I 
Sverige, liksom i a ndra delar av världen, an
\'~indes också denna ke m ikal ie för bekämp
ning av oönskad lövslyvegetation rn.rn. Ufr 
kapite l 19). Den tillhörde den låga faroklassen 
2 och betraktades som skäl igen ofarlig a tt han
te ra . Ingen skyddsutrustning krävdes. 

Men från det h igshä1jade Vie tnam rapporte
raclcs skador på människor och djur. År 1969 
visade Vietnanllidningar bilder på missbildade 
barn som skulle ha blivit födda a\' kvinnor 
vilka ätit ris som skörda1s på fält som fi enden 
bespruta t med p reparatet. Man anklagade 
amerikanarna för kemisk krigföring. Vad som 
var sanning eller propaganda i rapporterna 
har enligt m in men ing aldrig b livi t klarlagt. 
De l visade 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 Agen L 

Orange. Deras produkL var 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 ned
bringades med tiden till så gott som nol l. 

Lövkon troll med kemiska medel var en väl 
inarbetad metod som lö pte u tan problem 
sedan _>j0-ta le ts bör: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 uppväxande barrträds
kulturerna Ufr kapitel 4) . l ngen hade hört talas 
om några skadefall trots att många personer 
hade deltagi t i arbetet, och detta under lång 
tid. I så fall hade det säkert slagits larm . Där
emot var resultatet, estetiskt sett, inte alltid 
det bästa . .Jag erinrar m ig vägrenarna som 
Vägverket på l 950- och 60-talen regelbundet 
besprutade för au h~tlla undan lövuppslag . .Jag 
fdgade rnig h ur !~inge man skulle tå hålla på 
med en så förfulande verksan1het. T skogen 
rörde de l sig dessbättre om en siillan fore
kom1naude å tgärd ,·id st~irnplingen då lövrräd 
fickades, p å hygge t. e ller i plantskogen. Av den 
totala förbrukningen a,· kemiska bekäm p
ningsmedel s1·arade skogsbruket bara fö r ett 
par procen t (tabell 21 :1) .Jordbruket var den 
helt dominerande anviindaren . T ill och med 
hushållen använde e n he1ydlig1 större mängd 
herbicider. 

Tabell 2 1:l. Användningen av kemiska b ekämpnings

medel år I 979 enligt " Bekämpning av lövsly" 1980 , s. 52. 

J lerb icider l11sc k1 icidcr 

An,'ånclare Ton % "lö n 'f,, 

.Jordbruk 3 939 9'l l~'.2 68 
Sko~,bruk 77 2 14 7 
Frukt o ch 
Lrädg·årds-
odling 28 I 3~ 16 
llushåll 195 ,1 )8 9 

Totalt ,, 239 100 196 100 

l'vle n sommaren l 9G9 bö1jade kritiska artiklar 
om lövbesprutningen dyka upp i svenska tid
ningar. Aret cl~irp:1 blev mediahernkningen än 
större. Löpsedlar visade fo ton på fl ygbespru1.
ning. Ibland flög fl ermotoriga maskiner i for
mation och spred Agent Orange ÖYer Viet
nam. Ibland Yisade bilde rna små envingade 
s,·enska plan i trädtoppshqjcl som lövsprutade. 
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, samt 
Ö\'cr de m~inn iskor och djur som ,·istades där. 
Skogsbruke1 togs på sängen. Aijeplogs kom
mun i Norrbo11.e n , ille för bjuda Domän
verkets besprutningar. De flesta av bolagen 
hade konf1ikte1· med allmänhe ten, vi på grund 
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av \'indan!rif t i e ll par fall. Vi diskuterade 
o lika vägar a ll undvi ka "sommarens sorgliga 
clebaLt"' . Skogss tyre lsen, Do111 ä1werket och 
Skogshögskolan anmälde gcllle nsamt en tid
ning till Allmänhetens prcssombudsman för 
en artike l som man a11s:1g stred mot god publi
c istisk sed. De n snabbt uppflammande lwn110-
s(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 expert
n1 redning au granska am·iindningen aY fe noxi
syror i skogsbruket. Den avEinmade sin rapport, 
''Cif'tniirnndens \'ithok", i början av fö· 1971 .21:, 

Ett tillfälligt förbud mot Iö,·bespnnning in
fördes u nder å r 1971 . Den starn\'is utförda 
fickningen be rördes ej. Denna \'erksamhet 
fortgick u tan n;im1ll'ärda stör ningar 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 från marken . Som konse
kvellS a1·stod Yi under några år he lt från 1·e rk
samheten. 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 
markspridning ~in om flygplan spred d em frå n 
lufte n . 

Uppstånde lsen i massmedia 0 1n Agent 
Orange och dess förmenta a1wändning i 
SYcrige skapade panik. Situationen b le,· otäck. 
De t var julafton för d omedagsp rofcLe r. Fo lk 
ti ll ma ns bö1jade fråga sig om man varit i ko11-
La kt med gifte t och 0111 man i så fall kunde ha 
blivit drabbad. Snart framtriidcle pe rsoner i 
massmedia som relatera d e sina hiilsoproblern 
ti ll kontakt m ed Horrnoslyr, löYslyprcparatet 
med detta obehagligt klingande handels
namn.'.!7ti De trodde siiken a tt s{1 ,·ar fa llet. Tid
ningen Vi gick t.ill storms mot så\'iil 1·et.en
skapsmän som )J,tt urvård s\'erket för att man 
in te fördömd e och stoppad e lövbesprnt
ningen . \fan ansåg d em ko rrupta och införde 
begreppet " l lormoslyrrnatfian ., , ett uLLryc k 
so111 senare skulle bli fliti gt am ~int. 

Inom rikspolitiken säg ma11 sig nödsakad 
all ingripa och en parlamentarisk utredning 
tillsattes , åren 1972. 

276 

Masshyster·i 11p pstod kring den s.k. o rienternr
sju kan. Deltagare i stora orienteringstål"l ingar 
hade dnrbbats aY likartade och besvärliga sjuk
domssympto m . N 11 s rod förklaringe n kla i-. 
:Man hade sprungi t över hormoslyrbespru tad 
m a1·k. Ryktet spreds snabbt och blc, - som 
rykten ofta blir - snan sann ing. Sedermera 
fick oriente rarsjukan en helt annan lörklaring. 
Det rörde sig 0 111 g1tlsot. Sjukdomen spreds 
mellan pe rso ner som barbenta sprang genom 
snt1rig l'egetaLio n och fic k blö da nde s:u· på 
be nen. De infekterade ,·arandra. l\'11mera ha1· 
alla orienterare skvd d för benen . \ilen de t f-inns 
siikert minnesgoda persone r som än i dag 1et 
<1ll sjnkan korn från hormoslyret. 

Det ä r nog inte för m ycke t au pt1stå au vi 
ble· tagm1 på sänge n inom skogsbn1ket. fralll 
ti ll sl 11te t a\' 60-tale t hade vi haft o betydl ig kon
takt med d e t m <1ssmediala sarnhiil let. Att 
umgås med _journalis te r 1·,1r inre ,·år vardag. 
Detta gjorde at t godtroget skogsfolk liitt ble1· 
till oncr niir skj m järnsjo unaliste1· - , ilket ,·issa 
kallad es - g jorde dem 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 ho rmoshr inför TV
kameran for att , ·isa hu r ofarligt medlet \'ar. 
Han le, er än i dag, 88 år garnrnal. 277 .\ku s.'\
dana tilltag gjorde inte saken b~ittre. De visade 
bara hur h ~i rt storkapitaleL kunde stYra sina 
hejdnkar. 

Upptakten fö r den nybildade Skogsbrukets 
inforrnationsgrupp ble1· också lite t dråplig. 
De n hade inte m inst tillkornrni t för att infor
mera om skiilen för lö\'bek~impningen och det 
sii tt på ,·ilket 1·crksa1n be ten hedre1·s. Cnl-Gnstaf 
Su ndberg, skogsdirektör i Stora Kopparbergs 
Be rgslags AR, skre\' i augusti 1971 sorn ny
bliven ord förande i gru ppen ett cirkulärbrev 
till företagen . H a n uppmanade alla au göra 
sitt biista fö r att e nergiskt sprid a kunskap o m 
hur skogsbruk bedre\'s. B1-c1·e t a,slutadcs hurt
friskt: Sätt igång! ,4{/u 111edd lir tilfålna.1 Bre1·et 
ha mnade 11au1rligt\"is hos vå ra \'edersakare 
som genast: kopplade lös den na meni ng från 
reste n a1· sammanhanget. Se hår1 löd anklagel
sen . som o medelbart kablades ut i massmedia . 
skogsbruket 1·iigrar sl111a a m·iinda d e bc1rliga 
gifterna. i\fan siiger a tt alla mcclc] iir tillå tna! 
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J11forn1aLio11sgruppe n inordnades suabbL i 
Horrnoslyrrnaffian och b lc\' ordentligt utbuad. 

1Vlcn i grunden \'ar s ir11a tionen m yckl"t. a ll
\a r lig . Skogsbruke Ls a nseende h ad e kommit 
ordentlig L på glid. Egemloinligt nog - ryckte Yi 
- riklade sig kritiken 11;istau uteslutande mot 
skogsbruket. De n flerfaldigt mycket större fö r
brukarc11 j orclbruket ,·ar det n~istan inge n som 
b efattad e s ig med. O ch jordbruke t behand
lad e j 11 åkrarna p;3 1il ka odlad es d e t vi sedan 
skulle äLa. l skogen - trodde lllclll c1;iremot a ll
miin t - ku ncle d e t Yara farligt au ä ta bespru
tade h ä r. Hela sirnat.ionen verkade groLesk. Vi 
Lrodde därför all storme n skulle bedarra om 
man bara kom till tals. Unde r årens lopp pro
dncerades e n i-a.d in forma tionsskrifter. ~7S 

På hösten 1974 kom den parlamentarisk;:i 
utredningens betä nkancle .~7'1 Slutsatserna Ya r 
i hun1dsak positiYa för skogsbruke t. Man lii t
Lad e på resLrikLio n e rna. Flygbesprulll iugar var 
å te r tillåt na från å r 1975, men med informa
Lionspl ikL på p la Lscr cbr allrn:inheten fri u 
kunde färdas. Naturv~trcls\·erket rapporterade 
efter omfattande utredningar a u rfr, eventuella 

Ciid:ifi11g och /7_rgbt's/m1tning 
11101 lövsly var inslag i skogs
brnkPI so111 viirilll' hiitsl! rfl'
h11/I oclt /Jirfmg !il/ ujif1r1ll
ni11gen att shop,sb1uliel gjord,, 
våld /H1 11ature11. 

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 hcrhicidanrändningc n -
så,·iil i jordbruk som i skogsbnik och uLförd på 
rätt sätt - inte innehar några nä1111wä1·da h~i lso
risker. 2~1 

\ile n I ro ts d e t ta drog opin ionsstorm en 
igång pt1 nytt. Ko11flikrcn rnr int l" 1:-ingre fakta
re late rad . De n forsköLs a ll tmer Lill a l t liaudla 
om människors oro. De nna oro fanns bland 
skogsbrukets egna ans t~i llda, hos onsbclolk
ningen och a llmiinhet.en i övrigL. ITotfulla, 
ibland spPktak11lä ra protester fö rekom. Man 
uppr~ittade tiiltfager på h yggen som skulle b e
sprutas. 

T-T;'indelseutn~c klingcn 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. Detta visade sig 
någon gång sdn, d;\ en inställni ng som låg i 
li1~e med den aJlmiinna opin ionen kun de ha 
sina beLvcland e PR-poäng. 
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Fr:111 skogligt håll hoppades man forr.farande 
at.t ku nna bcm~isLra situationen med sa klig in
for1naLio n. Ar 1976 publicerade t.ex. Dom~in
verkct, Skogsin dustriernas SaniarbetsULskott 
och Sveriges Skogsägareföreningars Riksför
bund ett gemensam t dokument i tio punkter 
som för klarad e under vilka fö rhtdlanclen 
fe noxisyrorna skulle am·ändas.282 Problemet 
var dock cletsarnma som tidigare. Tngen ville 
lyssna. Massmedia var inte särskilt intresserade 
av au fö rmedla lugnande budskap. Man bi
drog hell re t ill att skapa opin ionssto rmar och 
d rog uyua av de ras nyhetsvärde. 

I februari 1977 anordnade Kungliga Veten
skapsakademiens miljökornmiue en inter
nationell konferens om fenoxisyrorna dår 
vårldsledancle auktoriteter deltog. Prepara ten 
belystes från kemiska, toxikologiska , genetiska, 
ekologiska och ekonom iska utg:111gspun kLer. 
Aterigen framkom inget som ta lade lll OL eu 
fonsau använd ning i _jo rd- och skogsbruk. 
Konferensen avslutades den 9 februari. Man 
skulle ha väntat sig att detta var illgna nde ny
heter, v~itda all fö rm edlas till allmiin hete n. 
'vle n i ställe t besk r·ev samma dag h~ills
tidu ingen Expressen i siu ledare en grupp 
personer från norra Värmland som hos sta ts
ministern krävt omedelbart stopp för gift
spr idningen i skogen: 

De t var k,~nnor som fö tt m issbildade barn: 

skogsarbetare som scu sina kamrater dö i 

cancer; bönder som fån ho rmoslyrskura r i 

ansiktet, 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 lant

sän crskor med eksem på händerna och 
en outsäglig rädsla i kroppe11_'.c'8'., 

Strax därefter för bjöd Procl u ktkon trol 1-
närnncle n användn ing av preparat som inne
höll fe noxisyran 2,4,:'i-T, elen enda där spår av 
dioxin kunde finnas som föroren ing. Såväl 
jordbruksutskouet som jordbruksm in ist.ern 
medgav au. beslutet inte var fa ttat på saklig 
grund. Tidskriften Skogen skrev i en ledare 
de n 19 trn0 : Vilken jJolitiker vill ri.shera del goda 
han vill åsladlwmm.a genom au stå upfJ till försvar 

278 

för lwr11ws(y1? f n po!itish hamhiri.28'1 I stä llet fö r 
hormoslyr gick skogsbruket. över till att an
vända en mindre kontro,·ersiell fenoxisyra, 
MCPA. Den hade d ock betydligt sämre effekt. 

Ti ll slut ins:1g man på po litiskt håll att e tt 
generellt grepp måste tas. Från och med år 
1980 gällde e n lag om förbud under viss tid mol 
,priclning rw b!'kä111/mings111edel över skogsmrrrk. 

En statlig utredning tillsattes hösten 1979 med 
nppgil't att utreda frågor om användningen av 
kemiska medel i jord- och skogsbruket m.m. 
Direktiven avsåg in te minst att u treda möj lig
heterna att begränsa kemikal ieanvändningen . 
J ag til lkallades som en av de två skogligt sak
kunn iga. Den a nd re 1·ar aHlelningschcfen vid 
Skogsstyrclsen, Eric Falk. 

ULredningen blev en märklig u pplevelse, 
men också Järnrik. Vi skogssakk11nniga fick 
ganska snart klan för oss alt del som vi betrak
tade som fakta låg ,·id sidan av det som i det 
h~ir fa lle t var fakta för politiker. DetLa för
klarades fran kl och något bryskt fö r oss redan 
vid de t andra sammanträdet av en socialde1110-
kratisk ledamot. 

Och arbetet b lev äventyrligt. Ord föranden 
hade täta kon takter med jordbruksdeparte
mentet och fick löpande nya d irektiv därifrån. 
Ty snart stod det klart att u tred ningens av
sedda inrik tn ing - au begränsa kernikalie
användningeu - varit förb asLad. De n passade 
inte förjordbrnkets d el. Man ville d~irför få till 
stånd en ändring av tidsramen för det fon
saua arbetet. Jag ciLerar ur en int.ern rapport 
jag skrev i ma j 1981: 

Man vill a ll ts,'l skj111.a på betän kandet över 

j ordbruksdele 11 till efter ,·ale t 198'.2. Uppen

ba rt. är att de politisk<1 p,11tierna nu bö1jar 

uppleva 111redn ingcns arbe te. siirskilt 1110 1. 

bakgru11den a, 1111 gällande direktiv, sorn 

bekymmersamt. Ger man sig till att törl~juda 

,1m·ändningcn i skogsbruket al' kern iska be

kämpningsmedel måst.e ä\'en deua ko1n111a 

all drab ba jordbruket. H iir st,'\r mycke t 

stora samhällsvärden på spel liksom hela 

,·är livsmed clsförsörjning. 

Att rädda j ordbruket från alltför besvärande 
restriktioner blev därför en Yiktig uppgifL fö r 
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den centerstyrda, j ordbruksYänliga regeringen 
Fälldin - och ~iveu för den nya regering som 
skulle till tr;icla efter valet. Så här fanns en 
gemensam nä mna re panier emel lan . Proble
met fick en politiskl genial lösning. l st~illet för 
ett e nda be tän kande skulle man skriva två i 
vilka jord och skog behandlades Yar för sig. Att 
instifta e n restriktiv lag som bara drabbade 
skogsbruket bedömdes va r::i en politiskt posi
tiv å tgärd, inte minst lämplig före valet 1982. 
De t ,ar j11 här den al lmiinna opinionen var 
negativ. Sedan kunde man skjuta betänkandet 
för jordbruksdelen till efrer valet. Då ber~ik
nades d en medi::ila bevakningen vara låg. Om 
man skrev tv{1 betänka nden hoppades man att 
in te behöva använda sarn rn a bevekelse
grnnder eller argument för besluten. 

S{1 blev också fallet. På hösten 198 1 presente
rndes en propositio n ( 198 1 /82:4-4): "Lag om 
spridning av bekämpningsmedel över skogs
mark".28:'i Där fö reslogs att från årsskifte t 
1982/ 8'.) en ny lag skulle ins tiftas varigenom 
spridning över skogsmark av bekämpnings
medel, avsedda för bekämpning av lövsly, i 
princip förl~jöds . Länssty,-e lsen fick dock med
ge undantag från förbudet om skogsmarken 
hade liten betyde lse för fri luftslivet, natur
vtuden och de n lokala befolkn ingens trivsel, 
och om åte rv~ix ten av skog inte rimligen 
kunde tryggas genom röjn ing med mekan iska 
m etod e r. Vid are skulle stor hänsyn tas t.ill 
kommunernas uppfattning om skogsmarkens 
betydelse för friluftslivet., natun·ården och 
den lokala befolkningens trivsel. 

Det ble\' allernansrä LLeu och rn~inniskors oro 
som för skogsbrukets del motiverade lagskriv
n ingen, iute preparatens fys iska hälsorisker. 
Senare blev clet_jo rclbrnket.s Lur. H är motivera
des en mer positiv inst~illning till kemikalie
arn änclning med att spridningen skedde på 
iuh ~ignacle områden ti ll , ilken allmä nheten 
inte hade ti ll träde . Inte heller spekulerades 
över hälsorisker förbun dna med a u ,'ita födo
ä m nen producerade på besprutade åkerfält. 

Eric Falk ochjag hade svårt atr acceptera det 
poli1iska speleL. T ill jordbruksclelcns betänk
ande som blev färdigL år 1983 (SOU 198'.): 11) 
bifogade vi ett särskilt yttrande. Här kritise
rade vi utredningen, som Hnde1· utnyttjande av 

i stort sett sam ma faktaunderlag kom m it til l så 
o lika uppfa ttning om behm·et a,· restr ikLiouer 
,·id användningen av kemiska medel forjo rcl
respektive skogsbruket. H är e tt axplock ur 
vårt yura nde : 

- Allrniinhctcns oro. Denna h;1de be tonats 

i l,1ngt högre grad ,ad giille r skogsbrukets 

användning än i _jordbruke ts. De l ta säkert 

för aLL skogsbru ket hade kritiserats 111e r. 

Det borde_ju rimligen i11 1e ,·ara 11 ,"tgou 

skillnad i g rad e n a, · oro om man "ar på 

e n skogsbilväg eller p{i en landS\-åg i e u 

_jo rdbruksområde och hesprut11i11g med 

samma prepara t påg[ir i nä rhl't t·n. ,\r 

1979 anYände skogsbrn kc1 77 to11 be

kämpningsrneclel ö,·er c,t 50 000 hektar 

hyggen medanjurclbruket sprl'cl ½ ()!)<) 

ton öve r 3 miljoner hck1ar ."1ken11ark . 
- Kommunernas rol l. I dt' t skogliga bc

tiinkandet föres logs ko1111nunerna rn ett 

aYgörande inflytande pft rnr man skull e 

få a n\'ända kemiska mede l. Förjo rd

brukets del skulle sarnma ko1111nuner inte 

ha n,1got liknande a11s,·ar. De tta trots all 

många fler m änniskor skulle komrn,1 ,11 t 

befin na sig i närheten a,· hcspn1wde 
åkrar. 

- Skycldszone rna . För skogsbrnkc ts de l 

föreslogs siikerhetszoncr p:i upp till e n 

kilometer vid besprutning. För _j o rd

bruke1 förslogs ö,·er h un1d 1age t ing,1 

skvddszone r Lrnts att beti·d ligt fl e 1· 
m änniskor vistades hiir. 

Hushåll, ,,illaträclgårda r, goHbanor. Det 

fö reföll oss inkonsehent att rncdcl med 

samma faroklass fritt sku lle få am:i rnlas i 

hushåll , , ·ilhnrädgårda r och p,1 gollh,mor 

niir de i skogsbrnkt'I h;1d e fcircslagits 

be lagda med rigorösa siikerhc1s

hes1,immelser. 

- Alle mansrätten . Trots ,111 allemansräue n 

är tillämplig både i skog och ijo rdbruks

omr,1den krii,-clcs enlig t förs laget ,·,1cl 

a,·scr skogsbruke t 0111faua11dc info rrna

tio nsskyldighet med an111ä l11 i11 ga1· a,· 

o lika slag. anno nsering samt uppsiittniJtg 

av skyltar. men a\'jorclbn1kct ingcn
Ling.28G 
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Av vår genomgång drog Yi den, som vi tyckte, 
självklara slutsatsen 

att rna11 i logikens namn 111{1sle ompröva 

lagstif"wi 11ge11 rörande skogsbruket, an
,·änclning a,· kemiska medel s{t att elen 

någorlunda stii11 ll11e r med 1·acl som före
slagits för övrigt. .. . Oct ä r en rimligt kr,l\' 

;;tt skilda näringar behandlas lika i regcl

s,u11 111,11il1a llg. Sk(' r inte detta har vi svårt 

all förstå nöch-ändighcten av a tt geno111fö r ,1 

en mycket omfattande 11t recln ing 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, enligt vår mening, har au 

bygga sina ställningstaganden på. 

O ,t\·seu v:,.d vi tyckte hade nog politikerna 
han dskats med situationen p :1 räu säu. För 
dem. var det viktigt att till va1je pris lugna 
opin ionen, men också h indra a tt 1rntional
ekonomiskt stora skad everkningar skulle upp
stå för jo rdbrnke t. Deras fa ktabedömning 
skedde utifrån e n a n nan \·erklighet än <len vi 
skogssakkunniga hade satrs att: representera. 

Inom skogsbruket hade vi också insett att 
slaget \',H förlo rat:. Vi hade nu hah ett förbud 
för Ye rksamheten sedan fle ra å r. Det \·isade sig 
au kom munerna - som 11 1an från politiskt håll 
had e förutsett - var mycket motvilliga au 
m edge de slags dispenser som det fanns möj
ligh eL t.ill i teorin . s:1 i real iteten gällde för
budet iivcu här. Det. enda som {1terstod \·ar att 
söka genomföra lö\·slykontrollcn m an uellt. 
Det.ta bet)rclcle stora problem och kostnader 
för oss alla. Vi var inom bolageL i full fiird med 
att klara av \·årr ''röjningsberg". Där hade in
ledningsvis eu \·iss am·ändning av kemiska pre
parat varit fö ru tsedd och komm it väl till pass. 
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". 

Man kan i efterha nd konstatera alt. skogs
brukets långa kamp fö r att rå behålla den ke
m iska lö\kolllrollen knappast varit \ärd alla 
bekym mer och glåpord . Det är ovcdersägligL 
att fenoxisyrorna had e varit. Lill mycket stor 
nytta i arbeLet på att åter skogkläda hundra-
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tusenLals hektar "gröna lögner" dom inerade 
av stubbskottsb11keuer och värdelöst lö\·krau. 
Bespr utningen a\' byggen från luften var dess
u tom bill ig och snabbt utförd. Då kritiken 
mot verksamheten började vid 60-talets slut 
befann sig skogsbrukeL i e n utpräglad lågkon
junktur och därmed in tensiv kostnadsjakL. Det 
fanns fortfaran de kvar avsevärda arealer tras
skogar au restaurera och ti llgången på manu
e ll arbeLSkrafL mi nskade stadigt. Det kän des 
därför angelägeL all fö rsvara eu - som rnan 
a nsåg - rationellt och oumbärl ig t inslag i 
skogssköt.seln . Detta s~irskilt som fenoxi
syrorna var ofarl iga au använda enligt en så 
gott som helt enig expertis. 

Och vi sakna<le erfarenhet for att kunna 
fö ru t.se det s~itt på \ilken opinionsstormen 
skulle utvecklas. lnom skogsbruket 11ppfatta
des det negativa känsloläget bland allmän
heten som en obefogad masshysteri vilken pis
kats upp av en liten klick målmedvetna och 
skickliga propagandist.er. Man talade om en 
modern häxprocess, men hoppades at.L "rätt
visan" skulle segra med tiden. Detta borde 
dessutom ske eftersom jordbruket - elen stora 
förbrnkaren - niistan helt undgick kritik. Det 
\"isade sig emellertid att enbart den breda all
mänheLens o ro kan väga tungt för politiska 
beslut som går ut på att lugna och avleda en 
bes\'ära nde opin ion , även om grun den for 
oron är obefogad och kanske irrationell. 
Skogsbruket ble\· ett av de tidiga offren i en 
s,'.\clan poliLiskr svårhanterad situatiou. 

Under 70-taleL började lövinslaget s:1 små
n ingom att föränd ras på norrländska hyggen 
och i ungskogarna. Nu mera uppstod all t fler 
hyggen efte r a\Verkning i ti-itare skog med mer 
begränsad unde n ·åxt. Detta ledde till a tt 
mängden h iudrancle lövveget.ation inte blev så 
stor som tidigare. Den bestod nu ti ll stor del 
av björk som såtts in på hygget. År 1974 be
dömde 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 mycket 
besvärande löd.örekomst å ter infunnit sig på 
en t.redjedcl antreale11 . Men kemisk lövkontroll 
bedömdes nu endast nödvändig på tre pro-



cent. För ö, rigt: bo rde rnan vid en kornman de 
röjning blanda in en påtaglig andel a,· framför 
allt bj örk. Hopp fanns därför att vi med riden 
skulle kunna begränsa ke m ikaliea nvänd
ningen en hel del. Dessutom var vi i färd med 
au plantera st.ora arealer med contortatall. 
Del skulle visa sig att contorLan genom sin 
snabba ungclomsuLveckling klarade lövproble
men beLydl igt. bättre än vanlig tall och g ran . 
Djupare insikt.er skulle också snart växa sig 
starka om hur hä nsynen till fauna och llora 
borde införlivas i verksamheten. Här hade löv
triiden sin plats ur nya aspekter (jfr kapitel 22). 

l?ökgr1.1rliirlad gra.nslwg i 
norra Trcho.1lovoltil'11, oktober 
1981. 

Försurningsskadorna 
J ag skall i det föl jande beröra ett ämne som iir 
så ornf"attande all d et förtjänar sin egen 
historieskrirning.Jag ,·iiljer clärl"ör att hiir göra 
det relati,t korrJattat. Detta illle minst också 
för alt de skogsrelaterade försurningsf"rågorna 
främst skulle komma a tt visa sig kn mna till 
landets sydligare delar och inre s:1 mycke t 
berörde oss i norr. Inte desto mindre kom 
ä,·en vi all b li in\'olveracle i fö Uclverkningarm1. 
"Offret skogsbruket" kom niimligeu också att 
få sitta på de anklagades bänk. 

l bö1jan a,· 70-talet kom larmrapporte r frå n 
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viistra Norge om att: fisken i insjöar och ström
mande vatten hade bö1jaL försvinna. Under
sökningar visade att dessa vatten hade bliYit så 
till ele n grad försurade att fisken inte kunde 
klara sin livs111 iijö . Ma n antog att även skogen 
på sikt kunde komma a u skadas. Kä llan till 
problemen lokaliserades till de b ri ttiska öarna 
med deras omfattande kolförbränn ing. Här
vid bildades stora mängder svaveldioxid som 
shipptes u t genom skorstenarna. 

Ge nom luftmassornas lagbunclna rörelse 
mot öster och nordost fördes gaserna in över 
Norge. Vid regnväder hamnade s,avlet på 
marken i form av svavf'lsyra. I Norge startades 
år 197'.! storprojektet "Sur uedb0rs virkning 
p{1 skog og fisk". Det dröjde inte länge förrän 
man även hos oss fann att problemen med fö r
surning var av liknande ornfauning i landets 
v~istra och södra delar. 

Vad källan för föroreningarna ang{1r blcY 
det snart uppenban au. vi här i Sverige i hög 
grad påverkades av luftförore ningar från in
dustriområdena i Mellaue uropa. Här var SC.:r\ 
under 1960- och 70-talen d el~igare i skogs
industriföretaget Papienve rke v\/aldhof
Aschaffe nburg AG, P\1VA, en av Väsuysklands 
största e nskilda virkeskonsurnenter. PvVA blev 
sedermera en del av SCA. Från och med slutet 
av 60-talct hade jag därför frekventa och nära 
kon takt.er med d et v~isttyska skogsbruket. 
:vlina m{mga besök sammanföll i tiden med 
den kraftiga expa nsionen av det tyska industri
samhället. En påfallande företeelse på 70-talet 
var de enorma skorstenar som ma n reste här 
och cl~ir. M[mga Yar 300 me ter höga. l\ifan ville 
p å de tt.a sätt göra sig av med röken från sina 
kraftverk som brände stenkol eller brunkol 
för all därigenom mild ra obehagen och kr iti
ke n från de n;irboende. Om ma n i ställe t 
släppte npp röken till högre höjder skulle elen 
snabbt spiiclas ut - trodde ma n - och under 
alla omständigheter forflyua sig längre bort. 

Som norrlänning, van vid frisk och klar luft, 
frågad e j ag ofta mig själv och mina ryska kolle
gor, om denna om fa ttande kolförbränning 
verkligen kunde vara harmlös for skogen. Det 
saknades inte heller varnande tecken. :vlan 
började observera skador på silvergranen 
(Abies alba) och frågade sig om dessa inte 
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bo rde ha sin grund i luftföro reningar. Upp
fattningarna var d elade. Under tiden , isade 
all t större rn~ingder sihergran tecken på att 
m å dåligt. 

En dag på våren 1981 ringde m ig min PWA
kollega och gode vän , skogsdirektö ren.F1rgen 
Schmcling. Han hade just. varit på e n resa till 
Tjeckoslovakien för all teckna kontrakt om 
leveranser av massaved. En tjeckisk jägmästare 
hade då i hemlighet tagit honom m ed till 
skogarna i Erzgebirge. ett be rgsornråcle på 
gränsen till dåvarande Östtyskland. Trots ett 
allmänt. förbnd mot att sprida kännedom om 
saken ville han , isa e n västerländsk kollega 
de n katastrof som drabbat granskogen i detta 
område. jl'1rgen beskrev fö r mig o mrådet som 
ett skogens Ragnarök. Milsvida vidder av ur
sprungligen högklassig granskog stod död på 
ro t. Det. var ingen tvekan om au skogen dött 
a,· rökgaserna frå n de må nga b rnnkolseldade 
kraftverk som låg på b:1da sidor om gränsen. 
Vart och ett av dessa förbrände miljon tals t.on 
\'arje år. Brunkolen höll upp till tolv p rocent. 
svavel och röken gick ut orenad. Resultatet 
blev hundratusentals ton svaveld ioxid som 
spreds ti ll lufth,tYet (ett kilo uppbriint svavel 
alstrar två kilo svaveldioxid som i kontakt med 
fuktig I uft. övergår i svavelsyra) . J\ realmiissigt 
Yar skogsskadorna n iistan ofattba rt o rn
fauancle, de r. rörde sig om över hundra tuseu 
hektar och de stri.ickte sig ii, ·en in i Pole n. 

På hösten samma år var Y:1r ledningsgrupp 
på besök h os PWA. Vi g jorde då en "turistresa" 
in i det kornrn unistiska T jeckoslovakien till
sammans rned Sch rneling och slank oanmälda 
upp ti ll samma ornd1de som han tidigare be
sökt.. Aven på oss var intrycket hemskt och 
overkligt. Mil efte r mil av spöklik, stendöd 
skog, mest gran . Ilär och där pågick e t.t. par.e
tiskt tillvaratagande av trädeu. Til l , ad? Df' 
gick oftast. i små bi tar när de Gi llcles, hel t 
genomrul.lna . 

Skeendet i Tj eckoslornkien hade fram t:ill 
dess vari t förborga t: för de 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;'1 sig ti ll å r 1978. För de tjeckiska skogs
ansva riga var det ~jånst.efel all t.ala 0111 sake n. 
Men snart sipprade inforrnation ,·äste rnt , sär-
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skil r sedan liknande skador böt:jade upprräda 
i Fichtelgebirge i Bayern som gränsar ri ll Erz
gebirge. Den tyska debalten sp~iddes p(1 och 
fi ck större proportioner. En im-cntering år 
1982 tydde på att å tta procent av skogsytan 
hade ernissionsrelate rade skador. Unde r de 
fiiUande åren försämrades skadeläge t snabbt. 
Redan år J 984 fanns skador på hälfLen av in
vente rade provytor, dock till öven·~igancle 
delen lä tta. 

Med tysk raskhe t och g rundlighe t korn 
snart e lt n;'i t av avancerade mätsta tione r på 
plats runt0m i landet. Det ,·isade sig att de 
höga skorstenarnas 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 och Jlöt 
omkring, ofb på så dä r 600 me te1·s höjd . Når 
de kolliderade med skogbeklädda bergssltitt
ningar stressades tr;iclcn svårt. Luftens halt a,· 
svavel kunde under kortare e pisoder vara upp 
till tio gånger högre ( I 000-2 000 m ikrogram 
S02 per rn'.1 ]11 ft) än de g rä nsvärde n ö,·e r vilka 
man visste au baIT skadas akut. 

lnfor faran av ett liknande öclesscenario 
som i Tjeckoslovakie n utbröt clet näs t.a n pan ik 
i de t tyska skogsbrn ke L Be kymren blev inte 
mindre u~ir före tr~idare för den tyska kraft
industrin h~ivdade att ma n måste accepte ra en 
Yiss skogsdöd orn natione n skulle kunna fo rt
sätta e rbjuda med borgarna fortsa tt rna teriellt 
11ppsving. Desshä1.Lre fram tvingades i stället 
snart åtgärder för att rena industriutsbppen 
runtom i Viisteuropa. O mfattande "sauerings
avverkninga r" av skadade träd före kom dock 
nncler hela 80-tale t, men de värsta fa rhågorn a 
blev a ldrig verklighe l. Skogsskadorna fanns 
dock kvar. ty stressen sp;-iddes på ,I\' gaser frz111 
den tilltagande biltrafiken. 

.Ä.ven hos oss ble1· 80-ta le t luftföroreningar
nas, skogsskaclornas, rnarkforsnrn ingens och 
de döda 1·attnens årtionde. Det 1·a r uppvak
na ndets, o ro ns och provtagn ingarnas å r
tionde. M:mga forsöksprojekt såg dagens Uus. 
De t visade sig a tt skogsskador kan förorsakas 
m· flera typer av luftföroreningar och att Lex. 
trafike ns avgase r spelar en stor roll. Här 
lwrnrna hade man inte på alla håll fattat 0111-

fa ttniugctt och i 1rnebörden av det mellan
europeiska scenarier. Men i1r 1983 rapportc-

raclcs om oförklarliga skador på g ranskog i 
Blekinge . Skogsstyrelsen fann a nl edning 
gcn01nföra en en bit om skogsskador i Syd
och Mellansverige. Våra po li tike r hade tolkat 
resul ta te t av en fol komröstni ng 1980 så an 
kärnkral'te n skulle av1·ecklas. \fan hade just 
bö1j a1 hrndf-ra på au i stä lle t bygga ett antal 
stora kolkraftverk. 

Detta oroade oss inom skogsindustrin . De 
svenska bruken hade al ltse da n olj<"krisen 
( 1973-74) uträttat stordåd J11ed a tt minska 
oUeförbrukn ingen och chirmed svavelutsbp
pcn . l ett anföran de 1·id ett j onrnalistsemina
rium som Skogsindustrierna anordnade på 
hösten 1983 bidrog jag säkert med en spik i 
kista n för kolkraftvf'rksprc~ekten . J ag redo
visade då såväl i o rd som i bild mina intryck 
från skaclesi tuaöonen i !vlellaneuropas skogar. 
Ingen a\' de nä n ·arande hade uppenbarligen 
,·are sig sett elle r hön talas orn cmissious
skaclor av den osannolika omfattning som 
fanns alt beskåda söder om oss. "Skogsdöden" 
blev därefter ett återkom mande stoff i mass
media och sku lle så förbli under många å1. 

Me n allt kan sl.'1 Lillbaka. Miitningar och 
observa tioner 1·isade sym ptom på markJörsur-
11 ing och tr~idstress i S?d- och Mellans\'erige. 
Fisklösa, ·'döda sjöar" förekom längs Väst
kusten och i fj ällen. Uppstå ndelsen spred sig . 
Snart såg man emissio nsskador ö,erallr. De i 
Norrland sedan unninncs tider kända "lus
granarna·'. gamla, glcsbarriga och halwlöda, var 
snart talande exc111pel på l11f1föroreningarnas 
,·e rk. Riksskogstaxf' ri ngen . som lade iu en ob
sen ·ation ö1 e r han·förl usten p:1 prmtriiden. 
kunde ,·isa ,ttl före teelsen till tog mot norr i 
la 11clet. De tta ,·ar in te så överraskande för e r
faret skogsfolk men tolkadf's a1· somliga som 
air , år egen skog·sindustri ocks[1 1·ar c11 bov i 
sammanhanget. 

De tta kunde siikert vara riktig t i fabrikernas 
allra nä rmast<" omgi1n ing. D~i r utanför måste 
dock fö1·eko 111sten ,'I\' lusgr,rnar ges andra, mer 
naturliga förklaringar. ~1len for en bolags
anstiillcl ,ar d et - i de 11 upprördhet som rådde 
- inte så lä tt au bli trodd när han sökte reda 111. 
o rsakssammanhangen, och hävda a u , i i norr 
clessbäure fö r LillfälleL in te hade anledning 
rnra så oroliga för n!1gon skogsdöd . Vid en de-
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bau i Sunds,·all där jag deltog bar m an plö ts
ligen in e n h el 1:mg trädwpp m ed en lusgrans 
alla synlig,1 auribu t.. Den kasLades fra mför 
podiet av ett par upprörda personer som bevis 
fö r att skogsdöden, trots de lugnande beskeden 
minsann härjade runt omkring oss! 

Trots omfa ttande studi er kunde a ldrig , ·isas 
att del sura nedfallet hade en nega1i1· inverka11 
på trädens tilh·äx t annat ~in i extremfalle n . 
De t.ta gäller än i dag. Orsaken tillskrivs a ll-
1.uänt au luftföroreningarna också inneli:tllcr 
kviin:·fören ingar som skoge n drar nytta av. 
H os oss var d~,irför e n påtagl ig fö1·surning av 
mark och vatten den mest u ppenbara effekLen 
al' luftföroreninga rna. H;.ir, liksom på andra 
håll , hänlades del au kanske skogsbruke t 
si1lvL b id rog Lill detta. P:1ståendet var i sig kor
rekt eftersom allt ,·äxande verkar försurande 
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på underlaget. Detta ligger s:1 att säga i sakens 
na tur, men denna natur har ocks,'\ sina in
byggda mekanisme r för all motverka derma 
långsamma påverkan. 

Däremot kunde skogsgöclslingen onekligen 
ge eu extra bidrag til l markförsurning. Denna 
kompenserade ,,i genom au ö1·ergå ti ll kalk
haltiga gödselm edel. Frå n miijöl'årdshåll kri ti
serades 1·i också för att am·:inda a!I tför li t.<' löv
träd i skogen. Sådana ansågs mer lämpliga iin 
barrträd i den rådande situationen . :Vlot detta 
kunde invändas: 

att d et ta r decen nier att påtagligt ändra 
trädslagssarnrnansäuningen i skogen 
att inslaget a,· barrträd skall normal t 
dominera i en sund boreal skog 
att inte heller den mellaneuropeiska 
lö\'skogen hade undg,hr all skadas. 
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KAPITEL 22 

Natur- och miljövård med nya förtecken 
Lnder 40-talct ,ar iigmiistaren och docenten 
Eckll'd Wibeck (jfr kapitel 2) trots sin höga 
[tider, fortfarande en ;w dem som mes1 ihär
digt pl~idcrad c för de skogliga naturvå rcls
frågorna. , ,v ibeck , ar en m ångårig ledamot a\' 
S,·cuska N<1turskyddsföreninge ns s1yre lse och 
e n erfaren och frams,Tll. person p å uatur
vårclsområdet. Den form m· naturskydd som 
han pläde rade för var att ål 11uvr1m1uft, orh ko111-

111m1de sliiktll'II lw1111r(I strim' rlln 111ind11' jJa/"lier rw 

i 111öj/ig(lste 111d n or6rd 111sjm111glig natur. :Vled 
den tidens 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,tatio11s
lyjm; på all sjHll"a /räd eller hela beslånd so111 sl<iljer 
sig_/i"n11 vad som rljrs/ är vanlig!. 

Viktigt var också alt spara urgamla rräd 
eller best,°iud so1u aldrig rörts a,· yxan , au 
riidda kiillor från 11tdikning och att spara snår 
i skogen.187 :Ylen in te mins t sku lle clf' estetiska 
kra,·en beaktas i skogsskötseJn , 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 som 
boplatser för hidbyggare och d e s1ora rm·
fåglarna.21<8 

\!Vi becks sy11 på nau1nården utgick giYetYis 
rr:111 det d,'\tida skogsbruket som i Norrland 
präglades a,· blädningsartacle plock- och luck
buggllinga r och e u sönden rasaL skogstill
sLåncl. Ar 1952 tillkom en n y naturskyddslag 
med Lillämpningsa,wisningar (SFS 1952:668 
rcspektiw: 1952: 821). Denna be rörde dock ej 
skogsbruke L i nämrnärd grad . .'\laturskydcls
beho,·et skulle 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 . Ar 
1965 stiftades en nv uaturvårdslag. H är ~igna
d es särskilt den socia la s idan a,· na t.urdrden 
sbrpt upprn~irksamhet 

ÖYergiingcn till trakthyggesbruk skulle 
med tiden ge 11ya infallsvinklar på begreppet 
na tun ård. 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 1ned
fördc för natu r- och miljödrdcn kunde defi
n ieras mer i deta lj. Wiheck fra mhäller :ir 1956 
i Jiandleclning i skogshushå llni ng: 

De t nut ida nawrskl'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 r

fö rstörelse och i möjlig,1stc 111/i n bel'ara sär

dragen och skönl1c t!;1•iirclcna i lanclskapcr. ~89 

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

1~50-rale ts skogsskö ta re i l\'orr lancl va r mest 
upptagna med att expandera restaureringen 
a,· clf' ramponerade skogar som det fauns s,1 
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gott om . Några dju pare d iskussione r i skogliga 
naLu rvårclsfrågor - som vi i dag ser dem - före
kom knappasr. På initiati,· m· generaldi rektören 
Erik v\'. Hc~er o marbetades dock kapiLleL om 
naturvård i Domä nverkets reglcmentssarn ling 
och nya bestämmelser infördes år 1955 . För 
au anbe/alta dem all siillas i handling skrev hau 
då elt hreY till alla jiigrnäsure och kronojiigare 
och Li ll elen Le kniska personalen , där ha n 
näs tan upprepar \•Vihecks formuleringar när 
han skriver: 

De11 muur, som skall bevaras, bör skyddas 

för ingrepp, och del landskap, som vi har 

tagit i hcsillning, skall 1·;°1rdas ... Dt't iir en 

1·iktig uppgift fö1· skogsrnännen att beYara 

e n väsentlig del a1· ,·ad so rn därav återstår 

till nyua för natrn~ och skogsforskn ingen 

och till glåcije for ,år egen och kommande 

genera tio11e r.290 

En steg framåt istadkom Världsskogskongres
sen ä r 1960 i Seattle, USA, där temat ,·ar 
"'Mul tip le-use of fores ts a nd associated lands". 
Höjer s;iger efter hemkomsten i ett föredrag 
vid SkogsYeckan 1961: 

J31and clc ämnen som ,·i i [öl'\'äg uppmana

des behand la Yar ocksJ c.le1 1a nrnliiplc-usc, 

dess tillämpning och möjl igheter i Europa 

11 1anf'ör Sovjet. \ ' i s,·araclc a1 1 l'å ra erfaren
heter ,·a r mycke t bcgräns,ide . . 2'.II 

Enligt Höje r 1·äknade amerikanarna upp fem 
a 1wändni11gsom rå d en fö r skogsmarkerna : 
Skogsbruk, vattenhushål lning, betning a,· tam
cUm, rekreation och vi ltvård . De l är tyd ligt att 
m an även i USA ansåg det naturligt all skogs
a nvänd n ingen skulle cirkla kring m änniskan 
och hen nes be hov, både de \'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 11 nj1rung
liga natw; SO J/1 ii111111 fin111 inom landet. 

Amerika nskan Rachel Carsons bok ··s ilent 
Spring" var e n ,åckarklocka som ringde i bör
_ja n av 60-talc t.292 Carson g ick till starkt an
g repp mot de t amerikanska jord brukets 
o!i;iunnade kemikalieanYänd ning. De1 gällde 

framför all l insektsgif'Le r, men också ogräs
medel. Hon målar upp fö rskräckande scena
r ier Ö\'er möj liga konseh enser. Vid sidan a,· 
den uppståndelse som boken väckte, öbde 
den säkert intresset för studier av männ iskans 
natnrpåverkan i , idslräckt mening. 

Svenska Naturskyddsföreningen med sina 
tinsföreningar Yar tillsam mans med Friluf't.s
främjand et och Svenska Turistfö ren ingen de 
dåvarande ideella naturvårclsin riktade o rganisa
tionerna i vårt land . .\!atu rskydclsföreningen 
förde e u rätt roi)'II L liv. De tongiYande \'ar eu 
antal liirda våle t.ablerade män, långt ifrån 
några a\·antgarcl ister. Favoriuc1m1L var land
skapsdrcl, ofLast i betydelsen vård av iildre 
ocll ingslanclskap. Att skydda objekt i \'äxt- och 
dj urvärlden ingick också i föreningens m ål
siitt11i11g. :\lägon närn1l\'ärd kritik av skogsbru
ke1 förekom in te Yid denna tid. Man a nsåg an 
det ä nnu fanns goda ti llgångar på rela ti\'l 
orörd natur. I stället ,·ar det den til ltagande 
mängden fril11frsfolk vars behov man mänade 
om, men ,·ars oku n nighet och nedskriipni11g 
som också bekyrn rade.~93 

ÄYen inom skogsbruket , ·ar det ruänn iskans 
behO\· av rekreation som vanligen fokuserades 
n är naturrelaterade frågor kom 11pp under 60-
talet. 1 nom SCA clisku Ler<1de vi h ur ji'iln/is
rörelsens beho,· skulle tillgodoses. Planer upp
rättad es for förs;'iij ning a, mark för fr itidsbyar. 
Strövstigar ställdes i ord ning. Välbehigna små
sjöar bcsaues med ädelfisk dä r all mänhete n 
kunde köpa fiskekon. De t rörde sig både om 
s.k. p rn-and-take fiske, diir m au kon ti nuerligt: 
shipper ut. fisk, liksom om sjöar chir beståndet 
a\' ''skräpfisk" genom rote non behandling byttes 
ur mot laxanacle fiskar. 

Men tankarna på mer direkt naturv{1rd 
fanns dä r. Vi arbetade under är 1966 på au 
fo rmulera bolagets policy ,·ad avser skogs
vården. Vi hade fle i-a d iskt1ssioner med led
ningen där åsikterna bröts. Till slu t enades Yi 
o rn föUa nde formu le ringar (jfr kapitel 5) : 

Del ska ll el'Lers1rä1·as - i första h and på a1· 

allmänheten freh en ter,1de pla tse r i skogen 

- al.I. de t illfiille11 Utll)ttj,ts diir 1ill r im liga 

kos! 11 .ider landskapets skön het kan för

hö jas el le ,· där en t.il ltalandc bild m· e11 
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snrnncn ocll ingscpok ka n bibehållas. 

De ti llfäl le n skall Lil k1r,-nas ct:ir med enk la 

medel goda förutsättn ingar kan skapas för 

det ,i lclas tri\'scl, särskilt om nackdelarna i 

ÖffigL ej blir påLagliga. 

:-!åg ra h ade helst velat gå längre, men vi ins:1g 
att man med hänsyn till del dåvarande ytterst 
kärva ekonomiska liiget in te kunde skapa ut
ryrnme för {1tgärder som medförde extra kosL
nader. Nawrvårcl, j a, om den var Lill fördel för 
allrnänhe1en. Men den fick inte kosta för 
myckeL, s~irskilt om inriktningen hade eu 
annat mål. 

Del var al ltså vid denna tid framför allt den 
miiuniskorclaterade skogsmiijön som vi ,·är
nade o m. Deua skulle prägla de olika före
tagens rni ijö- och naturv,°t nlsinstruktioner och 
d ito deklarationer under )'tte rligare räLL 
många :u·. År 1971 skrevs den förs ta instruktio
nen för v,1 r pe rsonal: .. . fiir au gr SCA :s skogs
anställda anvisningar or:h råd hur man i skog,
brukPI shall tillgodos1' miljövårdens hmv.'2'.H Där 
före kom regler som att hyggen in te skulle läg
gas kant i kant, att: raka kan te r om möjligt 

Tidig hös/morgon. Åtnviinni11gen, Lir/1'11, s1'jJ/l'111/m I 980. 

skulle und,·ikas, att bergknalla r och surdrog 
p;t hyggena skulle fra mhävas o.s.v. H yggeJ1 a 
sk1tlle heller inte dras ned till husknutarna. 
Det fram hölls starkt att de miljövå rdande åt
gärderna inte fick menligt in, erka på före
tagets ekonomi. Enda unclamagen var om rniijö

åtgärderna insattes nära bebyggelse eller kom 
må nga människor Lill d el. Sam t ett ytterligare 
undantag: Detsamma gälln- miijökiinsliga 011ur1,den, 

t.ex. sch/ana med ram viixtl'r eller sådana där säll
synta fåglar har sin11 boj1latser. Detta är enda 
gången i hela instruktionen , som man är inne 
på d et som vi 15 :1r senare kom att be trakta 
so m den egentliga nall.trYården. 

Me n vi före tog i alla fal l en naturvårds
å tg~ird som jag tro r vi ,·ar räu ensarnrna om ,·id 
de n na rid. Vi hade i slutet aY 60-talet en hel 
del f'unde ri11ga1· kring skvddsvärda företeelser, 
som kunde fara illa av frä mst liyggesulljgg
ningen. l d et datoriserade registret "Skoglig 
analys" som rnr unde ,- uppbyggnad skulle 
snart alla bestånd finnas beskri,·na och en
tydigt lägesbestämda med koordinate r (jfr 
kapitel 6) . I registret fan ns därför goda möj
ligheter att t.ex. infoga förekomst av skydds-
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v~i.rd;i e lle r h~insynskrä\'amle fö re teelser som 
man visste fa nns inom respektive bestånds 
gränser. De l kunde t.ex. gälla fornm inne n, 
fångstgropar för· ;'i lg, spclplaLser för tjäder, bon 
av örn <" I le r fiskgjuse och s~il !synt ;i v~ixtcr. '.!95 

Vid å Lgä rclspl;inering<"n skulle datorprogram
met upplysa om behovet. av aktuella hänsyn. 
Vi hade fort farande en ganska t~it fälw rganisa
tio n där det fanns myckeL lokalkunskap. Vi 
uppdrog åt förvaltningarna att inve n tera v<1d 
man Linde till av de företeelser \'i hade listat 
och bad dem rapponera belägenheten. 

Som resu lta t kom e n hel de l värdefull infor
m atio n aLL tillföras det nya best,'\nclsregistret. 
Dataprograrnmer utforruades lör att slå larm 

om n.°1goL skydds\·iirt trots a llt m issades ,·id Lex. 
awerkningsplarwringcn. Vi ins:1g give tvis a tt elen 
h~ir typen a\' upplysningar inte fick spridas hur 
som hclsL. De n skulle t.ex. ,·ara "gefundenes 
Fressen •· för äggsamlare . I jämfö re lse med 
dagens lån g t drivna kra\· p,\ na turskyddsinfor
rnaLion och h/insynst.aganclen var väl inte det 
v{1r o rga nisation p reste rat särskil t impone
ra nde. m e n lö r ticlsskeckt var det rä tt unikL. 

Det skulle drö ja m:mga år innan "biologisk 
m,1.ngfalcl / b iodi1·ersit.el·· blc\' ett begrepp. 
Uppfa tLn ingen att l'å r sträYan mot etl allt.mer 
li\'skraftig t skogstillst,1ml ~i, en ,·ar god nawr
vård , delade 1·i med de llesta. I en informa
tionsskri 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 också 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 producerar 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 

skog filtrerar ocks{t effektivt bort förore

ningar u r lu ften. 296 

Naturvård för naturens egen skull 
Kalhyggesdebaue 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 lig
gande frågor a ll bö1ja tas upp. Ar 1973 sta r
tade med sju å ,-s löptid storprojektet "Ittn
skogslandskapets ekologi''297 !lled docenten 
Folke Ande rsson som projektledare. Ett 60-tal 
forskan· från 2'1 i landet vitt spridda institutio
ner skulle gemensamt utveckla .forslmi11gr11 
kring skogs111mhPn so111 pmduklionsuncfrrlagför all 

111arkms Jm1r/1.1klionsjönnr1grz skatt luwna bibl'
hållas.298 Hiirigenorn skulle inan bl.a. hittare 
kunna tolka effekterna aY olika mänskliga in
grepp och andnt yttre m iijöförändringar. 
Arbetet skedde tidstypiskt genom att proble
men ÖYerfördes till matematiska mode ller, 
vil ka lltvärderas med hjälp av dator. 

En an nan viktig, och som det skulle visa sig 
framgångsrik uppgift, var att utbilda nya fors
kare. Genom projektet skulle förs tåelsen för 
de skogsekologiska sammanhangen komma 
att öka väsentligt och föras fram i rampijuse t. 
Studierna förlades till f·yra unclersöknings
områcle n, av vilka särskilL Ivamjärnsheden 
invid Jidraås i Gästri kland snan kom all b li 
måle t för otaliga demonstrationer. 

Ekologiprojeklet var angeläget också där
för att sjiilva begreppet ekologi inte sällan 
hanterades räu ovarsamt vid denna tid såväl av 
skogsbruke ts företrädare som av dess kri tiker. 
Båda hävdad e vanligen med emfas att verk
samhet.en antingen bedrevs efter ekologiska 

principer - eller inte gjorclc d et - utan att 
m an egentligen satt inne med c~jupare klln
skaper om vad begreppet i ,·crkligheten inne
bar.29'1 Det fanns givetvis kun nigare tyckare, 
t.ex. ,äxtbiologen professor IT llgo Sjörs som 
oroade sig fö r an t.rakthyggesbru ket sklllle ,·e
sultera i ex/remi enhetliga a1/ificiella bestä11d.:100 

Vid sidan aY medYeten ''plantageinr iktad" 
skogsodling p å begränsade arealer blev detta 
dessbättre vanligen inte fall et. "laturkrafterna 
har sin påtagliga inverkan p(t sammansii ttning 
och struktur i den boreala skogen ~iven om 

skogsskötseln , felaktigt:, sk1tlle sträva i den rikt
ning som Sjörs frukt.ade . 

Det vidgade intresset fö r lrnr skogshrnket: 
hanterade natm- och miijöfdgorua fick till 
föijd att natun-årclslagen år 1!)7S komplette
raclcs med sk~irp ta samråds- och hänsyns
regler. Sa mtid ig t utarbetade Skogsstyrelscn 
nya tillårnpn ingsanvisningar for skogsv.°1rds
lage11. I ''Skogspolitikeus historia" konstate rar 
Hans Ekeluncl och Gustaf Ham ilton säker
ligen helt riktig t a tt: 

ivf,111 kan i efterh ,md ocksa se att 1975 å rs 

beslut om nattffvårdshänsyn. inbyggd i 

skogwårdslagcn, också ga\' n <1turd rds

intressem1 fotfäs te uch legiti111itct för fort

satta ansträngningar all påverka skogs
brukct.'lO t 

De n nya situatione n ställde viclgacle krav på 
kompetensen i skogsföretagens organisatio
ne r. Personalen skul le i ökande utstr~ickning 
informera kommuner och allmiinhct om olika 
planerade åtg~irder ; \'ar företagen skulle 
gödsla, lövsanera o.s.v. Det skulle 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 
omorganisation . konstaterade , ·i all skogs
vårdspersonalen bli\'i t så cijupt engagerad i 
skogsmiljöfrågor att handläggningen av d essa 
blivi t en hu,uduppgih för en del befattnings
havare. Vi p{ttalade bchm· a,· en personell för
stärkning, en specialist med halificeracl fack
u tbildning som under lämplig chef skulle 
driva dessa frågor. Det skulle dock i SCA:s fall 
dröja å tskilliga år innan denna önskan tillgodo-
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sågs. I stäl let fi ck vi engagera exte rn expertis 
för de utbildningskam panjer som sLundade. 

I e n l'M 1978-11-24 beskrev jag den skog
liga rn iljödebaLLen s011.1 en /10111,tJlir:l'md härva: 

P;\ skogssida n har \'i infört nya sköt,f'l

principe r, llll'kan ise ri ngen har ökat, 

ner skogsdigar har byggts. 
I samhiillu sakna r allt få rre människor 

direkt anknytning till skogen och får 

so111 l"öijd mi11skad förståelse för skogs

bruk. U11Jild11ing·s11i,å n h a r höjts inom 

breda grupper, fi ·,1 rnför all t. b land de 

yngre . På vänstersida11 finns e n inte llek

wcll strönrning so rn ifrågasätter kra\'et 

pi1 li",nsamhet inom uii r ingslivCL. Inom 

'den g rö na v:'ig·c n ' känner man oro för 

111il jij 11. Den i"l kade sekularise ringen 

gör a11 \' issa rniinniskor d ras till miljö

g rupper i stä llet för sorn Li digare I ill 

rt' lig iiisa samfu nd. Ökad fritid gör at t. 

all t fle r söker sig ut i skogen. Slu tligen 

de legeras a llt mer beslutsfattande ut 

till regio nala och lokala organ. 

Det förekommer e11 yttre p:1verkan, 

t.ex. skogsdehauen i Nordamerika och 

Vietnam krigets skogsskövling med 

kemiska mede l. 

- J de n skogskritiska de batten anses 

skogsbrukets 111,'\lsfit tn ing t:vivelakcig, 

kon.siktiga ,·instimrc.sseu sLyr. De tta 

leder ti ll exploatering, ' baggböle ri' , 

m i ljö rö rstörelse och förgiftn ing . 

- Vi lka St)' r d,t skogscleba tte n? 1<:nskilda 

aktivister i o lika läger kan b li räu in

nytelserika. O lika m il jögruppe r iir 

akti,·,1 såso111 Mil jiif"on11n , Fältbio lo

gerna , S,·enska Nawrskydclsförcningen, 

Jordens ,än ner samt lokala lll iljö

gruppe r. 
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Hland de poli tiska p,ll"l ie rna ä r det 

Cc11tcrn och Kommunisterna som är 

mest kr iLiska. (M iljöparLiet fanns iute 

,id denna tid. ) 

Forskare lllCd en skogsbrukskritisk in

ställ n ing har liitt att ' kon 11 na i rope t' 
och bli 'världsauk1ori tete r ' . De t kan 

ä,·en vara liiuare au f:t forskn ings

hidrag. 

Viol d en här bakgrunden manas till 

ökad sjiilna11nsakan . Vilka f"el begås? 

Ökad information bör riktas mol all

mänhe l, bes lu tsfattare, press, radio , 

TV sarn1 skolor. 

Samma år korn 1973 å rs skogsuLredning med 
si t:t. be tänkande (SO U 1978:G-7) _'l02 Utred 
ningen konsLaterade a tt skogsbruket och den 
chirpå gnmdade skogsindustrin hade av
görande betyde lse för d e n svenska samhälls
ekonomin . AJ! himplig m ,1rk skulle därför an
vänd as för skogsproduktion. Man ans:1g att an
språken på god frilufls rniljö även i fortsätt
n ingen knnde tillgodoses inom allemansrät
ten utan specie lla å tgärder. Utredningen fau n 
at.t en avverkning på u11gefa1· sa1n ma nivå som 
den aktue lla (75 m i\joner rn 3sk p e1- å r), o ch 
som av kritike rna ihärdigt betecknats som allt
för s tor, var uthåll ig med ungefär det rådand e 
skogsbrukssii tte l. 

Man hade också låLiL Skogsbögskolan stu
d e ra ett intensivt skogsskötselalternativ, som 
skulle tillåta en höjning av avverkn ingen Li ll 
89 mi\joncr rn '.1sk p e r :1r. De ua skulle kräva 
fo rtsatt lövslybekjmpning , en tred ubbling av 

såväl skogsgödslingen som skogsdikningen 
samt anläggning av t:vå m iljone r he ktar con
tonaskog ÖYer en period av 50 å r. U tredn ingen 
ansåg a u även detta intensiva skogsbrukspro
g rarn var v~il fören ligL med andra samhälle liga 
krav på ianspr{1ktagande av skogsmark sam t 
m ed krav på god skogsrniljö över huvud 
tage t. 303 

Fr{m naturvårdshåll va r man oroad över ut
redningens uppfauni ngar. NaLu rskycldsföre
ningen liksom andra remissinstanser var kri
tiska, andra o p inionsyttringar gick i sam ma 
riktning. Del gällde gödslingen, hyggesupp
Lagn ingen , p[1ståcld överavverkning, con torta
p lan Leri ng, d åliga föryngringsresu!Lal, j a även 
a tt vi byggde fö r m ycket ,·ägar i skogen. Skogs
ekologen, p rofessor Carl OlofTam m konsta te
rade kri tiskt år 1979 vid ett föredrag i Fre i
hurg , Tysklaud, all det lwjJilal/orclrrmrle mehrmi
seracle 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!11-

dmvs.~o,, H ans u ttalande väckt e förvåning och 



uppståndelse i skogskreLsarna. Ty ma n ansåg 
a tt Tam m var e n av tillskynd a rna Lill d e l 
råd a nde skogsbruke t. Han had e b l.a . , arit r.°1d
givare i b[1de göd sli ngs- och clikn ingsfrågo r. 
:vlcn sett i backspegeln låg d e t en d e l i Tam ms 
kritik. Vi måsLe b li m er o bservanta på vårt 
dubbla a ns,·ar. A e na sidan att bedriva et.L lö u
sam L skogsb ruk, [1 den and ra att värna 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 med b i
behå lle n am bitionsni,·å (jfr kap i Lel 23) . Det 
Ö\'erg1i pa11de målet för skogsskötseln skulle 
vara en vam liligl hög och värde/ull virkrsavkast

n i11g och vid skötseln s/wlll' 'hii11.sy11 /as till 110/ur
vård,,n, kult11r111i11 111>.1·11årde-n, re1111äringn1 och 

andra allmiin na intressen'. 
De fö reskri f ter och a llmänna råd som kom 

au å Lfölja lagens § 21 o m naturv,°ird shänsyn 
va,· både deta lje rade och framsynta. P roclnk
Lions,tspekten had e d ock fortfarande över
Laget såtillvid a a tt na Lurv:1rdsför cskrifte rna en
ligt lagen in Le fi ck bli så ingripande a t.L p{1gå
ende 111arkanviin dning fö rs\'årad es. De sku lle 
k1111n,L fö re nas med ett ra Lioncll r s kogs
brnk_'.l0.'\ 

Ge no m d eu nva skogsvårdslage11 , m ed åt
fö ljande tillämp n ingsan visniugar, fi ck n u 
skogsb ruket vad gälle r naturvå rde n e LL lag
sLaclgaL åläggan d e ar.t beakta. De ua var båd e 
omfattande och deLa ljcra t. lncitamemen till 
regle rna korn f ramför all t frå n företrädare för 
d en naturv:1rdsinriktacle forskningen. De nna 
hade breddats u nder 7O-tale L. En gren sysslade 
med rnän n iskorelaLerade fdgo r, r. ex. hu r 
man upplevd e de estetiska effek terna a ,· trakt
liyggesskogsbruke t, e ller d ess påverkau p å 
a nd ra nyu ighe tcr än virke , t.ex. tillg{111gen på 
skogsb~ir.~06 En a nnan gren, som växte sig a llt 
s ta rkare, sysslad e framför a llL m ed ekologi, 
ol ika o rganismers m iljökrav, biotopv.lrd, beva
rande 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 skogbruke t innebar detta en ny in
fa llsvi nke l och e t.L betyde lsefull t komplement 
som bord e vara läuså lL inom de egna led e n . 
Skogsfolk ärju nästan a ll tid na turintresserad e 
o ch välbe kan La n,ed , ·~ixte r och djur som ;ir 
d e la r av d eras egen arbetsm iljö . ALL r·öj a igen-

I 1nillP11 av 80-toltt .rnl/fs den biologiska mångfalr/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/11 1:1kog 111NI 

g1vv. död ved i olika 11!'db1Jtningssti1dier hörde till 
sådano b1istmiljöe1: Foto !'111,l /,i11dgren. 

växande g[u1gstigar e ller ås tadkomma vackra 
msiktt>r , a r cliirernoL kanske viillodigt i sig. 
Men graden m· nyrta kunde all tid diskuteras. 

Mot 7O-1.a le ts slut hade alltså en ny gren av 
naw rdrdsiuriktad skogsforskning fått luft 
under ,·ingarna. Kunska psuppbyggnaden 
skedd e in te bara i S, erigc utan på många h å ll 
i vä rlden , in te minst i Nordamerika . I arbeLet 
med att utform a den nya skogsvårdeu h ad e 
a ll tsedan 5O-ta let en röd tråd i skogsbrukeL 
vari t a tt sam \ e rka med , stöclja och dra lärdom 
av forskning. O ch n u var ytte rliga re rön på 
gång . Deua va r l~i tt att fö rutse efte rsom 
näringen hade re presen Lan tc r eller an nan 
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insyn i ro1·skn ingsorgan och nämnder som 
stödcle b l.a. s:idau forskning. Dessutom hade 
vi rr1:u1ga internationella kon taklf'r. 

tvlen skogsv;'\rdslagens kr,\\ p:1 \'idgacle och 
delvis 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 hän
seende. 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 kontakterna med elen 
skogliga forskarvärlclen korn au ko111pletteras 
med discipliner som cle l\'is hade - och även 
framdeles skulle ha - andra lrnvudm;in . .\/atur
d .rclsn:rket b lev f'n betyclelsefull mecenat. 
Här d rog man sig inte för att parallellt 111ecl 
dcu skogl iga myndigheten bö1ja utarbeta 
egna önskescenarier för lnn· skogsbruket 
borde bedrivas. Dessa avvek i vissa stycken från 
dem som skogspoliti kf'n hade anvisat.307 Där-
1ill kom naturv:irdsinriktad forskning uwn 
direkt skoglig anknytn ing vid 1rn iw•rsitet och 
högskolor, som också ,·ille göra sin röst hörd. 

Skogsbruket upplen\e sig ha att göra med e n 
ny form m· skogsforsk11ing som 111e r inriktade 
sig p [t au söka på,·isa fel i \'erksarnheten än att 
h jälpa niiringen arr öka sin cffckti\'ite t. 

l\'awrv{1rde11s ny;i inriktn ing \'ad g;ill e r 
flora- och faunadrd ställdf' s1ora krav på 
, ·idare11tbildning av föreLagens skogspersonal. 
I u tgångsläget ,·ar kunskapsl;iget 11wcket splitt
ra t. Viktigt ,·ar in lf' minst art även de kollektiv
anställda skulle , eta ,·ar och hur hänsynen 
skulle tas. \1anncn på awerkningsmaskincn 
eller med ri\jsågcn ,·ar nyckclpersouer. \1en 
äYen de flesta andra kategorie r ans tiillcla be
h öYCle tränas. Fr:m och med mitten av 1980-
talet genornförck därför storskogsbruket i 
omgå ngar studiecirklar för tj änstemän och 
kollcktirnnst:i.llda. I SCJ\:s fall rörde det sig 
om ett par tnsen personer. Skogs,·å rds
styrelserna gjord e en j;itteiusats inom pri,·at
skogsbruket. r'\Jla hade ,i stor nytta av de f·ör
nämliga 111hild11 ingspaket i ilora- och fauna
\'fö·d som Skogsst.yrelse n ga,· ut och diir landet, 
biista krafter rneck erka1.:m~ \!fen fö r den ideel la 

Vrtf'lwr utsilit övPI' Indolsiihwn. ji-d11 Utsiktm v id Jiirlmi.1.1/1,, Urlm . 
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naLurvården verkade allt clcLLa ha skett obe
miirkt. Talesm~in för Nat mskyddsföreninge n 

bete,knacle 80-Lalet som ett jiirloml r1rtionde ,ad 
gålle r skogsbrukc>ts naturdrdshänsyn. 

En naturvårdspolicy 
Den omfauande utbildningen i natur- och 
miljöYård som v:'ir p e rsonal genomgick ledde 

oss till 11ppfatt11iugen au tiden nu ,·ar mogen 
lör bolaget. all g.'\ in i eu mer aktivt engage
mang i dessa fr:1goi-. År 1985 föreslog en 
int.ern utredning a u. bolaget skulle in rätta en 
kvalificerad stabstjiinst för miljö- och n alllr
vård. Men ä\'en denna g:utg , ·isade sig tiden 

inte mogen a tt faua beslu t om anstålln ing a\' 
en person med kxalificc>rade ku nskap er 
natur\'i\rdsfrågor. Df'tta skulle dröj a till en bit 

in på 90-talet. D å hade både andra bolag och 
Domänverket s,klan a poster besaua sedan 
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 intressant arbeLe, \'a rs 1-csultat skulle 

11ppmiirksammas s,h·äl i skogens som i natur

, årdens kretsar. 
Vi föresatte oss au formulera en policy för 

naturvården. , ars innehåll kunde förankras 
och accepteras a \' fö retagets ledning, organi

satio11en i övrigt liksom b land forskarna och 
inom miijör·örelsen. Policyu sku lle a nge hur 
man fö renar ell rationellt och lö11sarn1. skogs
bruk n1e cl samtidigt hänsynstagande till lllil jö
och uaturdtrdf'n. Arbetet resulterade [tr 1987 

i ert clokum e ul: "Skogsbruk och narnn·årcl -
en programförklaring··. l iugressen säger S,-cn 
E n1ber1.,~n. VD, SCA Skog r\B, bl.,t.: 

Lndcr de senaste åren har kunskapen i',kat 
Olll 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 

och 1n<"r ambitiösa mål rör v,ir natun ård. 
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 be
redda au ta':, IO 

I programfo1kla ringen formu lerades först d e 
ö,·ngripande m [tl e n för bolagets skogsbruk: 

a tt bruka SC,\:s skogar l.°mgsikt igt 
,llt förse SCA:s industrin med rå,·ara 
au 1q,pnå till[redsstii lla11de lönsamhet 
att \·ara aktsa1n111a orn skogarnas natur 

,,iinlen. 

J'vL'ikn 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-in högre än dagens. \ 1fe11 

san11iclig1 linns det 1mlnga a11dra ansp rå k 

på skogsmarken. 
Skogen har ett cgcm·(irde so111 natur

resurs ;.in:·11 01n ingen 1nänniska har någon 

direkt nytta a\ det. Och människor har 
behO\' a\· \ is1else i skog och mark som 
rekre,Hion. 

D e ua ledde t il l tYå disr.inktioner ,,tel gäller 
natt ir,·ården: 

Prillliir 11a t1 1r\·ård där häns\·n tas till 11a111r 

och miljö för dess egen ski t!!. 
Sekundär natun·,hcl so111 gå r 111 på at t 

göra uaui rcn tillgänglig och tillta lande 
k,r människan. 

Det finns i 111:mga f~t! l e n konnikt mellan 
p rim,'ir och sekundär na turd\rd. 1 saclana 
[~dl bö1 den prim:ira 11atun·:1rde11s intresse 

ga före. 

\'i tog de ö,ergripancl t' m å l till ,·å ra soru ställts 
upp a, .. ln ternaLiouella unione n for 11a1tir

och uaturres11rs\·[trd" och som stöder sig p [t 

Fl\:s m iljöprogram : 

an \'id1nak1 hålla ottmbiirlig;-i ekologiska 
processer och li\wiktiga system ( t.ex. 
cirkulationen aY friskt \·at ten och bi

beliållancle1 a\ markens procluk1io11s
fönn{tga) 

att be\'arn gennisk ,·ariation 

all siikerstiill a e tt uthålligt, l,tngsiktigt 
nyttjande ,1\· ,1rter och ekosystem. 



Som konsekvens borde den prin1,'ii·a narur
vården 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 m
mer i elen del av landet där vi bedri,·er 
ve rksam he t. bevaras. iVlan mtiste dock 
,·ara medveten orn an dena m:d kanske 
inre alltid kan uppntts. Detta för dock 
inte a111·ändas som ursäkt for att under
l;i1a au ta hiinsyn e1.ler vidta åtgärde r 
som är rimliga och har ut.sikt all lvckas. 

Vi är rnedl'etna om att artbe1·arandet kan
ske är det. svåraste att le1·a med i eu pro
cl uktionsinrik1at och rationellt skogsbruk, 
där man strii,·ar efter au avlocka skogs
marken allt större skördar av friska, le1·ande 
träd. Den relati1·a förekomst.ena\" organis
mer ,·,1rs ht t\'l.tdsakliga hemvist :ir obrukad 
naturskog bli r gil'etYis liten. 

/Vlålet bör 1·ara att de om möjligt inte 
fo1winner utan be1·aras hiir och d:ir i li,·s
kraftiga popula1 ioner. Där[ör ska ll strä,·an 
,·ara au försöka skapa och he1·ara lil'smi l

_jöer, där känsliga arters anspdk ka n tillgo
doses. 

1\a111rl'årdshänsyn som krå1't' r 11pp
offriugar 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 en sak, men verkställande t är en 
annan. l\'11 gällde det att omföra policyns in
tentioner till handgrip liga anvisningar fö1· pla
ne ring och genomförande. För att uppn{1 
b~is ta genomslag beslöts att inle skriva e n sepa
rat naturvårclsinstruktion. En sådan skulle ris
kera att stå outnyttjad i bokh yllan. I stiillet 
återfanns anvisningarna i den illustr erad e 
skogsskö tselhandbok som vi samtidigt arbe
taclc p:1. Vad gälle r genomförandet. införd es 
de dessutom i alla de kortfattade fällinstruk-
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tioner för o lika skogsv,°irclsarbeten som g icks 
igenom och d e lades 111 till varje a rbetare , ar 
gå ng han e ller hon började etl n yu nppdrag. 
På så säll b lev iiven arbetsledningen ständigt 
påmind orn beho\'en. 

Omvärlden förändras 
Vid SLU:s skogsfakultet försiggick under 80-
talct ett arbe te som med tiden fick en stor be
tydelse för miljövårdsarbeteL5 inriktning inom 
de areella näringarna. De t ,·ar tillkomsten av 
den s.k. Databanken för hotade arte r, e ller 
ArtDalaba nlwn, som den sena re skulle ben~irn
nas. Tnitia1i\'tagarcn va r forskn ingslcdaren, fil. 
lie. Törleif Ingelög. Arbetsuppgiften - som elen 
fonn u le ras i d ag - iir att insamla, lagm, analy
sera, ulviirdna oth tillhrmdahålla den v il<Ligaslf 
informationen 0111 arterna, siinkilt dl' 1/1.inskande 
och sällsynta. Ti ll e n bö1jan ägnade man sig åt 
floran, men ,·erksainheteu breddades snart till 
au. omfatta ä,·en svampar och cijur. AnDara
banken uppförde snart många \'iixtcr (sed e r
mera också däggc~jur, fäglar, fiskar, insekter, 
svampar och andra organismer) på en s.k. röd 
lista. De t rörde sig om arter vars existens i e 11. 
eller an11,1t m·seencle bedömdes vara, e ller 
kunde komma a u bli hotade till sin förekomst 
i landet. Rödlisran indelas i d ag i ett an tal /iot
gnipp/'1; högst upp de alwt hotad!' arterna, 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\rlla kri te rie rna för 
all rödlistas. H iilften m· dessa , ca 2 000, bed öms 
tillhöra den hotade gruppen. 

De fl esta arte r som är upptagna högt upp 
på röd listan finns i Syd- och Mellansveriges 
jordbruksbygder och i angrä nsa nde skogs
landskap. I elen övriga skogen finns färre , sär
skilt i norr. Detra gör giYetvis in te behovet av 
arrhevarande mindre i skogsbruke t, men kan
ske något lättare att tillgodose. T rnell 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 förekomster, p la nera hänsynsregler 
samt ge vidareutbildningen av personalen riitt 
innch{tlJ. Rödlist.ans inneh{tll ku nde också an-



vändas vårdslöst. Kritiker kom inte sällan at t 
ge e n vad g~tlkr artbevarandet överdrive t nega
tiv bild av skogsbrukets effekter på nature n . 
Ma n talade inte sälla11 om tusPnlals utrotni11gs
hotadP arter. Uttrycket för tanken till medveten 
lörföijelse och har därför vanligen ingen plats 
i sammanha nge L. Av a lla dju r- och växtarter i 
landet, som för närvarande betraktas som 
hotade, finns ett par hundra i mellersta och 
norra Norrlands skogar. 

Från rn iijövårdshåll kunde in te oväntat sp:1-
ras en viss misstänksamhet mot allvare t i SCA:s 
,hagande n e nligt miijövårdspolicyn. Inte 
minst ifrågasattes ärlighe ten i vår ambition all 

f önöha slw/JC/ och bevara livs111itjöe1; cliir hiinsliga 
arters ansj1n1h kan tiUgodoses. En förs ta test kom 
!"rån en grupp na rurvårdsintresseracle i Norr
hou:en, som kom att ka lla sig "Stege t. före". De 
skulle snart inlemmas i e t r globalt n ätverk som 
kaUad e sig "The Ta iga Rescue Network". 

Det blev stor uppstånde lse kring e11 liten, 
till u tseendet obetydlig lav, som växe r p:1 ~ildre 
aspar: Liten aspgelelav (Collema rurtisporwn). 
Den hade identifierats i e n skog på bo lagets 
m ark i närh eten av Vuollerim i .\!orrbotten. 
Skogen stod på tur att avverkas. Man vädjade 
till oss a tt avs tå . Expe rtis frfo SLU bekräftade 
au det rörde sig om en oerhört sällsynt laY 
som i Sverige bara observerats på denna och 
någon annan plats i Nordsverige. För övrigt 
fanns - sade SLU :s experter - bara t\'å ytter
ligare fyndorter i världe n , en i Appalacherna i 
USJ\ och en i södra Alperna. Detta läL_ju sen
sationellt och m ycket märkligt med en så frag
menterad före komst. In te oväntat blev upp
märksamhe ten stor i massmedia. Som man 
kunde rnisstänka visade dock senare inven te
ringar att laven, som anses tillhö ra kategorin 
"'starkt hotad", förekommer på hundratals 
lokaler m ed äldre asp bara i trakte n a\' Vuolle
rim , \'arav flera på hyggen. Vissa före teelser i 
elen oerhö rt växlingsrika Norrlanclsnamren 
p:tst,'.ts inte sällan - enligt mina iakttagelser -
endast existera på ställe n d~ir s[tdana som är 
intresserade av att leta, ha r rå ka t h itta de m. 

T-T 11 r som helst ledde upptäckten ti ll både 
reserva t.savsättning och mera allmänna 
skyddsåtgärder varhelst gam la aspar förekom
me r. Det nya och framsynta med Steget föres 

verksamhet var a tt mau a1wä nde förekomste n 
,11' vissa ovanliga 1·äxrcr och svarnp<1r som indi
ka torer fö r v~ixts,nnh~illen , ·ärda a tt skydda . 
Samma sak sk11llc snart b li 1iktig, h l.a . vid kan 
läggn ing av bolagets skogar rent gene rellt. där 
då bl.a. naturvårdsaspekLen be,tktades. 

I de tysktala nde länderna bö1jade man 
under 80-talct svärma fö r ··Naturna lie", e lle r 
"Naturähnliche Forstwirtschaft" (n aturnära 
eller naturliknande skogsbruk) . Deua då sorn 
alternativ ti ll det klassiska tyska tr<1kthyggcs
/ ålderklasskogsbruket, som hl.a. basnas pä 
odling av gran men ii\-c11 ,rnc\ra fö rflyttade 
trädarte r. Det var nog framför all t de om fat
taude e missionsskaclorna på skoge n - och den 
in itiala osäkerheten om skadcrns,1kerna - s0111 

gav viktiga impulser. Inom l"rämst de al lmänt 
~igda skogarna bö1jade rnan pz1 sina 1i ;i11 ;111 
lägga om skogsskötscln ti ll all pii sikt. söka 
åte rskapa mer ursprungl iga, m ;1d f' llö1skogar 
dominerade och åldersmäss igt l1 e terogena 
skogsm iijöer. 

Hos oss hade trak thyggesbrllkc t blili t vål 
föran kra t som ett biologiskt framgångsrikt 
och rationellt. sä tt. an beclri1·a skogsskötscln . 
Den boreala barrträclsdorn incrade skogens 
e kologi ä r väse11sskild frå n Mellan europas 
tempere rade skogar och i11 1ieE1 tta r srii rn ings
regimer som vi ktiga inslag. Alternativa former 
av skogsbruk diskuterades hos oss, främst 1·acl 
gälle r de fj iillnära skogarna. l dessa hade av
verkningarna ökat under 70-t.alct. \ ' id sidan 
om behovet aY h iinsy11 till re nnåringen ansåg 
man från naturvårclshall. att ett renodlat trakt
hyggesbr uk ända upp mot barrskogsgränscn 
krävd e särskilda hänsyn, både biologiska och 
med hänsyn till lanclskapsbiklcn . l bö1jan av 
90-talet genomförde skogs1,1rdsstyrclserna e n 
avgriinsning a,· de n fjiillnii ra skog clår e ndast 
ett återhållsamt skogsbruk skul le fä lx·drivas. 
Gränslinjen sarnrnanföll ,an I igen med Dom.'in
Yerkets s.k. skogsodlingsgr{i11s.'.11 1 

l'å amerikan ska västkusteu med dess tuscn
.'.trsskogar av jiitteträd hade awerkningarna 
börjat beröra de sista res terna. Dessa crsaltes 
med produktionsskogar 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 ögrupper gick under· 
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80-tale t p:1 siua håll över i det som man d~ir i 
dag kallar "ekoterrorism". 

Den fortgåendt> fö rstörelsen av tropisk skog 
var ett anuat sL.°1e nde Lem a fö r de ba tt. Inte r
na tionella nä tverk uppstod där skogsorientc
raclc miljöorganisation e r och grupperingar 
samverkade. Man konfere rade och utformade 
strat<"gie r fö r a tt nå uppsaLLa karnpartj111ål. 
Dew 1 var e n Ut\'eckling som bl.a. i vi\rt land 
skulle leda ti ll cenif-ie ring av skogsbruk men 
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ocks,\ till ockupationer av skogsarbetsplatser 
och hojkottaktio11er mol skogsproclukler -
el lei· hot. orn dylika - 0 111 inget annat hjä lp te . 
Garnle , ,\'ibeck sknll f' säkert haft sv.'1rt att 
känna igen sig i denna inte sällan mycket 
skogsbrukskritiska onwärlcl , där hans kära 
naturvårdsfrågor n u hade förvandlats till slag
trän i en publikorienterad kamp for att awä1:j ;:i 
verkl iga e ller förmenta ho r mor natur- och 
mi\jöviircleu. 



KAPITEL 23 

Skogsbruket och skogspolitikenm 
Den äldsla skogsvårdslagen från år 1903 stad
gade a tt åte rväx ten skulle säkras efter aY\'erk
ning. Senare lagar från år 1918 och 1923 ville 
dessutom förhiudra all d åtid e ns unga skogs
bestånd avverkades för tidigt. De fi ck bara gall
ras på ett för de ras fortsatta utveckling ända
målsenligt sätt. Ja, man var från myndighets
håll så rädd 0111 bl.a. d en yngre och medel
åld ers skogen a tt i sloi-a dela r av Norrland, 
me n även söd er diirom , endast skogsstate ns 
yänste rnän fick göra utsyningar a\· virkesuuagen 
p :1 bolageus och de privatas skogar, det s.k. ut
syn ingstvånget. 313 

T övrigt befann sig skogsbruket, som licli
gare framgåu, ,mcler 1900-talcts första å rtion
d en i eu sö kprncess clär o lika skötselmodeller 
provad es. Hlädnin gsmetoclen uppl e\'Cle e n 
slorhelsticl och I a r under några årtionden 1x'\ 
modet.. Men n~ir de ned slående resultaten vad 
avser skogstillståndets utYeckling med Liden 
blev alltför uppen bara slog ett skogsbruk byggl 
på trak thuggning så smån ingom igenom. 
De tta skedde i huvudsak inte "tack \·are" utan 
närmast. ''lrots·· d en d,1 råd,t11de skogspolitiken. 

1940- och SO-talen 
Skogsvårdslagen 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 
me r o.ffe nsiv än den gamla. Del ekono m iska 
tiinkandet skulle vara vägledand e för det prak
tiska handlandet. Målet var att skogsskötsel 11 
d e ls skulle ge tillfredsst~ill,111de e konomiskt ut
bvte , dels led a t:ill jämn avkast11i11g . N u liksom 

Li digare \'ar det förbj udet all av\·erka u tveck
lingsbar skog annaL än genom ändarn{tlsenlig 
gallring. Skogen v,tr u tYecklingsba r om det var 
rne1· lönsamt att låta d en stå kvar ~in a ll sluta\'
verka den. DessuLOrn krävd es au aw e rkningen 
måste p laneras s.°1 <1tt ti llg.°ing på äldre skog a l
cli·ig fick tryta. ~fan kan säga att kravet p:t u thål
lig och jämn a\'kasm ing f'rån varje skogsfastig
hct var lagens signt1m. \lien på \·ilken niv:t? 

1948 års skogsdrclslag utgick frå n att man 
så lä nge som möj ligt skulle u tnytya den existe
rande skogen på ett u thåll igt sätt. Statens 
skogsforskn ingsinsti tut 11 t.fonnade en ekono
misk ber~ikningsrnodel l för d etta, på vi lken 
lagens ti ll;impn ingsan\'i s11iugar byggd e . Ut
vecklingsbar skog fick inte slutawerkas, utan 
bara gallras. Sådana bedömningar skedd e be
stå ncl.wis 11tan större h~insy11 till beslåncle ns 
roll i d et större sammanhanget. 

Utslagen kunde bli uppseende\·äckand e . 
Cnder sommarell 1950 hade Statens skogsforsk
ningsi usli tu L på 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· 1951 a\' Krnm fors AB och 
MoDo ordnad exkursion till rdtgra a\' d essa 
ytor.3H Tem al var grä nsdragn ingsproblcrnen 
mellan skog som en lig l lagen skulle betraktas 
som 11 tYccklingsbar eller ej. Till exku rsio nen 
hade bo lagen inbjud it ett 30-ral skogsrn .'in 
representer,mcle myndiglwt<>r, ol ika o rganisa
tio ne r o ch skogs~igancle bolag. 

Mot bakgrund a\· gjorda märn ingar kund e 
bl.a. eu 200-årigt gran bestånd klassas som ej 
utl'eckl ingsha rt i lagens meuiug. Slu tawerk
ning fi ck fö1·etas och skulle följas av fullstän
d iga förvngringsåtgärdt>r. Detta var a lla exkur-
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sionsdeltagare också överens om. Men medan 
dessa sedan utspisades skedde en snabb för
ändring av provytan. Genom att ,w,·erka de t 
mesta av skogen , men lämna kvar den enstaka 
förekomsten av relativt gröna klenare träd, 
hade best:mclsresterna en ligt beräkn ings
mode llen förvandlats till utvecklingsbar skog. 
Nu krävdes inga restaurer ingsåtgärder, e n ny 
utvethlirig~{)Or 1Pslslwg hade sett dagens ijus. 

Efter erfarenheter av detta slag u tfärdades 
nya tillämpningsanvisningar till skogsvårcls
lagen , som möj liggjorde e n me r offensi,· sats
n ing på förbättrad skogsproduktion. Men ex
empel som dessa medförde ändå att frågan 
om vad som i lagens mening kunde accepteras 
som ulveckling,bur skog kom att bli omtvistad. 
För att klargöra detta kr,'\,·cles näm ligen en 
någorlunda till förlitlig uppfattn ing om vi lke n 
procluktionsfönnåga rramticla skog kunde ha. 
Detta var lagtillämpningens akilleshäl. Lage11 
skrevs i ett skede då förekomsten av uppvuxe n 
acceptabelt skött skog var brisrJäll ig - inte 
minst i Norrland - ocb unde r alla omständig
heter dåligt studerad . Kulturskog i dagens be
rn;irkelse var det I ika ledes mycket ont om. 

Den skogsp o]itiska utredningen 
En ansats uuder 60-Lale t au omarbeta skogs
,·å rdslagen blev inte heller så lyckad. Under 
sj u år arbetade en utredn ing under o rdförande
skap av Valfrid Paulsson, blivande general
direktör för l\aturvårdsverket. Det ble\' e n 
märklig utredning i flera avsee nden. Byr~1-
chefen Ragnar HjorLh vid Skogsstyrelsen, en 
erfare n och klok skogsbyrå krat av den gamla 
srammen, berättade i förtroende för mig a tt 
han ald rig tidigare deltagit i en liknande ut
redning. Här hade d e t redan frå n början för
klarats fö r ledamöterna, eller i alla fal l klan 
amytts från regeringshå ll , vad utredningens 
förslag borde utmynna i. I-ljorth var upprörd! 
Me n historien skulle upprepa sig. Tio år 
senare del tog jag själv i e n statl ig utrednin g 
med liknande uppläggning (jfr kapitel 21 ) . 

Politi ken vacklade i detta tidsskede mellan 
öst och väst. \!Ian var inte främmande för ett 
planekonomiskt och sLatsmonopolistiskt tänk
an de . Det skulle satsas p~t tung industri. De 
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svenska varve n a rbetad e för högtryck och 
framtiden tycktf'S Uus. Man diskute rade upp
förande av _jättelika stats;igda stål\'e rk. Under 
samma tid försämrades skogskonjunkture11 
kraftigt. Det spreds en allm ä n defaitism inom 
landet över skogens framtid som ekonomisk 
tillgång. :Mycket aktiv i de ba tten var e kono
men, fi l kanel Tord Ekström, semu·e docent 
vid SLU, som bl.a . publicerade pessimistiska 
analyser av fra mLidsuLsi kterna för svenskt 
skogsbruk och skogsindustri i den fackliga tid
skriften SIA (Skogsinclustriarbe taren). Inte 
minst förut.spåddes en hårdnande konkurrens 
med olika plasLprod ukLer samt med vi rkes
råvara från p lantageskogsbruk i varmare hin
der. Skogsbolagen re kommende rad es att satsa 
på annan industri, t.ex. deu kemiska, ~in den 
som baserades p!1 skogen.'l t:; 

Nationalekonome n Ka rl C . .Jnngenfelt in
gick sorn expert i utrednin gen . Jian a nalyse
racle skogens ro ll i fo lkhushållet mo t bakgrnn
den av mM man uppstiillt för bLt. sysscls;ittning, 
tillväxt och effektiv resursanvänd ning. Ut
gångspunkten för J ungenfel t.s resonemang 
vad gäller skogsskötsel och hushållning över
e nsstämde i p rincip med dem som SCA häv
dade (se kapitel 5) . Detta fra mgår av föijan de 
citat ur eu av hans fö redrag: 

\tian kan då tänka sig P il lägsta produktions

nivå eller man kan tänka sig en higsta ambi

tionsnidi på åte rl'iixt:ngärder som över

hul'udtage t är möjlig och fören lig med 

m iljö\-årdsrnålsänningarna. I eu. sådant. fal l 

L'\ r rn,111 som res11 ilat vad 111an skulle k1m na 

kal la den fasta kostnaden för fra mtida skogs

produktion. Den kostnaden kan ,i a ldrig 

11 nclvika, den är förenad med att vi i dag har 

e tt akti\'t, ,tvverkande skogsbruk och repre

scnrerar sf1ledes ingen im·este rillg i framtida 

proch1ktion. Höjer l'i sed an produktion s

målet successi\'l så får \ i fram de ökade å ta

gandena pft {tLerväxt.sidall son1 är nödvän

d igc1 för de tta. Dessa merkostnader utö\·er 

elen higsta nivån ä r illl be trakta som egent

liga i1westcringar. På d et siittet kan 111,111 

alltså bcstärnma margina lkostanden för ,1ter

\·iixt,'\tgärcle rna och därmed marginalkost

nad en för framtida \·i1·kesproduktion .~16 



Ju ngenfelL, ka lkyle r skedde med hjälp av avan
cerade matem atiska modeller, på modet vid 
denna tid . Utslagen blev all man borde reali
sera elt - som man ans.°1g - 3S-procent.igt över
skott på virkeskapital i elen svenska skogen. 
Den goda ti llgången på äldre skog talade för 
det vet tiga i en sådan politik. De nna äldre 
skog visade en kapita lförräntning p:1 bara tre 
ti 11 fyra p rnc en r. Ty ... 

... \'arjc resu rs ska ll gt's ah.ernati,· an\';ind
ning om denna ge r e n högre a,·kastning. 
det här fallet h andlar det om al I man skall 

hugga ner ,·irke och därmed ÖYerföra n1ark 
1i ll nyare bestånd samtidig t som det kap ital 

som rnan därmed lösgör kan placeras 1i ll 

högre a,'kastn ing. 

1vlan borde röl_jdenligt bygga uL skogs
ind ustrins kapacitet kraftig och lägga avverk
ningarna långt över skogens cl,h icla Lill \'äXL. 
Som en fö ljd mås te också skogsvårclslagens av-
1·erkningsreglcr slopas, vilket utredningen 
föreslog. 

År 1973 presenterade utredningen sill be
rän kand et med titeln ··rvrål och medel i skogs
pol i tiken·· (SO U 1973:]4)_:m Utred n ingens 
förslag hade lett till sv{ira inre motsät.t.n ingar 
mf'llan ledamöter, sakkunniga och experter. 
Be tänkande t innehöll därför cl iversf' rese n ·a
tioner och s~irskilda yttra nden. 

Inom skogsind ustrin blev vi syn ne rligen 
oroade a,· utredningens tankegånga r. Hos oss 
fanns fr·,u ntidstron kYar. En svaghet i utred
ningen var all ma n ime tillräckligt noggrant 
ut.rell den föreslagna Ö\'erawerkn ingens lång
siktiga konsekvenserna vad avser skogstillst!rn
clet. Skogshögskolan, fr,'\n vilken utredninge n 
bestäl lt sina a\'verkningsheräkningar, saknade 
ä.nnu vid denna tid instrume n t. fö r att göra 
sådaua Ö\'erväga nden. 

Vi beslöt därför a lt utföra para llella konse
kvensbe räkningar under utnyr.tjande av SCA:s 
''Hushållniugsmodell" (se kapitel 6). Ingemar 
Axelsson , Munksjö AB, Erik Edl11nd , Udcle
holms AB och jag ~jälv bildade eu arbetsgrupp 
ti llsammans med Berti l Hedlund, AB Skogs
planläggning. Vid Skogsvårdsförbunclets :1rs
möte under Skogsvecka11 J 973 redovisade vi 

följderna a, vi rkesuttag p,1 de 11iv{1e1, som ut
redningen fastnat för. 1\lfan sk111le på sikt :1s tad
komma e n kraftig och uth:dl ig nedgång i virkes
tillgången i la ndets 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 

Ti llsammans med all annan uppslåndclse, 
in te minst frå n skogsägarrörelsen, bidrog vårt 
arbete s~iken till all den Skogspolitiska utred
ningen inte överlevde en p rovrf'miss utan i 
tysthe1 sop ad es under mattan . Dett.a var 
mycket intressam at.t. 11ppleva. Det bekräftade 
d r övertygelse att elen S\'enska folksjäle n ald
rig skulle acceptera någon annan poli tik än 
en som syftar till au åstadkomma elle r bevara 
e tt gou skogsrillst{mcl i land et. Detta oavsett 
h ur inycke1 man än bevisar fördelen med mo l.
satsen genom räknemodelle r, som gynnar 
handlandet i de t kona perspektivet. En skogs
poli1.ik som hit1-clar cu sådan li1~e har ingen 
fram tid. 

Bidragen på 1960- och 70-talen 
För all lindra verkningarna av ett starkt mi ns
ka t behov a\' ma111 1ell arbetskraft i skogen 
fr.o .m. sent 50-Lal ingrep sta umiakterna med 
o lika sysselsärtningspaket i skogsbygde rna. De 
s. k. beredskapsarbetena påbörjades [ir l 9S8 
och fo rtgick ända till slutet m· SO-talet. Verk
sarnhetsformen delfinansierade skogliga åt
g~i rder genom bidrag från Arbetsmarknads
styre lsen (Al\11S) och l~insarbe1:;nämnderna. 
Cnder 60-talet sysselsaLtes framför all r. fri
sL~illcla skogsarbetarc. Senare kom bereclskaps
n:i-ksamheten att omfatta betydligt fler kate
gorier arbetslösa. Verksamheten bestod friimsL 
av hyggesrensning. p la11 Lering och röjning, 
men äYen av gallring och :tterplanteri ng av 
sorkskadade kulturer. Den stora sa tsni ngen 
gällde röjning.:WJ In Le minst storskogsbruket 
drog nnder 60-talct, men ä,,en sen are, nyt:t.a av 
denna stödform. 

Vid slutet a, 60-talet ,ar skogskonj unktu ren 
så dålig att ,irkf'sintäkterna ofta inte försvarade 
fullstjndiga föryngringskostnader. Situatio
nen var särskilt ,tllvarlig i de l norrländska in
landeL Ar l 9fi9 tillkom chirför "Tn landsstöcle t" 
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varigenom skogsägarna hjiilptes 111ecl bicli·ag 
så att det änd {t skul k vara mö jl igt au fons;itta 
bedri\·a ett uthållig t skogsbr uk inkluderande 
skogsanläggn ing . 

Ar 1975 i11frircles ett särskil t ''Norrland s
stöd". Bakgru11de n var d e t fo rtsatt svåra syssel
sättningsbget i skogsbruket. Stödet ays{\g att 
bidra till s{tdana skogs,·årcbåtgärde r som dels 
skapade sysselsäuning på kort sikt, dels för
b;iurade skogsind ustr ins rå,·aruförsörjning p:1 
sikt. StödområcleL utgjorde det s.k. inre stöd
o m råd et och Norrlands kus liancl . Fö ijan d e åt
gärder, a r be rä ttigade till bidrag: 

återv~iH åtgiirder i första h an d på om
råde n med otillfreclsst{ill,rncle föryn grings

resulta t 
områden, som unde1 lång tid legat 
obehandlade 

- å terväxtå 1.gärder där r.ras- och restskogar 
a,ve1·kas 

- in h iirn tn ing ay eftersläpande röjnings
behm· i plalll- och ungskogar 
skogs\'årdancle gallringar i bestå nd med 
relativt låga \·irkeslörråd eller klcua 
dimensioner 
avYerkning aY tras- och res tskogar 
d ikn ing a\· skogben1xna försu111 p<1cle 
1rntrker. 

1973 års skogsutredning 
I ställe t for d en unde r k{incla Skogspolitiska tll

redningen tillsattes ~\r 1973 en uy utrecl11 i11g 
under o rdföran deskap m la 11clshö,·cl i11g Bengt 
Lybe rg. Han hade tidiga1·e rnri 1 VD för YloDo 
A B och hade a ll tså eu god fö r,rnkri ng ino m 
skogsin d ustrin och skogsbruket i önigt. I d irek
tiven til l utredn ingen llnderströks kravet på e tt 
uthåll igt skogsbruk. 

Vi var nu inne i en period av hektisk m,eck
ling på skogsbrnksområdet. Efter oljekrise11 i 
början på årtiondel gick skogsindustr in för 
full t med god lönsamhet. Den s, å ra perioden 
på 60-talet låg bakom oss. Slurawcrkningarna 
hade sk_jmir i höjden. Prod uklionshöjancle åt
g~irder var m o LLO L för dagen . 

Den Lybergska utredningen etablerade en 
nfira samarbe te med s!l\·;i] forskn ing som p rak
tik . Man lyssnade noga på sakku n n iga och ex-
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perter, man exkurerade ocli hade heari ngs 
med skogsbru ke ts fö re trädare, inte miust p å 
skogsskötsclorn rådet. 

Under 70-talet korn skogshushåll n ings
fdgorna a ll t mer i blickpun kten . De behövde 
kon kre tiseras , både na tionellt och på före tags
n id. Eu av orsakerna 1·a r uppståndelsen kring 
elen Skogsp o li tiska utredn ingen orh dess kriti
serade stä lln ingstaganden. Ett annat skäl var 
s~ike n all a,Yerkningarna i landet skjutit i höj
den . En ligt beräkn ingar aY Riksskogstaxe
r ingen ö,·ers teg de :1re11 1972 ocli 1973 t.o. m . 
n euot.ilh ·äxten i landets skogar. Detta ledde 
ti ll ett decennium med en stundtals infekte
rad deban om vi rkestillgången i elen SYenska 
skogen .:1~0 Ar 1967 hade Skogshögskolan i en 
Yirkesbalansu tredn ing (SOC 1968:9) gjort det 
fö rsta försöket 11ågonsi11 till 1:u1gsikLsan alyse r 
på riksnivå . Ma n p rese nt.erade fra mskriYningar 
a,· skogstillståndf' t som en fö ijd a,· \'irkesuttag 
p;t o lika n i\'åcr.'.>''1 

Inom skogsindustrin insåg ,·i au Skogs
högskolan m åste fä tillg,lug till en mer a,·,rnce
rad beriikn ingsmoclell. I en skrivelse gjorde 
Skogsinclust1·iernas san1arbeLs11tskott högskolans 
sryrelse upprn~irksam på detta. Denna fram
sUil lan ,·a r a ,·görande for att man cbr med 
tiden , under ledni ng a,· professor N ils-Erik 
Nilsson, utYecklade en datoriserad optime
rande modell för konsek\-ensberäkningar. För 
dessa ,111Y~incles 11ppgifte 1· fr-;'111 riksskogs
taxeringens skogsda ta . 

Skogshögskolans beräkn in gsm ocle ll kom a tt 

få sro1- betydelse för skngs11trecln ingens st~ill
ningstaga11de11 . '.l'.i~ In Le ov~i nta L korn modellens 
konsehensberiikningar vad betriiffar olika 
skogsb ruksstrategier att ge ungefär sa unna ut

slag som d em \'i tidigare redovisat i debatten 
kring elen Skogspoli tiska ut redningens be
ränkandc. l nte11 siYa skogsbruksprogram i 
kombi nation m ed a,Yeckl in g a,· gles, 1:1gpi-o
duktiv skog gynnad e a,verkningspoten tialcn i 
landet samt skogsti llst{mdets ut,,eckling p å 
sikt. Insik ten om d e t ta kom att. påverka den 
kommande lagskrivuingen. 

Som slt1tprod 11kt räknade Skogshögskolau 
p:1 besLiil ln ing a,· u t.red ningen fram tre a lter
nati,·a skogsbruksprograrn med olika amb i
tionsni,·å: 



1. l\u\'arandc an1biLionsni\'å 
2. God beståndsanbggning och ambitiös 

skogssköLsel 
g_ Ex trapolcriug ,w 1111\"a rande J;igc n~ir del 

gäller bestånclsanliiggning och avs~ittning 
a, löwirkc (''l:1t-g:t-<tlle rna1.i,·eL") . 

Programmf'n hade resonera ts fram efter Ö\'e r
läggningar llled bl.a. skogsbruke t. 

U t.redningens betän kande "Skog för fram
tid " lades fram år 1979. Man föro rdade det 
arnbitiösa skogsbruksprograrn met 2, som hl.a. 
innebar en två- a tredubbling aY skogsgödsli ng 
och dikning , samt inphrntering a,· conrortatall i 
l\orrland . I lärigenom skulle de t bli möj ligt a tt 
på sikt ö ka aw erkningen i landet ti ll 89 miljoner 
m3sk rw r å r, med en a,·se\'~ird ökning redan 
uJ1d e1· 80-taleL 

Det skogspoli tiska beslmet bin emellenid 
ett an nat. Av o lika skäl, , ilka redovisats i före
gående kapitel, och ,·ilka låg vid sidan a,· vi rkes
p rod 11kt io nsaspckten, ansåg ma n a t.L d et 
räckte med au bi behålla den nu\'a randf' a mhi
tio nsnidn. För många inom sto rskogsbruket 
blev beslutet en bes\'ikelse. T lär fö relåg ett be
kymmer som snart skulle visa sig berättigat. Ty 
elen natione:-lla målsärrni ngen för skogsbru
kandet skulle n u komma att a llvarl igt diver
gera från elen som brukarna av uppemot häll~ 
ten av Sveriges skogsyta föffsp rf1kadc. Vi liacle 
hellre seu att det am bitiösa programmet~ falli t 
po litikerna på läppen. Ty som grund till delta 
program låg stora sa tsn ingar som , ·i, liksom 
samhället, gjort inom forskn ing och utYeckling 
und e r fram för a llt d e gångna Ungo åren . Det 
giill cle:- sådana o m råden soin skogsträ ds
föriidling, contortaodling och skogsgödsling. 

Vi . liksom säken utredn ingen, hade ocks{i 
ragit intryck av fi nnarnas arn biLiösa och fram
g{mgsrika skogliga 1V1ERA.-prograrnrn4 (se även 
kapite l 10) . Deras gigant iska satsning på att för
h,'ittra och vidga skogsresursen genomfördes 
för att tillgodose elen fi nska skogsindustrins 
virkesfö rsörj ning. I Finland rådde en närmast 
total poli tisk uppslutni ng kring denna målsätt.
ning. Vi frågade oss hur de t k11nde komma sig 
att de politiska vindarna hade så ol ika kurs i 
brod er b nderna. Ty på b{1cla h :111 ,·ar skogen 
en grund pelare för de n nationella ekonom in. 

'vl en hos oss h ade 70-Lalet utveckla ts till ett 
konfrom ationens årtionde. De o m fattan de aY

,·erkningarna nndN lågkon junkturen hade 
tärt rä tt h;c1rt på en del bo lags samt på statens 
äldre skog. Som en fö ljd uppstod en upprörd 
kalhyggesdehatr. Vi fick anmiilningstvång för 
a,·, ·erkningar å r 1074. St r iden om lövsly
beb rnpningens \'ara e ller icke vara böijade 
fram och tillbaka un der hela årtiondet. Skogs
gödslinge ns e\'entuella rni lj öp!1\'erkan nir 
ständigt på tap<' ten . Liksom "in tr~inglingen•· 
Pinus contorLa. "laturvårdslagen komplette
rades med naturd,-dsh~insyn för skogsbruket 
{1r 197'1. Allt detta b id rog till ett till skogsbruk 
rärt: ijumrnct iusL~il lL sa1uhällskl irnaL. 

Vad gäller den politiska acceptansen för 
srorskogsbru kets skötselambitioner hade \'i uu 
fåu ett liknande läge som på :'iO-t.a let. Då lik
so111 nu - me n a,· o lika sk~il - l,\g skogsbrukets 
mål int.e helt i li n je med ,·ad den 1wtionella 
skogspoli t.iken åsyftade. Skillnaden var att 
man i r ikspolitikf'n 11 11 f iste stort a,·seencle vid 
andra mål ;iu dem som gynnade virkesproc!uk
tionen . Skogens roll som naturresurs under
ströks mn än ridigarP, skogsbruket skulle be
d ri,·as utan att natun·ärclen äventyrades . 
Skogsstyrelsen mits tc konkretisera lage n med 
före:-skrifrPr och allrnän na r[id till skogsägarna . 

f ör alt lösa problemen på ett smidigt s;iu 
inbjöd Skogsstyrclsen företrädare för al la 
skogsiigarka tegorier au d t> lta i utformningen 
a,· de ti llämpni11gsföreskrifte r som skulle be
ledsaga lagen. Man \'ille disku tera Yacl som var 
praktiskt genorn f"ö rhan och Yad som ,·ar rim
ligt.323 Ä,·en många skogsf"orskare del tog i a rbe:-
tet. För oss i storskogsbruket , a r df' t viktigt se 
till a tt dctalju tforrn11ingen a,· reglerna inte 
kom a u mo t\'erka det - som , ·i tyckte - framåt
syftande skogshrnk ,·i bedre\'. 

Enl igt den nya skogs,·ardslag (SFS 
1979:429) som u-;idde i kraft den l januari 
1980 skul le df't ö,·e rgripanc!e skogspoli ti ska 
rn{dc t för skogsbruket , ara e n hög och \'(irde
full virkesa\'kastning under h;insyns tagande 
ti ll naturdrclens. kulwrm innesdrdcus, ,·en
nä,-ing<'ns och andra all111ä1ma intressen . 
l rno tsaLs till t.idigare giillcle nu lagen alla skogar, 
ä\'en sta tens och kvrkans. Ti ll;im pningsanvis
ningarna till lagen innehöll många detaijfö,-e-
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skrifter. Del stadgades hur man skulle beräkna 
till,1tna virkesuu.ag, hur ny skog skulle an läggas 
och hur man skulle gallra. Ungskogsrc~jning 
blev e n lagstadgad å tgärd . Anv~indniug av ut
ländska tr~idslag reglerades, liksom förflytt-
11ing av inhe mskt frö och skogsplan to r. Dess
utom höjdes skogsvårdsavgiften krafLigt.:i2~ För 
SCA:s del från knappt en miljo n kronor per år 
til l au under 80-taleL, första år pendla mellan 
9 och 13 miljo ner kronor. 

På det stora liela taget. blev d en nya skogs
vårdslagen, vad den anvisade skogsskötscln 
beträffar, en lag i tide n . Detta berodde säkert. 
i hög grad på det s~iu vilket. SkogsstyreJsen 
samarbetat med det praktiska skogsbruket 
under beredningsprocessen. Regelverket ut
gick fr{m det system lor skogsskötsel och m iljö
hänsyn som under de föregående 30 åren 
gemensamt utvecklats av forskning och praktik. 
Storskogsbrnket hade varit sLarkt. pådrivande i 
de nna process. Lagen med did och am is
n ingar var i stora stycken en handbok som 
angav m inim ikrave n för e11 procluktionsinrik
tacl boreal skogssköLsel. 

Man införde reproduktionsplikt för al ltför 
g les, lågproclucerande skog, som kom art be
nämnas§ 5:3-slwg Från och med [ir 1969 hade 
statsbidrag uLgåu: lör slutavverkn ing av sådan 
skog i Norrlands inre stödområde. Nu blev åt
gärde n ett riksövergr ipancle krav. A\'verk
ningskraver. gällde ~iven överårig skog. Natur-
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19 79 111s slwgsvr'/ rdslag 
111rd drss förPshrijier i11 nr
hiill 111yiil'I drtrdjl'mdl' an

visningar 0111 hur slwgm 

sim/le shötas. Om Jöreslocu 
val av .fö1)'llgri11gs111etod och 
hur 11u111ga JJ/1111/or .1·0111 

sl!lll!P finnas vid sista tid

/)l{11/11fiir lyii!/J/1lrwleri11g. 

lig föryngring fick e ndast utnyttjas d~ir meLO
clen var bio logiskt säker. Trakthyggcsbruk 
skulle gälla som huvudregel. I efterföljande 
föryngrings,hgiirder skulle ingå hyggesrensning. 
markberedning och orn s:1 erfordras, skydds
dikuin g. Del stadgades hur många plantor 
som minst skulle fin nas efter beståndsanhigg
ningen. Lövslyuppslag skulle röjas bon. Röj-
11i 11gsplik1 infö rdes som en sista bestånds
drda11de å Lgärd. 

BegränsningHeglcn1a för eon t.orr.aodling 
var till e n början ej särskilt besvärande då 
11ndantag från foreskri flerna for fortsatt plau
Le ring kunde medges fram L. o .m . år l 983. 
Contonafrågan kom dock, som tidiga re bc
skri,·its (kapitel 12) a ll b li en foljetoug under 
hela 80-ralct. Nyu i 1979 års lag , ·ar lage11s § 21 
om hänsyn till naturv:hclens int.ressen. J.k 
greppet naturvård hade 11u också fått en mer 
konkret och meningsfull i11 fa lJsvinkel. För 
första gången tryckt<> man på naturvården 
som 1·iktig för v~ixter, cljur, va llen och klimat. 

Lagens konsekvenser 
Föreskrifterna till 1979 ~trs skogsv,hdslag kom 
under 80-talet att. oma rbetas 11pprepade gånger 
till föijd av riksdags- och rege ringsbeslut. .År 
1983 infördes kompletterande regler om bLi. 
krav på viss n1inimiavverkn ing per bn1knings
enh et, 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 tillämp
ningsanvisningar behövde göras mer "an
vändaranpassade". H ~tr visade SkogssLyre lsen 
prov på en berömvärd smidighet. I SCA:s fall 
blev de l svån au inordna TVD-metodens be
stånclsval för sl11t:awerkn ing inom det mauövcr
utrymrne som lagen tillät vad avser lägsta 
ålder. Man insåg frfö1 myndighetshåll au vår 
mode ll var lrnshålln ingsm~issigt b~ittre. Proble
m e l löstes så au man medgav en modifiering 
av reglerna .. . 

... e ftersorn vissa bestånd ka n tänkas skydd as 

a,· lägsta slutålder, trots all deua ej är sakligt 

11101.i, cra t . .. bör ut.an skogsvårdsstyrelsens 

tillstånd, angivna slut.åldrar få unde rskridas 
med 20 % i skog sorn ma1L111L avviker· från 

normal utveckling. 

Detta lös te knipan! 
Som t idigare beskrivits (se kapitel 21) inför

cles år 1982 i en särskild lag stränga, närmast 
prohibitiva restriktioner för skogsbrukets an
vändning av kemiska bekämpningsmedel. Vi 
fick skärpta regle r för skogsgödsling. Natur
vårdskraven i elen s.k . fjällnära skogen skärp
tes som följd av en ständ ig t pågående miljö
debatt. Kritik framfördes från p rivat:skogsbru
ket, men ~iven från andra håll, mot skogsv:trds
lagens detaljstyrning. Ma n men ade a tt lagen 
in te längre var en "minimilag", utan att clen 
all tför rnyckct p r~iglacles av näringspolitiska 
målsättningar. Dessa kunde ifrågasättas ur 
b l.a . p rivate konomisk synvinkcJ.325 

Det mi lj ömäss igt riktiga med 5:3-biclragct 
korn rned Liden att s1.ark1 ifrågasättas av såväl 
naturvårdande myndigheter som ideella o rga
nisationer. Och i någon m:lll fanns skäl för 
kr.itiken. Skyddsvärda biotoper, såsom igen
växande hagmarker i Sydsverige, kom all kunna 
klassas som reproduktionspliktiga och chir
med avverkas med statsbidrag. Men omfau.
ningen var begränsad , relat ivt seLL. Sarnrnau
lagt 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 och som ä r det enda året för 

vilke t bidraget till restskogar av hagmarks
karaktär kan särskiUas, utgjorde bid ragsarea
len för dessa fyra procent av elen toLala.'126 

Men på plussidan ledde 5:3-bid ragen till om
friring av stora arealer misskött gles skog ti ll 
produktiv ungskog, inte minst i Norrland . Bi
draget ka n därför - en lig t min men ing - be
traktas 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 del av elen inbetalade 
dryga skogsvår·dsavgi ftcn. Bidraget upphörde 
år 1993. Svidande kri6k från naturvårdsh[11J 
rönte också avverkn ingspliklen tör al ltför gam
mal skog. Kravet blev omöjligt att hi1vda niir 
man samtidigt: började kräva skydd för miljöer 
med uaturskogsartad gammal skog. Del är för
resten oklart om detta lagt1·ång någonsin till
lämpades. 

Även den kraftigt. ökade skogsvårdsavgil'ten 
väckte kri tik. Vid sidan a\· icke obetydliga acl111 i
nistrati011skosu1ader dirigerades j u de indragna 
medlen tillbaka til l skogsbruket i biclragsforrn. 
Men h idragsreglcrna gynnade främst skogs
bruket i norra och inre l\'orrland. Detta väckte 
irritation bland mer sydligt verksamma skogs
brukare. De ans~tg sig inre ha anledning sub
ventionera verksamhete n i a ndra landsde lar. 

:vien im e hel ler vi i norr kunde betrakla bi
dragspengarna som bara manna regnande 
fdn himlen . Företag och enskilda gjorde natur
ligt1•is \·ad de kunde för att via bidrag få till
baka så mycket som möjl igt av de skogsv:trcls
avgifte r som staten d ragi t in . FöUclen blev en 
omfauan de byråkrati för den som ville dra 
största rnöjliga nyua av stödet. För SCA, vars 
skogar till stor del låg inom bidragsomdtdet, 
blev administrationen arbetsdryg och dyr. År 
1981 var t.ex. 13 o lika åtgärder bidragshe räui
gacle. Det kändes in Le alltid så meningsfullt all 
''.jaga bidrag" vid sidan av alla övriga sysslor ute 
i falt. Dessutom beskrevs skogsskötseln så ut
förligt i lagens anvisningar au elen började upp
fauas som normerande och inte som minimi
krav. Våra anstäl lda behövde dä rför de lges 
bolagets inställning till lagstiftningens regel
sys1em samt ri ll bidragen. Därför infogades år 
1982 e tt särskil t avsni u i skogsvårdsanvisning
arna so111 föijer: 



Skogen har en cenLral roll för vån lands eko
nomi. I skogsYårds1"gen har diirför sarnhället 
arwisat 1-dmar inom ,·ilka skogshrukarna har 
au anpassa si n,t [11gärder för a tt na1ionens in
tresse11 skall tillgodoses. SCA iir en sLOr och 
iiYen nationellt sett belydande skogsägare. Vi 
förfogar över en viil u tbyggd industri fö r för
ädling a,· skogens ,·irkesm·kastning. Vi szi ijer 
hu,'11ddelen a,· , [1ra produkter på den inter
nationella marknaden. 

SCA:s skogar bildar alltså en ,·iktig bas 
tör den egna , e rksam beten. Därför måste ,i 
kominuerligt göra egna bedömningar om 
hur ,·,'\ra skogar biisl skall brukas. Regler 
måste utlonn,1s 11t ifrån egna utgångspunkter. 
TTittills har SCA:s grundsl'n betriiffancle skogs
brukets lämpliga upphiggning och inrik tning 
visat sig ligga mycke t när,t i linje med sarn-
1i;i1Isimressena i ÖHigt. bl.a. uttrvck1a i 
skogsvårdslagen. 

Däremot kan SCA med tillgång till vrkes
skickliga anställda och betydande resurse r i 
övrigt ,trbe ta effekti,·are och nå längre i sil 1 
skogsbruk iin till de fö rsiktigare mål som 
samhället ansett sig kunna stiilla upp. Inom 
ramen för gällande lagstifu1ing föreligger 
där för hos SCA c1 L behov a,· egna ri ktlinjer -
s;häl pri ncipiella som praktiska - för skogs
hushållning och skogs,·,'\rd . 

\'idare lever SCA i öppell konkurrens 
med skogsbruk viirlden n1nL eftersom huvud
delen a,· d r·a produkter export.eras. ln te 
minst 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 - upp
riiua, ett regelsystem för skogliga åtgärder 
kopplat till avgifter oclr bidrag sorn till sina 
konsck\-enser blivit mycket s, årö,·crsk{1dligt. 

.. Bidragssk.ogsbruk·' är sällan det$amma 
som en ekonomiskt sun1 skogsbruk. För SCA 

är det givet,·is nöd,·änd igt a1t föUa de spel
regler som samhiilleL skapat i detta kin
seende. P{t samma gång iir det vi ktigt att se 
till a tt vån skogsbruk inte förl orar kont.akten 
med den äkta 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 virkesuuag i la ndets skogar. 
U nder de t följande decenniet klarnade bilden . 

Den Yisacle at t faran överskatwts. In dustrins 
fö rbrukning av inom la ndet skörd ad Yed 
ökade inte e nlig t tidigare proguoser u ta n 
m inskade i s t~i l.le t. Etl viktigt trendbrot t vad 
gäller skogsindustrins inriktning hade näm
ligen intr;iffat unde r 70-talct. l stället: för a tt 

utöka basindustrin , och d ärm ed virkesfor
bruku in gen, Yalcle de ledande fö re tagen al.I. 
expand era genom investeringar i vidarcföräd
ling-327 De tta skedd e i Sve rige men framrö r 
a llt utomlands. Ve rksamheten h lev p:1 s:1 säu 
m indre konju nkt urkä nsl ig. 

Skogsindu strin p arerade också p,\ så säu nr
spel in om framför a llt socialdemokratin o ch 
cenrern cliir d et pläderades för st.arkL höjd a 
e n e rgiskatter. Dessa signaler verkade alarme
ra11de på skogsindusu·ins företagslccln inga r. 
Genom d\Tare cuc 1·g i sk11lle våra energi
kriin111cle wenska massa- och papp e rsbruk fö r
lo ra i lönsarnhe r och konku rrenskraft.. Ränta
bi li t<"ten på nya imester in gar i S\·erige sku lle 
minska. BätLre d:, a tt exp andera i ntlanclct. För 
skogsbruke t blev konse kveusen ett. allt Yicbre 
gap mellan iudust:rins be hov av inhemsk ved 
och en allt större av\erkningspotential. Detta 
d ra b bade främst leveransskogsbrnket efter
som bolagen i första hand fonsatte a tt u tnytrja 
vi rkesfängsten från egen skog. 

Nationalekonomiskt blev konsekve nsen av 
ele n beskrivna processe n a tt vår nation gick 
förl us tig föräcllingsvins1erna från virkesråvara 
som i s tä llet outnyttjad acktmrnlerades i sko
garna eller kom att aiwiindas på ett betyd lig t 
mi ndre \ ~irdealstrande siitt. l\iled kän nedom 
om all d en möd,t i fo rm av ekonomiskt s töd 
och r{tdgi\·ning sont samhället hade 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 felaktig t, Lillskrivs Axel 
O xenstierna. 

Må nga faktore r samYerkade säke rt till a lt 
perioden fram till å r 1994, då en ny skogs
v,'\rdslag trädde i kraft, började präglas av en 
ny skogspolilisk kurs. Frihetsgraclerna had e 
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nog aldrig rim .fönd1rijim 111/ l il/11mpas. 70-årigt lmfturfmtånd av /({//. Skj11thr11wuiigm . Stm11P. 1972. 

ökat vad gäl le r alternativen för utnyttjande t av 
elen svenska skogsrf'snrsen. Detta innebar en 
successiv nedtoning av inriktningen i 1979 års 
lag mol hög och värdefull \·irkesproduktion. I 
stället ville krafter i rikspolitiken i ökande uL
suäckning ti llgodose miljö- och be\·arande
aspcktcr på skogen. Desslikes ansåg man au 
skogsägarna borde ges mer frihet fr[rn de lag
vägen de taljstyrda skogssköt.selkraven. Dessa 
tre nde r i politiken kom klart till nttryck vid 
forrnuleringf'n av e n nv lag. 

1990-talet 
1990-tale ts skogsbruk ändrade karaktär jäm
fört med tidigare. Strä,an att förb~i ttra skogs
tillståndet hade burit frukt. Tnom storskogs
bruket \'ar det.La främst e n fö\jd ,w egna iniria-
1.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 
del av df' gamla hushållningsmåle n . Bland 
företag son1 drivit e n res triktiv och framåt-

syftande skogshushållning i de t fö rgångna 
hade skogens tillstånd och skogsrörelsens lön
sam het. förbättrats markant. 

T illkomua föryngringsytor präglades nu i 
större utsträckning än 11{1gonsi11 a\' o lika nan1r
vårclshänsyn. A\· samma skäl unda ntogs i åL
gärdsplancringcn biusliga skogs,wsniu från 
avverkning. Det rörde sig inom storskogsbruket 
om avsevärda arealer som p,1 detta s~itl lades å t 
sicbn . Be räkningar gjorda a\' några bolag \isade 
att deras 11)<1 na t1 11 vårdshänsyn sammantaget 
minskade den ,111nars uthålligt. tillgängliga a\·
,,erkningsk\'antite ten med c1 tio pro,e nr. In
skriinkn ingen \'ar deh'is sFilvp:1tagc11 , men 
också en föUd a\' opi n io nst.rycke t.. 

Enligt 1994 års skogsdrdslag (SFS 1993:553) 
skulle skogen skötas så att dcu uthålligt ger 
god avkastning samtidig t som de n biologisb 
mångfald en bibch[dls. Ylycket ,w det rf'ge h·c rk 
som elen tidigare lagf' n satte upp för skogs
skötseln blc\· nccl111ontcrat al' den för till fä llet 
borgerl igt sammansatta regf'1·ingen . Samhället 
kunde 1111 - ,·ille man anse - lita på all skogs
b rukarna kunde sin sak och tog sitt ansvar. 



Detta förh ålland e togs också till in t~ikL for a u 
samh~il lets r:tdgivning och övervakning ansågs 
kunna minska. 

De praktiska ko11sekvenserna av den nya 
siruatione u avYe k in te mycket frå n dem sorn 
redan på förhan d kunde förut.ses av en som 
de l tagit i eu skogsvärdsstyrelses plena under 
ca 20 års tid . .\fan k1mde p[t 90-talet rum om i 
landet iakrta en m.°uigfalcl i skogsbrukssätten , 
som s~iker t in te varit ele n avsedda. J\ifänga 
skogsägare, stora som små , valde att spara på 
11tgifte rna i 11ueL 111.an att bekymra sig om 
o undvikliga kons<:>kvenser a\' en s:1clanL hand
lande i eu lä ngn., p e rspektiv. 

Det skall dock i ~i1lighetens namn framhållas 
att m .-°mga skogsägare även på 90-talct s~iken 
sköue sin skog nH"d den äran . Och att det 
bland '\l\"Jlillingarna" säkert fanns må nga i 
skogssköt.seln rätt obevandrade, som intet ont: 
an ande bara r~ittade in sig i det för stunden 
111est fo1delakLiga lede t. 

Sammanfattande synpunkter 
De k>rsta skogs\·~1rdslagarna från sekle ts bö1jan 
skre\'S inte rninst lör att förhindra nppenbar 
rnnhä\·d a\· skog<:>n. Vid sidan härav kunde 
skogbrnkc t sj;ih t staka ut färdvägen. De norn1e r 
for sjiilva skogsskötseln, som de senare fö·tion
de nas skogsY,°irdslagar anvisar eller acceptera r, 
sattes också till stor del av skogsbruket självt, 
må vara mc.:d din"rgerande ambit.ionskra\". 
De lta är natu rligt , ty det är i elen praktiska 
ve rksa mllf' tcn son1 den operativa kunskapen 
fi11ns. Paradigmskiftet. vid I 900-talcts mill till 
förmån i<.i1 trak1h~1ggesbruke l var storskogs
brnkets besluL. Förä ndringen rnc~j liggjordes a\· 
nya kunskaper, men inte minst genom e n 
starkt förbä11rad eko1tomi i näringen. Bidra
gande \'ar säke rt också del i Sverige närmast 
un ikl 0 111 Catta11de industriskogsbruke L dä r 
man hade möjligheten all kunna fa tta sn abba 
och vcrkuingsl"u lla beslut. Tillämpningen av 
1948 års lag med ckss regelsystem råkade då 
snabbt in i e n åtcr\"ändsgränd ty lagskrivarna 
h,-tcle ej fö rn tsett den nya kursen. 

luorn ho lagsskogshrnket låg dicirefter de 
egna skogsy,'\rdsin rrcsseua vanligen n~ira de 
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nationella. Detta särskilt så länge p olitikens 
uLforrnning var klart produktionsinri ktad . Ty 
bolagsskogsbrukets uppgift. är att u thålligt 
förse den egna industrin med rå\·ara och de lta 
fö rutsätter i vårt land en bra och uthållig 
skogsskö tscl. Det. skall erkännas att undantag 
fanns i denna positiva bild . .\tlcn i stort sett, och 
i de t långa perspe ktivet, var bolagen r~idda om 
sin skog. St.atsskogsbrukets kurs var enligt 
mina erfarenhet.er me r vackla11de. Perioder av 
mycket framåtsyftande skogsskötscl avlöstes av 
andra , då skogsresursen öve rnr.nytrjades och 
återväx tåtgärderna var mindre väl valda . l"Z.iks
polit:ikens viudar växlade riktning och kraven 
"fdn ovan·• p,1 Domä1werke r påverkade 
uppenbarlige n dagskursen. 

SkogsYårclslagarna hade bet:ydelse framför 
allt genom att form ulera m in im ikraven för 
skogsskö tseln. Utifrån dessa spred sedan skogs
värdsorganisationen budska pet inom p rivat
skogsbruket. Skogsvårdsbidragen och olika uL
bildningsinsatser från skogs\"årdsorganisatio
nen ber.yc!c!c si.ikert mycket för den påtagliga 
förbättiing av skogstillsdu det som skedde 
u nder periocfrn. Viktig var ocks{t n ärvaron i 
bygde rna av länsskogvaktarna/ skogsv;°1rdskon
sulen terna. Deras r:tdgivning till skogsägarna 
- ibland också deras fö rman ingar - gav stadga 
å t skogsskötscln . 

Vid sida n härav p;°tverkacle samhället skogs
brukets inriktning genom olika stödåtgärcler. 
De under lå ng tid bedrivna beredskapsarbe
tena samt: Nnrrlandsstöde t bidrog säkert till 
a tt lind ra de sociala fö ljderna av skogsbrukets 
rationaliseri11g. Dessutom bör de ha skapat 
större arealer välskön skog än som annars 
skulle ha blivit fa llet. T e ll. senare skede ville 
samhäller genom e11 riklig bidragsOora I an 
högre grad aktin målstyra skogsvården mot 
ett bättre skogstillsLånd. 

Det \·ar skogsb ruket självt som betalade 
stöd :ngä rd e rna genom skogsvårdsavgifte n . 
Efter avdrag för ad m inistrativa kostnader 
transfere rades pengarna tillbaka till bidrags
b e rättigade skogsägare . Under periodeu 
1980-91 förmedlade skogsvårdsstyrclserna på 
detta sätt ca 3, 7 rniija rder kronor till skogs
bruket. 32H 



KAPITEL 24 

Några avslutande reflexioner 
Under det skede som behandlas i denna skrift 
vidgades våra kunskaper om elen boreala sko
gens biologi. Vi l~irde oss hnr nya växtl iga 
skogsbes1ån d skulle anläggas och skölas. Vi ul
vecklade del jag kallar eu rationellt och håll
bart skogsbruk. Häri inbegreps också natur
vårdshänsynen. 1i-akthyggesbruket var redan 
en e tablerad praxis hos de flesta bolag i de 
garnla Rergslagsbygderna, men tekniken be
hövde införas och anpassas till Norrlandsför
hållanden samt til l privatskogsbruket. Snart 
var vi inom storskogsbruket också i fard med 
all bygga 1.11 verksamheten med åtg~ircler i pro
duktions- och produk1ivite tshöjande syfte. Ty 
detta viktiga och framgångsrika a rbete be
rörde oss alla, oberoende av tidigare skogs
historia. 

Som resul tat av å rtionden av m ålmedvelet 
arbete förb~iuracles därigenom värdet av Norr
lands skogar. J ~irnfört med de osköna be
slåndsrester som ett århundrade av hå rdhänt 
urskogsexploate ring och bläclning hade läm
nat efter sig var förändringen uppseendev~ick
ande positiv. l norr, liksom längre söderut. 
fanns nu en för skogsbruk väl utbyggd infra
struktur: 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 fram
gångsrik verksam het både biologiskt och eko
nomiskt. 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 sorti
ment. Men trots au vi fördubblat den uthMliga 
nivån för virkesuLLag under perioden hade vi 
ännu inte kommit upp till det "produktions
tak" som man med våra kunskaper vid perio-

elens slu t, visste all man skulle kunna nå. För 
all fortsätta expandera kr~ivdes dock fon salL 
målmedvetenhet och vissa ekonom iska upp
offringar för stunden, uppoffringar som bola
get i tidigare skede n varit vil ligt att ta. Ty u tan 
sådana ilade vi inte n åLL d it vi nådde. Så var 
läget vid 90-talets bö1jan nfrr min generations 
skogsmän överlämnad 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. Ekonomiskt 

Spc1ren av 1usliogsrx:jlloatningn1 Jin ns lwar i många 
dn:mnie1: Norrbotten, I 995. 
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va r och år ele n av stor betvdelse. Ty hiir skörda
clcs ca 40 procent (ca 500 miljoner m:') a,· 1·iirl
dens behov av industriYirke. Räknar man bara 
barrvirket kom 45 procent från boreal,1 sko
gar_'.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 
andra håll skö rdades virke t under det aktuella 
tidsskedet hu1udsakligen i urskogar. Och s:1 
ske r i huvudsak fon faran de. Virkesu tt.agen 
skedde efter en geografiskt lång. uppbniten 
exploateringszon, bakom 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 gruY
drift. Man Lö mde successivt en omddes virkes-
1.illgångar för all sedan flyt.La avverkningarna 
ti ll e11 annat. Lnder tiden övergick vi i Norden 
i stället till att u thållig t utnyt~ja skogsmarken 
för virkesprodu ktion samt till att. öka avkast
ningen. På våra fem procent av wtalarealen 
skö rdade vi i sl11tskedet av perioden hela 25 
p rocent av den Lotala årliga virkesfangsten i 
boreal skog. Den höga andelen beror också på 
au vår boreala skog iir me1 läui llgänglig än 
merparten av rest.en . 

H os oss skedde ,irkesproduktionen till priset 
av må linriktad skogsv,'ird. Denna fick skogs
ind ustrin betala som e n del av råvan 1kostna
den . 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 kanaden
siska kollegor rnr en stående fråga h ur vår 
industri kunde klara att betala så höga 1·irkes
priser niir d e11 kanadensiska klagade över 
kost.nacle r som var bara br{1kdelen därav. Vi 
förklarnde att detta var res1iltatet av en i riden 
11tdragen anpassningsprocess. Förh{dlaudet 
mellan skogen och elen virkesförbrukande in
dustrin fungerar hos oss i en slags symb ios. 
Priset för all långsiktigt kunna bedriva vi rkes
förädlingen på en och samma plats - och 
alltså slippa att på sikt fä Ligga ned eller fl yua 
elen mycket kap ital tunga verksam heren - 1·,u 
att be tala det underhåll 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 problemen upp sig för 
elen till stor del 1':orrlandsb,1seracle sYenska 
skogsind11srrin. Virkestillgången i l\'ordands
skogcn. tidigare urskog men 11 11 sönderblädacl 
och mglcsacl, började bli krit.isk. En annal
kande period med sl"år \·irkesbrist k11nde fö r
ut.ses. !\fan \·,dde då - dessbjttre gvrn1acl a,· en 
period med god lönsam hel - att axla cle kost
nader som var förbundna rned a11 bygga upp 
ell uthålligt producerande skogsbruk. Detta 
adJere understöddes också på olika sått m· 
stats111akt.en . En stor fönlel i S,erige var den 
in t.e rnationell L sett riitt unika iigarkombinatio
nen skog - indusLri. Företagen hade hos oss 
inre bara kontroll över Yirkesforädli ngen ut.an 
~igde även en hel del skog, ,·ilken ingick som 
e n integrerad del i företagens affärsrörelse. På 
40-t:alct bö1jacle man inse att den nedgångna 
skogen i norr. r~ill sköu, skulle kunn a förvand
las till en \'(irclcfull e konomisk tillgång. 

En I i knande omst~il In i ngsprocess skulle 
dröja inom andra delar av den boreala skogs
zonen. I Kanada ackumulerades y1an av h,ht 
huggen fö rbuskacl , ärdelös skogsmark så att 
elen på 80-t:alct beriikuades t.äcka mellan l !'i 
och 20 ll)iljoner 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· skogs
förstörclscn .:l:I J :vten i Kanada ägde staten 
näst.an all skog. Industrin hade 1:111gtidskon
trakt på vi1·kesfångsten . Kontrak te n omfattade 
ibland ocks:1 {11.aganden för skogs,·ård, men 
denna betalades då 31' provinsernas fi nans
departem ent:. Uthiggen konkurrerade hår 
med andra statsutgifter: ti ll skolor, for sjuk
Yård etc. Detta medförde att skogsvården ofta 
blev eftersatt. Skogsunderhållct tenderade att 
vara kroniskt u11derfinansierat med bekläm
mande konsehenser soru följd. 

Sit11atioue11 i Ryssland var än värre i slute t 
a1· å rh und raclct.:13~ U nder sm:jettiden bedre1·s 
skogsa1Yerkningarna med föga framförhållning. 
Skogsawcrkning man cfterföijande skogs
drds:11.gärder ledde ti ll samma resultat. som i 
Kanada. I europe iska Ryssland hade 30 rniijo
ner hektar a, u rsp runglig gran- och tallskog 
ersatts a, oskött seku ndär sFilYförvngr3d 
l~jörk- och aspskog. Och prncessen beräk
nades 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 hektar i detta område. I östra 
Sibirien har Jlera miijoner hektar m· den m est 
proclukt.i,·a skogen av\'erkats ul!der de senaste 
årriondena. En trecijeclel a,· den totala skogs
marken klassades som utan tillfredsstä llande 
fö ryngring. 

Det stod med tiden kla rt att den rationella 
och flex ibla modell för skogsskötsel som vi ut
vecklat, med m indre modifieringar, var gång
bar i noru avsevärda d elar av elen boreala 
skogszonen. V{1n skogsbrukskoncept blc\' d~ir
för med tiden intressant äYen 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 fick 
väsenLliga b idrag f"rån både det finska och 
norska skogsbruke t samt. från forskningeu i 
dessa våra gran nländer. V{1rt koncept inrymde 
inte bara de delar som utYecklats för skogs
v~m.ien 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 konturlösa blädningen 
valde skogsbruket i T\'orrland alltså relativt 
tidigt au ö,·ergå till en ordnad trakthugguing. 
Skogsbruket skulle i framtiden bedrivas efter 
ett odlingskoncept. Skogens utveckling skulle 
målmecl\"etet styras mot uppst~illda mål. :vlan 
kunde Yälja "träclgröcla'' och utnyttja genetiska 
fö1-äcll ingsvinst.er. Man kunde pål'e rka skörde
utfallet genom näringst.illforsel och markför
bättrande :1tgärcler. Plockhuggningen, e ller 
bläd ning som cleuna skogsbruksforrn brukar 
benämnas, rnedga,· fä sådana möjlighete r. I 
dag kallas de t ko11li11uilelsslwgsbruk Verksam
hetens katastrofala resultat a,·skriickte, och 
borde fortfarande aYskräcka, från ,·idare an
vändning. Detta inte minst eftersom metode n 
så lätt frestade till missbruk. Men den nya in
riktningen innebar också eu åtagande. Man 
måste ,·idta ett antal å tgärder under beståndens 
li,·st.id , främst under föryngringsfase n , m en 
ocks:1 senare. Träd är betyd ligt mer långlivade 
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än de plane ringsho risonter som många skogs
ägare befattar sig med. Det iir n aturligt a1 L 

skygga för u tg ifter som inte ger någon e kono
misk utdeln ing i det korta perspektivet och 
in1.e upplevs som tvi ngande. Detta är lml<th11gg
n-ingsshogsbrukets al!i/leshiil! 

De n som underlåter aLL röja sin u ppväxande 
ungskog riskerar exempelvis a tt torped era 
hela odlingskoncepte t. Man rycker undan 
grunden för en bra värdeutveckling i skogen . 
Vanligen drabbar detta in1.e en sFilv, mau slip
per i stället e n u tg ift. För aLL undvika utebliven 
rö jning infördes på 80-talet en lag o m röj
ningsplikt för alla skogsägare. Detta var en 
mycket klok åtgärd i en tid då en stor mängd 
ungskogar bö1jade nå röj ningsstacliet. Stora 
areale r röjdes också. Men ohl igatorict v~icktc 
opposition. En framträdande talesman för 
privatskogsbruket sade m ig ungefär a tt nu /({1'17 

shogsbrulwrna sin slwgssliötsPL, 1111 behövs i11te 
nägm tvingande besti.immel5n: 

H ur blev det?.Jo, obligatorieL togs bort. lnorn 
skogsbruket, alla kategorier, ändrade skogs-

skötseln inriktning. Ett "röjningsberg" började 
genast torn a upp sig . Det talas i dag om ett 
eflersa t.t åt:gärdsbehm· p:1 över en m iljon hektar! 
Diirrned är skogsbruket n u tillbaka till samma 
dyst ra hige som på 70-talet cl~1 elen mödo
samma klättringen uppför rö jningsberget init.ie
racles.333 Under 90-Lalet m i nskacle skogsbruket. 
dessntom sina skogsocllingar ti ll förmån för 
naturlig föryngring. Arealen fröträclsst.ällningar 
ökade krafogt. T norr upprepades misstagen 
från 50-talet. Metoden ti llämpades åter i helt 
olämpliga kl imatl~igen. Som man kunde förutse 
hit föryngringen väma på sig . Och stormar Log 
sin tribu t bland fröträd en varhels t de före
kom . Följden blev in te sällan glesa plantupp
slag och bch<w av kompleueri ngar, :1tgärder 
som kanske inte alltid korn till u tförande.3:1,1 

Gnder 1iclen minskade tillg~mgcn av manu
e ll arbetskraft i Norrland, en arbetskraft som 
också blev allt dyrare. T avs ikt a11 motverka de 
förutsedda effekterna \'ar vi på 80-talet redan 
på god väg med a tt utvec kla röjnings- och 
pJanteringsmaskiner. TyY!irr avstannade sedan 

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 r
uppta verksamheten . Ty utan fonsatt mekani
sering a\' våra skogsv{irdsarbeten hotar viktiga 
llloment i skogsskötscln all bl i alltför dyra. 
Skulle man misslyckas med en fortsatt kosl
nadsanpassning {ilerstår kanske, som enda 
utv~ig, en åte rgång til l etr skogsbruk med lägre 
a mbitioner. Det fin ns goda möjligheter an 
under rclativl lå ng tid dra ekonomisk nyua a\· 
den skogsresurs som skogsbruket och skogs
industrin , 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 komme r utvecklingen s;iken int.e att 
gesLalta sig. Under de 50 åren som min skild
ring omfattar v{ixlade framtidstron perioch·is 
ino m vida gränser, rnesr som en föijc! av det 
allmänna ekonom iska klim,uet.. Sådana S\äng
ningar kommer naturligtvis äve n framtiden 
all innehalla. Inom skogsbruket., som är en så 
1:mgsiktig verksamhe t, är de t \'iktigt att man 
håller hun1det kallt och inte dras m ed dit vin
darna tillfälligt blåser. Under 1980- och 90-ulen 
fick natrn-vårdsfrågorna näs tan fullständig hege
moni i skogsdebatte n . Under 90-Lalet sköts de 
tidigare så viktiga produktionsaspe kterna i 
hakgrundeu till elen grad att man frt1gacle sig 
om samhället helt glömt bort skogens stora 
rol l för dr \·älfarcl. 

En ntmaning för oss här i norr är att förena 
ett ckouomiskt framgångsrikt skogsbruk med 
ti ll räckliga hänsyn till muurvärclena. Situat io
uen är mycket annorlunda på a ndra håll. T 

Mellaneuropa med dess tiita urbant le\'ande 
be folkning är exempeh·is bruket a\' de all
männa skogarna i hög grad anpassat til l a ndra 
syften än dem som har med virkesprocluktio
nen au skalla . Det gäller att erbjuda rekrea
tion , \'a lte nvå rd e tc. Detta leder till höga 
driftskostnacle1· som subventioneras av sam
hället, d.v.s. av ska ttebeta larna. Ulan dessa 
finansiella tillskott hade exempelvis alla tyska 
statsskogsförvaltningar gått med fö rlust under 
1900-talets sista å rtionden. Situationen i söcler 

står därmed i bjärt kontrast ti ll förh:11lamlcna 
inom de glest befolkade, mils,·ida och karga 
skogsviclderna i Norrland . JT~ir rnåstc skogs
skötseln vara enkel, fl exibel och kos1naclsrned
veten för au , inklusive kostnader ff, r 11au1r\'ards
hänsynen , k11 nna förbli ekonomiskt hå llbar. 

Inom Sveriges Skogs\·,'\rdsförbund besluta
des 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 angavs 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.335 

Sett i eu li tet längre p t'rspckti\· måste \'i 
säkert åter fokusera intresset 111o t ,ngärder lö r 
att bibehålla och förbäura ko11kurrt'nskraftc11 
i \'{1n skogsbruk. T ide n ,'ir knappast kom m en 
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 kost11a
der måste kontinuerl ig t anpass<1s til l att tåla 
konkurre nsen fd lll 0111 \ärldcn . Skogshrnk 
världen run t odla r tr{id i a llt större 0111fa11-
ning. Produktionsutfalle t ii r giH"t\is a\' centra l 
betydelse när rna n investerar pcugar. Skogs
bruk är inger undantag. Viktiga delar a, skogs
forskningen komme r därför ii\'C11 framöver au 
vara inriktad på att forbärrra u-~idcus odlings
vä rde och skogsmarkens a, ·kas t.ning. Oli ka 
forsknin gsomr{tclen bearbetas \';i rlclen ii,·cr, 
s{isorn ge netisk förädl ing för b;inre kvali tet 
och tillv~ixt, odling av högproduce ra nde 1.1 ·,1d
slag, sj u kdomsresistens , 111arkhe ha11dl i11g, 
niiringstillförsel o .s.v. Detta har liiltills , arit e 11 
högst framg:mgsrik \ e rksamhet, inte minst 
hos oss. Vi ,·ar heller inte sena att uu iytija resul
taten. Det finns all anlcdniug fo rt.sätta att be
dri, a och dra nytta av produ ktio nsin riktad 
forskning i avsikt att förh~inra m·bstningen 
från vår skog i olika avsee11dt'n . Om in te , ge r 
vi förerr{idc {1L me r framsynta na tioner dä.r 
skog och skogsindustri utgö r e n viktig 11101o r i 
e konomin . 
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Noter 
Ft>r personer -;om o,nnåmn:-, i lcx1e11 lå1nna~ kort;1re 

hiografi,ka notber i ankl11 ingrn Pnlouregisler. s. :t~:J. 

FÖRORD 

I Efter Ron·a,. p<'rsonifieringen a\' :\o rcl,11 l\·i11rkn 

'.Z 
i r~~-n g1Tki-.ka 1nytol0Kin. 
( ;OR-rnecl le1111narna ar 19G9: O"' Anclreason . 
Stora Kopparberg, lkrg,lags .\8. Frit7 Bngman. 
\lo och Domsjö .-\B. Erik Edl1111cl. Udcl<'hohm .-\B. 
Stig Hagncr. S1-c nska C<'li11losa t\k.tiebolag<.:L SC,\ . 
Börje I lii)c\"gsi ri\111 . Do rnäm·erket. I lakan .Ja 11sso11 , 
Kors11äs-1\l arma. \8, Roland \:l'ill,eck . .-\8 fgge
suncls Bruk. Eric St<"f,rn"on . Ber~·ik och .-\la .-\B. 

Jan Weslic·11. Hilkrnd, r\B. Se na re tillkom 1',11 !1 
\\'ill t"·11 . Kors11iis-:\ la nn a ,\.B. 

K-\PllTI . 1 
•; >!i kolas .\IHe m (18\)-1- 1971 ). 
-I Se\\'allrnoJ897. 

-~ Se Lex. I loh11gre11 19 I I och \\'e lanclcr I 9:18. 
6 Sch,ml 19.59. 

7 För 1idarc i11li lic k i den lån~·a riga striden 11l<'llan 
··1,Jädan·· och ··trakthuggare· häll\·isas till upp
satser a, F,·edrik Fh,·l ing . . -\nders Holmgren . 
.\lagnus :--Jord q u isi och Ech·in ]\'1•blu111 i s,·nigcs 
<koga r 19:'\9. s. :l 16--H3. I.ä,1.ird iir ocksa en 
11ppsats där P. 0 . \\'clander cli,kuterar de bada 
-;kn~sbruksfonncrna nr 1,1.a. prakti;;;k . drif·1~111:·is.-.ig
si miuk<'I (W<.: lander 1038). 

8 <), erläggningarna fi 1111'\ dokumt~ru erade i t'll 

maskinskrivct stenografiskt protokoll. se vidare 
Nikstaxm 75 r,,- 1998, s. 9[,-100 ,a1111 "l,nn1pi<-1ue11L 
till Rikstax!'n 7:i a r", 2000. s . 30-17. 

!1 Rouge 19+2. ,. I JO-I !'.I. För :\orrhouen och \ 'äste r
bouen har ,·irke.sförnult-1 a, de grö,-re dimc11~io11-
e rna en ligt >liisl111ul 19-IK. s . 76. minskat n1 cd hela 
18 procent. 

I O I lolmgren 19:iO. s. 185. 

I J Ph 111 Fors lH·II 19·18 . 12. 
12 :\ilsson. N-10:. I 998. s. 3:,5. 

13 Stn·:ffen 19+6. 

I+ Rc,11l taten publi cer,1cle i Pcttcrso11. H. 19-17. l art i
keln ··i\"orrlamb 1·irkesti llga11gar·• 19·16 ges ett ko rt 

referat'"" "I 11':s"' fö redrag. n,e n diir li nns i111c ck1 
citerade stvrk<"t ,uccl. Diircmo L återger Lars Tir,·11 
det i <"Ila,· sina lö redrag: se Tiren I\J+8. s. J.19. 

13 !Ji,tii11kr11u/p 111ed föi,/ag till SlwgS11tinls/ng. 19+6. ,. 73 
16 Bn·nte 19!13. , . 1 l':. 

I 7 Plym Fo rsh!'II 19+8. s. I I. figur .'>. 

18 Rcckoija ,·ar den tidens nnggmeckl. Den utrn1111s 
,·id torrdest ill.11 io 11 av trii och luk tacl<· precis som 
hu,·uclproclukt <' n: Triitj;ira. ~Jan ble,· sYagt brnn i 
ansiktet 11iir den smorde, in och det sn·d 1ill ,·n 
bö rjan. Den r!'p<'lleranclc l"lfrkt<·11 var räu ko n
,·arig. lkl\·dligt hä ttrl' bkv det när "Dj ungelo lj,1u" 
kont pa 1narknadcn nag-ra ar se nare. Den ak1i,·a 

-;11b..,1an~en , ·ar hc:ir DDT. Lukten ,·,tr inte sär~kilt 
a ngen,i m . ,a, i ··oldtinwr,·· hrnkark hla11da upp 
dj u11 g,·lo lj,n1 nt t"d li 1<·1 lil'ckuija. 

l!J l ·11dcr tioarspc rioden 193\l-l Y-t\l a,YnkadC's inte 
mindre än '.1:\7 milj. m 1 br;innn·d id" ,w,mka 
,kogarna. till största ckk-11 hjö rk. 

20 S,wriws Slwgs11r1rr/.H/_\" l1''"'1" ... 19-l?i . s. -Hi- +7. 
21 Sa kallad stavaskog 111ijordes a,· ori~da nwckcL 

stainrika. \·anligen lag,Yuxna bestand a,· fö n:1nid<"s
,is gran pa mjtilamark. Orsaker. Stl)Olll tr{.ingsel 
o ch ogn111sanu11a klin,ati,ka fakwre r. medfö rck 
all ··~l;-l\·abc:,,ianden" s tag·11erat i ut,ecklingen . 

Se , idare kapitc-1 l !J. 
'.Z2 Ki\slu ncl I \)-I l':, s . • ~•l- 8:"i. 
'.'3 T in' n I ~l:"iO. s. 11."i 

h..-\J'lTEL 2 
E11<"rnt il I 932. , \rnborg I !J+'; r<'sp. Rouge I 9:Hi. 
Tiren 19.:i'.1. s. 11 3- 11 3. 
l\'ibc-ck 195<1. ,. 10-1 ·1. 
T in' 11 !9 '.-17. 
Tir(·u 19-l'i . 
T iri·11 I 950. ~- '.113-31.-,. 

:io Hu" 1950. 
31 Ca lli n & Troi:·ng 1%6. 
:1'.! ,\ncler"on. S-0 . l lJ(ig_ 
:13 \\'r!'t liud 1931. l !J3'.1. 
3+ \\"r,· tlind 19+8. 
:1!1 H.t~ncr. S. I ~1.)H. 



36 Su:fa11sso11 1955. 
37 l', ·11crson, H . 19r,1 a och b , 1955. 
38 H o l,ngren 1954 . 
39 Andersson, S-O. I %3. 
40 r\ ndn'.·11 1954. 

41 
42 
,13 

Hagncr, S. 1962. 
I-lagner, S. 1965 a och b . 
1-lagnn. S. 1989 b. 

KAPlTFI. 3 
4-1 SCA 5() dr 1979: l-laslu rn Hl9l och 1(1()3. 

45 , \xel Wenne r-Cren (188 1-1 961) . nl!'d s1o ra 
~igari111rcssc11 i Elektrolux AB) innehade aktie
m aj o rite te n i holdingbolage t SCr\ under pe riod en 
l 9'.\4-43 (se vidare SC:1\ 5// r1,; 1979). 

46 Jfr Sm111 1956. 
,17 Efler hra111fors1iden hade Axel Enström å re n 

193-1-·'17 varit VD för d et i koncernen ing,1ende 
f-l ol msunds AI\. 

48 Jigrniistare Cusiar =--:e nzell , ·..ir cl1ef för skogs
a,·dcl11i11gc11s allm~in11a sck1io11 åren 1947- 78. 

·19 Hag.m ö m 1956. 
50 Nämnden fo r skoglig Jlygbildtckn ik. r\döste å r 

1963 en tidigare n~i 11 1nd för skoglig fo1og1·an11netri 

och ,ar a nsbgstekniskt och pe rsonalmässigt 
knute n till Skogsstyrelse n . 

!') l Sn·rigcs la111bruksu11ivcrsite t. inr~inat tu· I 977. 

52 Stig H agne r var acijungerad professor Yid In stitu

tio nen lor skogsskötsel vid Sl. l ' i Cme!i 1986--9'.-\. 

K A.PlTEL 4 
53 Ke 111 pe 195.+. 

K APITEL 5 
54 lnorn det pr,1k1 isb skogshn1kc1 använc.l<-s fram 1il l 

t1r 1~)70 k11bikfor, f\_ ~(n1I rn;\11C'nhc-1 \'..-id avse1 

,·irkcs,-oly1 11cr. 

5(i 

:">8 
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l-l ags1rö111 I %2. s . 20-2 1. 
Fausu11.1nns k,rinel: lk riik11 i11gsn1 odcll i110 111 skogs
cko 110 111in fo r au l.wriikn a bpirakiirdc-1 (n,1,,irclc 1.) 
a\' en skog·sinvesLering. l ftvecklades a\' ~1artin 
Faustmann . 1,·sk skogscko no m ( 18'.i'.i- l 871i) . 
r11 liknande 1Tso1H·111c111g förs av na1ionalckn 110-

1ncn Karl G.Jungcnfelt i den ··skog~poli tiska u t

redningen ·· (SOL. 1\)73:14) niir km ,11· 1(173 disku
ll:ra r 111;, Jen ffi r a\Yerkningspolitikcn, se ,·idarc 
kapi1 cl 23. 
.. Sn-rig,·s Skogs,ii rclsfi°>1·b11nd .. 1969. 
.. O[jekrisen .. 1111rrcke r fo ljdcrna for ,·,istv,irldcns 
energi- och r,h·aru kostnackr sorn uppstod g-c11 0 111 

den chockartade h(~jni11g('11 a,· \·~irlcL,h..111ddsprisf'1 
på dolja :ircn 1973/ 74. lk11a kunde ske genom 
bilrLrnde1 ,l\· Ol'EC. c 11 samarbetsorgan mella n d e 
viktigaste o ljcproduccr-in<k länderna i ~lcllan
i>s t<Tll oc h \!o nlafrib. Dessa kund e dä refter in-
föra och förs,·ara e n a,·~e\'i·irt högre prisni,·;l pt1 
r:toljan iin som tidigare ,·ari t 111i~jligL 

60 

6 1 

Förordningens 2 S lyder: Skog-ar. son1 här m·scs 
/ Kronan ti ll\1C)riga skogar under clom~instyrelse11s 
förvaltning/ . skola ,·,\ n ias efter regler. ,·ilka n1ed 

1i llgodosccndc a\' fordringarna p;-1 c1 1 ttthållig·t 

skogsbruk och en i rn{~ li gaste mån j ämn awerk
ning r1syfw högsta n1C~jliga <1,·kastnjng i penning;-ir. 

- Paren1.e1.iskt kan nå1n11as an hela ins1.ruktionen 
omfottar en och en hal\· sida i .. statsforrna t'·. Den 
crsii1 Icr fi")rord11i11gcn rr:m ttr 18~-) .. I. 
.. Ur Dornäiwerkets 1wa . . . ·· I 974 . 

K \PIT l".L 6 
Ho lmgre n J<JJ4. 
Wc la nrlc r I lJ ',8. 
f-l agnc1, S. I 972. s. I 9. 

fö Jacobsson.Jonsson & Ka ll11r 1987. 
6G Professor T. Paulsson Frenckner ,·id H andebhög

skolan beskd,·n li njär prograrn rnering som följ e r 
(PM 19li2) : '\fa tcmatiskt ankmtes [Jrocluktionsvals

ellcr prod1.1k1io11spla11cri11gspruble 1n va n ligen 1ill 
resursal lokering m cdc ls1 rcglcr. I sl~illct ffn- kornpli

ceracle produktionsfunktioner best;'\mmes m öjliga 
handlingsl,ilt med h jii lp a, e tt antal o likheter. 
O p tin11un sökes fr·>r e11 preferensfunkt ion i 11<)111 

67 

68 
69 

70 

d etta h ancll ingsfalt. .. 
I11s1 i1ut<:t startades t1r \~)67 på t(..lrslag ;iy Erik. \V. 
H()jer i hans utrecln ing·sbe1~tnka11<l(' ''Skoglig 
fors kning ... SOU l%G: 52. 132 s. 

Nilsson. N-F. ni.Il. l D75. 
\"[1r i11dd11i11g i "skogs,·;'irds7on<.T .. ~Finack .... ~ikcrt 

sorn inspi raLion till dc11 pit IIH'tcorologisk i11 fö rrna

tion ber~ikn;.-1de .. ,.~irmesumman·· som .senare o fta 
ko1n .111 a1n·{i11 das ~on1 klin 1;-u inclex. t.ex. ,·id v<II 

a,· pnJ\'c11 icns. 
.. S,eriges Skogsd\rdsforh1111d .. I %9. 

K -\PITFI. 7 
7 1 Hag11 c1. S. 1971 a. 
72 .Jacobs,on.Jonsson &: Kall ur I 987. 

K .\PIT EL 8 
7:\ :\c ll hcck 1%(). s. l h- 19. 
7·1 . .\nderssnn. S-O. I '163. 
75 ··s\f:rige~ Skugs,·ards[örbu ncl" 1969. 

76 r\11dr,·11 1%1. 
77 Flxli11g I CJ6,I. 
7R Anders~on . S-0 . l ~IG7 . 

79 Ronge !%~. s. 3 11. 
80 Fries l 'Hi8: Ne<låndsvlml och /J1vd 11hlionsrko110111i, 

1%9. s . 8. 
8 1 ~äslund 1971; f31,'i!rlnd\11(i rrl or!t j;roduhtion .\'('/umrnni. 

1969. s. 27!,-297 
82 Hagner. S. I 968. s. (i5-69. 
83 Eriksson . H. 1\)86. s. 16- 17. 

h.r\PITEL 9 
8 -+ .Jonson ID!.+. 
8'i H,igglnnd &: Lundma rk 1981. 



... 

86 E~cmpcll'is Hesselrna11 1937. 

87 SI = Ståudortsindcx rör tall be tecknas T ocli 2fi 
anger au 111cclc lh(.~den för de g-rö\·sta träden för

,·,i 111as bli 2G rnete ,· l'id I 00 ,,rs ;'ddc-r. 

88 H 100 för tall s0111 bo nilctsvisande t räd slag beteck-

nas T 100, fiir gran som d:o C I 00. 
89 "Swri:.;cs Skogsvårdsförbu11d" 19G9. s. G9+-69[,. 

90 Etr,,in g El82. 

91 Lund111ark 197,J; H ågglund & l.111 Hl111ark 1977. 
92 De deltagande lörskarna ,·ar: Försöksledare Göte 

l-kngtsson , skog.dr. 8ji,rn Elfl'i ng, docent Bjö rn 

Hägglu nd , fi l.kanel. Bo Le ijon. doce11 t .J an-Erik 

Lundn1ark ochiigmiislare Sn.: 11 A. Sn:nsson . . \ 1led 
\"ar också e n represc111a111 ff>r skogsutredningcn , 

jägrn,istarc Olk Jarnbson . 
93 Agre ll & Edcrlöf 1978. 

')-! lliigglu11d I 976. 

93 IJl\i11g 1983. s. 10. 13. 

96 Hagn e r. S . I 983. 

97 N ilsson. J\-C. 1 \!98. s. ::1'17. 

KAPITEL 10 
98 Ro m c ll I 9!'12. 

99 Johansso n & Ahgrcn 19:19. I 962. 
100 Hagström l 'Hi'.L s 2'i . 

10 1 l-l;i:.;11cT. S. m n. 1966. s . 113-1 26. 
102 Lindström. I 1%7. 

10\\ 1-Jagner. S. 1966, 1%7: Fries & l lagncr. S. 1970. 

10-! Skoglig forskning 1966. s. 28- 46. I 11t rc-dningcn 
förc~J;.ls också bl.a. all en lahoratur i skoglig pro

duktionsbra inr~ltras Yicl lln1cå t111iversitet. Den 

Uänstcn (senan"' fffOfcssu r) in nelu1de 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. 

11 il I lag11n, S. 1991 

120 .J,,,d/Jr11/m,1.,ho/Ms . J 982 . s. 8. 

K-1.PITEL 11 
12 1 Schottc 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 Encroth 1927. 

126 v\'i beck I 929. 
127 L111glc1 I 9'.-1!, , s. 36+-3fö. 
128 L:111glc1 l 9,1,,. 

129 La ngle 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.~ Eiche 1962 . 
1% Kohh 1963 a o.11. 

137 Lang lt·t I ~l(i'.-1. 

1'>8 Roll-I-l ansen l964. 

139 Andersson. G. 1905 . 
140 Jfr ,i,c11 Sa11w, li11s 1903. 

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. Lindgren. D. & 
Ros,all !98R 

15'.' I 111otsats till klon plantage r. d är "plustr,icl'' 11pp
föröka~ genom ~·mpning och sedan blandas. base
ras c-n frö-fri'>plan1ag<"' p{L fröa\'ko mmo r fr;_l n plus

lr~id. Ff1cr uL.:::acld i plan tagen fOrrnas 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 lit iska 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 förkorta 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 \ "Oll Srclow 1988. 
173 Bäcklu nd J 9'11. 

17-1 ::ilwgs11r1 /'f/sl"gm 199~-. s. 19- 20. 

315 



K:..PTTEL 13 
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- 113. 

179 \\'retlind J lJ:l,I : \l olin 1982. 

180 Hjonh 1947. 

18 1 1-Ijorth 1947, s. •l18 . 
182 I lag11n. S. 1958. I 96'.2 s . '.1 16-21 LJ. 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 J 995 ;:1norcl11ad av .,-\ssi LJon1~ln Skog 
& Trä med te mat: "I \\'reilinds fo tspå1·. clåti cl rniitcr 

nutid". 
184 l·:xc111pchis B,·ar & Ollas 1987. 

K.\NTEL ] 1I 
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 direkt i triidsta111-

111<.· 11s splint,ed . Amak-l fickor som i)('ltö,s för all 
döda 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·ädstan>m,ir diir elen ena ändan är upp lyft och 
den auclra sliipar µ {t n1arken. :vl;'lnsson bcskriH.-r i 
<-irtikcln " . ..\rnerikansk lunningsrnaski11 '' , Skogen nr 

-1. 1959 . en prototyp ,,v ran 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\'erkad av The Four \l'lt ccl Dri,·e Arno Co. 

Kanada. 
1~) 7 r11 ' 's ko 1arc·· ~lr a,·seclcl rör lC'IT~ing1ranspon a\' helt 

hu,-et virke (,·anligen hj11lfordon). 

198 \lausson 2002, upps;it.scrna I o. Il , 17 re,p. 15 s. 

199 Ör!andcr, H a llshy & Sundhist 19DO:.Jansso11 & 
\:iislun tl, 8-.1.. I 993. 

200 Siidcrs[rörn 1977; SöclerslrÖ111 111.fl. 1978 , s. 

1-11- 1-18. 

20 I Adelskölcl 8.: l lallo11 borg I 986. 
202 Adelskölcl & 11:illo n borg 1986. 
20:1 ;\led "stJndortsanpassning" m·scs rnark- och bc

st,incls\'å rrla11d,· åtgärder s0111 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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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 

209 

210 

Hagn e 1. S. & Callin 1959. s . .J.23- -127. 

Hagn er. S. 1938, s. 10 1-l OG. 
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 lag ick<' ä r 

rnöj ligl ,lll n,it1111a en bcstiirnd siffra / per sådd
fliick/ . _j:1g- kan icke nog sta rkt 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. det 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 be

sk:,ffat. l,111 s:\dclen göres. på ,·,iclerleken och 111, ck(·t 

annal. \'i kunn:a h;ir end<1st bygga pt1 erfa re nhet och 
nagcrn tillförlitlig s:idc1 11 ha ,·i knappast ännu. D et 

enda jag li iir kan silga j r, au enl igt min crrare11'1c·1 

30-10 Girska grobara friin per fbck , a 11 ligwis bruka,· 

riicka v~il till , da fröet:,; grobarhet är 70 a 80 procent. 

Dc11 a n1ots,·arar i runl tal en uts;·icle a,, 0.7 a I.0 kg 
per heklar vid s:,clcl i 1.5 m törb;incl. Pa s;irskill be

sv,idiga 111arkcr i höjrlbgc11 giir 1m111 dock klokt i 
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för u p phöjd od 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 . 



,. 

k \PITEL 17 
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>n1k-;111inis1ern om n>tcl1.·f<,nna1ioner p<1 

barrträd 111.111. (lntcrp. 1990 9 1:75). , ·ilken be
svarades ,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) mn1ionerade d,i,-cfl n i fragan 0 111 ··ro1sn11rr" 

(mo1ion 1!)!10 / !JJJo 30 I). \ lo1io net1 aYslogs :I\· riks
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292 Carson l 9G:>. 
:!'1'.1 "Natu rvård e n och skogsbrnket" 19G3. 
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eller fa 11gstgrop, föreko mst a\' n1osippa. norna, 

sko gsfru. guckusko, boa,· ö rn , L><~q.{tl\", fiskgjuse, 
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llur ska ll 111,111 r,·,rstå , ·ad som döljer sig bakom 
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studier per korrespondens i Kanada, 
f'IHreprenör. Född i Bjiirrne,JärnLland . 
Utvan drade 1907 till USA, SeatLlc (del var 
så långt ha 11s lånade 500 kr räckte) , tog 
förs t. upp rovor och a rbe tade sedan som 
timmerma n cbr och i Spokane. Flyttade 
till lfanada , Saskatchcwan 19 12 där han 
med en kompanjon bildade företaget Alm 
& Long Contrac1ors som främst arbetade 
för Canadian Pacific Railway. Korn 1ill Van
couve r 1921 och ,·erkade sedan cb r fram
gångsrikt som fastighetsrn;iklare. 

Do nerade 1962 e ll. generöst rese- och 
studiest.ipendium till Ös1ersunds högre all
männa l~i roverk, vilket Stig som första sö
pe nclia t kom i å tnjutande a\". (Intressant. är 
att UBC uurnera utannonserar e rt liknande 
stipendium, "E. A. Alm Bursary", med medel 
från Swedish Canadian Club i VancouYer.) 
Be rättar orn sill li,· i sjiih·biografin "l nc\'er 
wonderecl" (fa·ergreen Press Lin1i ted , Van
cou"er, B.C., 1971, 296 s.) . 38 

A . .ndersson Bengt f. 1925 . Skogsm. Ansrälld i 
SCA Skog AB 1952-pension 1990, bö1jadc 
sorn lära re \·id Stavre, var sedan chef och 
ledare fö1- SCA:s skogliga utbildning frä n 
196 1. 55 

Ande rsson Eje f. 1947.Jägrn ., Skog. lie. , ciY.-ek. 
Assistent "id Skogshögskolan, Ins tiu1tio
nen för vi.rkeslära . 1972- 76, därefte r an
ställd i Dornärnerke t, Luleå region. Län
ajägmästare \'id Skogwårdsst.yrelscn i 
.:--Jorrbottens !~in 2001. 7 60 

Andersson Fo lke r. 19:1:3. Fil dr, doce nt. 
Anställd i olika befau.ningar vid Lunds 
universite t 1957- 72, som forskningslcdare 
\'id Skogshögskolan 1973- 79, professor i 
tcrrester ekologi , särskilt ekosystem ekologi 
,·id Skogsfakul te teu , SLU Uppsala 1979-
pension 1998. Projektleda re för stor
pr<":jektet "Barrskogslanrl.skapets ekologi" 
1972-8 1. 289 

Andersson G11n nar 1865- 1928. Bota nist och 
geograf. Fil. dr. Försöksledare Yid Skogs
försöksa nst,d1en 1902- 06. professor i eko
nomisk geografi \·id den 11\ inrättade H an
delshögskolan i Stockholm 1909 till siu 
bortgång 19:!8. Ordf. i STF 1926-28. 149 

Andersson SYeu-Olo f 1922-200-L Skog. lie., 
docen r. ,\nst,illd \·id Skogsforskningsinsti
tute t, Skogsa1·dclninge11, 19°18. försöks
ledare 1949, sedan professor i skogspro
duktion \·id Skogsllögskolan/ SLU 1976-
p ension 1987. 32, 35, 110, 111, 120, 239, 
240. 24 1 

Andreason O1 e L 1928 . .Jägrn. Anställd i 
D0111~inn-rke1 som aspirant och bi1.r. _jäg
rnäsiare 1955- 60, i "Bergslaget"/ Stora 
Skog AB I 960 som skogschefsassisten t och 



som skogsdrclschef 1967- pension 1990. 
Lt'dde 1990- 91 for Stora Skog et t projekt 
p,°t Irland rörande en ev. företagsetablcring. 
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Andrcn Thors1.en f. 1911 . J ägm., Skog. clr h.c. 

Anställd i \fo och Domsjö AB 1937, skogs
chef d~ir 1960 och skogsdirektör 1964-pen
sio n 1976. Har hl.a. skri,·it "Från naturskog 
till kultnrskog. Mo och Domajö AR:s skogs
bruk unde r V~ seke l 1900- 1979" ( 1992). 
35, 205 

ArnborgTore f. 1912. Fil. ch-, docent. Austä lld 
i Sällskapet för praktisk skogsföräclling 
1943- 59, chef 1945- 59. VD Föreningen 
Skogsträdsför~idling 1939- 63. Dårefter 
diverse u-lanclsengagernang. 30, 34 

Aronsson Bertil f. 1929. Fil. lie., docent i all
män och oorgan isk kemi. Ass istent vid 
Uppsala 1miversi tet, Kemiska iustilllleL 
1951- 59, a,-clelningschefvicl lnstitutet for 
rnetallforskning 1962- 70, förest~mdare 
där 1970- 7tJ . Därefter bl.a . i Ucldeholm 
stå l och Sandvik AB Coromanrfahriken. 
Erhö]l professors narn n 1971. Författarens 
studentkamrat. 38 

Arvidsson Alf f. 1947 . .Jägrn. Skogshögskolan/ 
SLU Garpenberg, Ins titu tionen fö r skogs
teknik 1972-97, som assistent 1972, som 
forskn ingslcdare fo r skogsvårclsgruppen 
1976 samt p refekt för institutionen 
I 983-97. Därefter VD i Garpe nbe rgs 
Intressenter AB. 165 

A.'Celsson Ingemar f. 1922 . .Jågm. A . .llställd 
vid Skogsdrdsstyrclsen i Göteborgs och 
Boh us hin 195 1-33, vid Stiftsnämnden i 
Uppsala 1953- 5'1 och i Muuksjö AB 
19511-pension 1982, skogschef omkring 
1973. VD i egna före taget Silvano AB 
( virkesimport, en rrepre11adrnaskiner) 
1982- 2000. 299 

Bengtsson Göte f. 1941. Jäg m. Anst~illcl vid 
Skogshögskolan/ SLU Umeå, Institutionen 
för skogstaxering 1967-88, som först assis
tent, sedan försöksledare och under långa 
periode r tf professor. VD i Virkesmät-
n i ngsförening Syd (VMF Syd) från 1988. 

Ansvarade från o mkring 1983 för inven
tering av "skogsskaclor", var engagerad i 
utvecklingen av Riksskogstaxeringens in-
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vente1ingsrnetoder och ,·ar mycket drivande 
i u t,·ecklingen a,· det s.k. Hugin-sysremet 
för långsiktiga a\Ycrkni ngshe räkningar. J 15 

Be ngtsson l11genrnnd 1919- 2000. Verktygs
arhetare. Riksdagsledamot (s) l 9td - 88, 
jorclbruksminister 1969- 73, inrikesminister 
1973, arbetsmarknadsm inister 1974- 76, 
riksdagens talman 1979- 88. 273 

Bergman Friv f. I 920. Agro-forstkand ., Skog. 
d r, docent. Född i H elsingfors, Fi nland. 
Anst~-illcl vid Föreningens för viixtföräcll ing 
av skogsiräd norrlandsstation i Sundrno 
som assistenL 1952-37 oc h som förest[m
clare 1957- 62. Var chef fö r den skogsbio
logiska avdelninge n i MoDo AB 1962- 79. 
Ka llad till professure n i skogsföryngring 
vid SLU C rneå 1979 och var sedan pro
fessor i skogsskö tscl diir l 98 1-pension 
1985. 

Erhöll 200 1 KST.A:s guldmedalj med föl
jande motivering: ''För en framgångsrik 
g~irning som skogsforskare , lärare och 
praktiker och för hans klar·syn i centr,da 
skogsskötselfrågor, d ä r en senare llt-Yeck
ling skulle \ isa sig föija hans ställnings
taganden". 59, 221, 313 

Bl"rgsren Urban f. 19S3. _Jägrn., Skog. cl r, 
docent. Anställd vid SLU Umeå, Institu
tionen för skogsskö tscl 1979 som forsk-
n ingsassisten L rn .m ., försöksledarl" 199'.'\, 
professor i skogsforyngri ng l l)99. 195, 21 7 

Beskow Elsa 1874- 1953. lllustratör och sago
boksförfattare. Konstnärlig utbi ldning vid 
Stockholms tekniska insrirnt. 237 

~jörkrnan Er ik 1912- 1973. Fil. dr, docent. 
,\ nstiil lcl , ·id Skogsforskningsinsritu tet/ 
Skogshögskolan 1930, professor i skogs
botanik 1947 ti ll sin bongtm g 1973. Var 
högskolans rektor ] 960-fi2. 148, 190 

Boström C lf f. l 952. Biolog. Fil. kanel, Läkar
examen. Forskningsassistent ,·id Skogs
högskolan/ SLU Gppsala, Institu tio nen för 
vil tekologi 1976- 83. D~irefler läkartjänst i 
Umeå 1983, i Piteå 1987 och i Luleå från 
1999 som överliikarc.: på In rensivv{1rds-
m delningen, Sunclerhy sjukhus. 165 

Bouteije .J ulius f. 1930. Fil. dr., docent. 
Anst~dld vid STFI/Trä tekn ikCentrum 
1955- 90, b l.a. som projektledare. Pro-
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fesso r i, irkeslära (,·irkc Ls egenskaper, 
hante ring, värdering och utnyttjande) 
1990-pension 1995. Visst c ngagclllang ,·id 
"[r;itekn ik/ Centrurn 1995-2000. 160 

Browalclh Tore f. 1917.Jur. kand., Tekn. ocb 
Ekon. dr h .c . Bankman med m ånga upp
drag. Blan d annat. VD SYenska H andels
banke n 1955-66, SL')'relseordf. J 966-78. 
styrelseledamot i SCA 1960 och st\Tels<"
ordf. 1965-88 . 50, 51, 229, 248 

Brusewitz Gunnar 1924-2004 . Fi l. dr h.c. 
Konstn~ir och fö rfaLLare . "B. är främ st 
Lind för sina natllrbilcler och cljuneck
ningar ... Som naturskildra re och konst
n:'i r söker hau främsL samspelet mellan 
mjuniska och natur. " ('\!a tionalcnc,·k]o

pedin 1990) . 269 
Rnmclin .Jan f. J 944 . C i,·iling. Forskare:> ,·id 

STFI (Sve nska ·rr;iforskningsinsti tu te t) 
1969, ,id TräteknikCe ntrum/ AB Trätek 
1984 och ,·id sektion SP Trä tek p[1 SP 
(SYeriges Provnings- o ch forskningsinsti
tut) fr;h1 2004, a ll teftersom elen trä
tekniska forskniu gen har llyttats . 160, l 65 

Biickström Pe r-0,·e f. 1937. J ägm .. Skog. dr. 
Anställd , id Skog-shögskolans insLit.ution 
för skogsföryn gr in g som assisLen L l 96fi-69 
och som tf. bitr. professor i skogsoclling 
l 969- 7 l. Anstä lld , ·id Forskn ingsstiftclscu 
Skogsarbcte n 197 1-79, rr:111 1973 forsk
ningsleclare för ornrå.d eL skog-sl'ård. D;i r
e rter professor i skog-sföryngring Yid SLU 
u rneå 1978, , ·ar efter kal lelse professor 
skogsskötsel chir 1990- pension 2002 sarnt 
faku lLeLe ns dekan us 1986-95. 

Erhöll 2000 KSLA.:s g uldrneclalj med 
följande 11101.i,ering: "fö 1· a u ha m vecklat 
skogsskötscln så att även miljöhänsyne n 
ffttt stor ryngcl samL fö r att h a fr~imjm och 
utvecklaL skoglig forsk ning och ntbild
ning-'· . 209 

förring Uf L 1927. Jäg m ., Skog. dr. 
Anställd ,id Skogsforskn ingsinstituteL/ 
Skogshögskola11 / SLU Uppsala J 954-
p ensio n 1992, bi tr. professor 1969 och 
prnfessor 1979 i skog-s lörnyelse, före
Lr~iclesvis hyggesbehandling och 11a t mlig 
skogsföryngring. Kurskamrat med för
fattaren. 29 

Callin Georg 1908-1999. _p grn .. docent. 
Anst.ällcl först i Do m;im·c rkct 1944, bl.a . 
bitr. jägmästare i l)odcus re,·i r 1945. sedan 
,id Skogsforskningsi nsti tu te t/ Skogshög
skolan 1946, försöksleclare ,,id A, cl . för 
arhetshira/ InsLiLu t.io 11e n för skogst<"knik 
1949- pe nsion 197,1. ]2, I 91, 2()7, 356 

Carlson Torsten 1893- 1985 . .Jägrn. Anstiilld i 
Dotu;i 1we rke t FJl 7. bl.a. iigmäsLare ( re,'ir
förYal tarc) i Sorsele revir 1931 och i Hallens 
re,ir iJimtlaucl J9-l l- p e11sion 1958. 15, 20 

Carso11 Race! 1907- 1964. Amerikansk m arin
bio log och förfat tare, bind fra mför allt 
genom si11 bok "Sile 111. spring" (1962) . 286 

Casscl Gösta 1918- 1991.Jigm. Ans t.älld i 
:Vlo ocli Do rnajö AB 1952 som led are f'ör 
Skogsavdclningeus 1·a tio11al iserings- och 
skogstekniska arbeten . Var 1960-7!) VD 
för AB Skogsflyg Casscl Aero, flygföre tag
fr~irnsL iurikLaL mol besprutning, gödsling 
och fotograferi ng. Företaget cl ri,·s ,iclare 
a\' sonen Ulf Cassel. 136 

CasLro Fide l r. 1927. IZuba11sk politiker oclt 
marxistisk re1·0Iutionsleda rc, som le lL Kuba 
sedan 1959. Tillt rädde e u nyinriittat presi
cle nLä rnbe te 19 76, cl.'ir hans maktt1tÖ\'11iug 
sorn stats-. regerings- och pan ichef' samt 
som ö , e rbe falhaYare ;ir d ik tatorisk. 270 

"Che ·· Ernesto Gu<"1ara 1928-1967. Uib1re. 
Aig<"ntinsk-kubansk rcYolu tionä r och 
gerillalcda1 e . 270 

Clay Cassius. fdn J 965 Ali, .vh1hammad , 
f. 1942. r\merika11Sk box<1rlegend med ett 
aldrig s,·ikLancle sjähfr>rtroc11de. Rlev ,•j r ld,
rnästa re i wng,·ikt I \-lb4. Viigrade au in
ställa sig ti ll militä njä 11stgöring i \/ie" l!Ulll 
och fråntogs titeln l ()(i7. Cjorcle com e
back i ringen 1971 och a tenog- VM-tite l 
1974. Förlo rad e titeln 1978 11ien återtog 
d en igen samma å r. Drog sig obesegrad 
tillbaka 1979. 8 

Ebcliug Fredrik, "E..11ifrc11 ", 1909-1982. 
_Jägm .. Skog . d r h .c. .-\nst;i!Id , id Skogs-
1·årclsstHclsc11 i :\101rboue ns lä n 1934-,n, 
och i Do m ä twcr kct 1937, bl.a. j :'igm;istare 
(skolch eO i H äl lnäs skolreYir E)45- 50, 
ö1·e1:jägmjstare i N edre l\orrbottens 
clistrikL 1900 och i G~id <"-Dala distrikt 
1960. Generald irek tör och chef för Skogs-
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sLvrelscn 1966-pension 1974. i\\' KSLA 
erltöll han 1979 A.W. Bergstens pris fo r 
sin ''Oscch ;;in ligt mångsid iga och gagnrika 
gärning inom s\'cnskt skogsbruk". 

KonstniirligL begåvad. Hans affischer 
nwcl "Olycks-Phulo" f"ör Skogsbn1kets 
Skydclspropagauda prydde många huggar
forl~i.ggn ingar oclt rastkojor under 1940-
och SO-talen . Hade e11 mängd styrelse-
och expcnuppclrag. Yttrade sig gärna 
med mäktig stämma i tal och skrift 

Fn prcsc11Latio11 av honom som ny-
11t11~inrn cl gf'neraldirektör i ticlskriftcu 
Skogen 1966, a\ shnades med föijande : 
"Hans gedigna kunskaper, icke minst på 
det biologiska planet, p lus det faktu m all 

han ä r de n lyckliga ägaren av cu god por
tion s11 1H fö rnuft. har gjort att man upp
m~i rksarn t lyssnat till hans förku n nclse, 
ä\·en 0111 elen ibland viickt heta debatter. 
Skogsstnelst'n kan under hans chcC,tid 
\änLa en i11 te alltid lugn sJ dock säke r
ligf'n lyckosam framtid '' . 111 

Edcrlöf Erik L J 95-!. Jigm. Anställd vid 
Skogsy{1rdsst1-relsen i Södra Götaland 
1980, naturdrdsans\·arig. Skogsele1· vid 
Skogshögskol,m 1974- 78. 123 

Edlu nd Erik I 92:'i-2005. J ägm., Skog. lie. 
Anstiilld i Dom:imerket som aspirant 
l 95 l-:""J2, Yid Skogshögskolan 1952- 53 
som 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 Skogsindustri
e 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 nlåvikens, Vill ings
!)f'rgs och Ka l"! sclals revir och vid Domän
styre lse ns skogs1·.'1rclsavdelning. Därefler 
\"id Norsk Hvdros Lantbrukskomor i Stock
holm 1966- 71 och sedan i SCA som skogs
chcfsassistem pi\ Södra skogschcfsdisLrikteL 
I 97 1, chef för Fii ltscrvice vid SCA:s skogs-
1·ardsawlf'lning 1978, skogsförYaltare fö r 
Östersunds skogsförvaltning 1981 och 
natun·i'irdschef i SCA Skog AB 1992- pen
sion 1998.1-10, 157, 187,196,212,229 
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Eh nström :Bengt r. I 937. En tornolog. Fil. 
kancl. Anställd vid Skogshögskolan/ SLU 
Uppsala först som praktikant l9ri?i och 
sedan från I 9:i7-pension 2002 med 
d iverse 9iinslledigheter för univcrsiteLs
sL11dicr under ca två och ett halvt år. Forsk
ningsledare \·id A\·d . för skogsentou1ologi 
1992, \·id r\rtDataban ken l99:'i- 2002. 

Erhöll 2003 KSLA:s gu ldmedaij med föl
jande motivering: "För en livsgiirning som 
forskare, liirare och inspiratör inom ento
rnologin och för pionjärinsaLser inom s{1\·;il 
skogsskyclcl som natu rv{1rd a\" högsLa inter
nationell kvalitet". 166 

Eiche Vilhelms J 903- 1991. Skogsing., Skog. 
d r, docent. Född i Riga, Lettland . Anst.äl ld 
vid Skogsforskuingsiustitutet/Skogshög
skolan 1947- pension 1970, lahorarnr i 
skoglig proveniensforskning 1967. 148 

F kf'lnnd Hans I 940-2004. Skogsm. , Skog. dr 
h .c. Anställd i Skogsvårdsorganisationen 
1967-2004. bLa . som skogs\·årdskonsulen t, 
på olika chefsposter vid skogsvårdsstyrclser 
och SkogssLyrf'lsf'n samt som general
direktör och chef för Skogsstyrclsen 
1991-94, och diirefter som "Senior achiso1 .-• 
fram ti ll sin hortg{mg 2004. Projektledare 
för prl~ekt.et "Skogspolitisk h istoria" 
2000-0 I . 9, 289 

Ekström Tord r. 19 17. Ekonom . Fil. kanel. 
Anstiilld "id Skogshögskolan som docent 
rnarknadslära med siirskild inriktniug p{t 
marknadsanalys och clistributionse konorni 
1973- pcusion 1982. T idigare på LO och 
Träfrickens 111.redningsavdclning, TUA. 298 

Elfring Björn f. 1943.Jägm., Skog. dr. 
Anställd vid Skogshögskolan/ SLU Umeå 
1968, prokssor i skogsprocluktion, särskilt 
skogarnas \ irkesproduktion med inriktning 
mot: prognosmeLOder fo r större om råden 
1980. 124,165,315 

Embertsen S"en 1926- 2003.Jigrn ., Skog. dr. 
Anställd i SCA I 9:'i6- pension 199 J: skogs
förva ltn ingsassistent p{1 Sollefleå skogs
förvaltn iug 1956, teknisk assistenL på 
.Vlellerst.a skogschefsd isLriktet 19!'>9, chef 
för Skogstekniska sektionen vid skogs
avdelningen i Sundsvall l 9fö. Bi tr. skogs
direktör i SCA 1978 och skogsdireklör 
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fessor i Yirkeslära (yi,-kets egenskaper, 
hantering. ,·ärdering och utnyttjande) 
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 upp
drag. Bland annat VD Svenska Hanclels
ban ken 1955- 66, styrelscordf. I 966- 78, 
si:yrelseledamot i SCA 1960 ocli styrelse
ordf. 1965- 88. 50, 51 , 229, 248 

Brnsell'itz Gunnar 1924-2001. Fil. cl r h .c. 
Konstnär och för fa ttare. "B. är främst 
känd för sina naLUrbi lcler och cij urteck
ni ngar. .. Som naturskildrare och kons t
u~ir söker han främs l samspelet m ellan 
människa och natur." (Nationalencvklo
pedin 1990) . 269 

Dn rndinjan f. 19114. Civiling. Forskare Yid 
STFT (Svenska Träforskningsinstitutet) 
1969 , 1 id Trä tekn ikC('ntrum/ AJ3 Trätek 
1984 och ,·id sekt ion SP Trätck p{t SP 
(Sveriges Prnrnings- och forskn ingsinsti
tut) rr:m 2004, allteftersom elen tr~i
tekniska forskninge n har flyttats . 7 60, i 65 

föickströrn Pe r-O,-c f. 1937. _Jägm., Skog. dr. 
Anställd ,id Skogshögskolans institution 
för skogsför yngring som assisl('nt 1966- 69 
och som tf. bi tr. professor i skogsodl ing 
1969- 71 . Anställd ,·id Forskn ingsstifle[s('n 
Skogsarbeten J 971 - 79. från 197:l forsk
ningsledare för området skogs,•:1rd. Där
efter professor i skogsforyngring vid SLU 
Um('å 1978, \'ar efter ka1lelse professor 
skogsskötsel cliir 1990- pension 2002 samt 
fak ulte te ns dekanus 1986- 95. 

Erhöll 2000 KSLA.:s guldmedalj rned 
följande rnoti, ering: "För a ll ha ur\'ec klaL 
skogsskötscln så au ä\'en rniUö hä nsyueu 
fått stor tyngd sam I fö r att ha frän~at och 
uc,-ccklaL skoglig forskning och utbild
n ing". 209 

B~irringUf f. 1927.Jägm ., Skog. dr. 
Anstiilld I id Skogsforskn ingsinstituLel/ 
Skogshögskolan/ SLL Uppsala 1954-
pension J 992, b itr. prof('ssor 1969 och 
µrofessor 1979 i skogsfor11yelse, fö re
tr~icles,·is hyggesbehand ling och naturlig 
skogsföryngring. Kurskamrat rnecl fo r
fauaren. 29 

Ca llin C eorg 1908- l~fJ9 . .J~igrn ., doce nt. 
Amtälld först i Dornämerket 1944 . h l.a . 
bitr. j~igmästare i Bodens re ,·ir 1945. sedan 
,·id Skogsforskn ingsinsti tu tet/ Skogsh ög
skolan 1946, försöksledare vid AH!. för 
a,-be1slära/ lnstitutionen för skogs1ekn ik 
1949-pension 197<1. 32, 191, 207, 356 

Carlson Torste n 1893- 1985 . .fägm . Anst~il ld i 
Dom~imcrkeL 1917, bL t. _j.'igmäsrare (1-c,·ir
fo1'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\merikansk rn:irin
b 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 naliserings- och 
skogstekn iska arbeten. Var I t)fi0-79 VD 
för AB Skogsflyg Casscl Aero. f1ygforetag 
främst inriktat mot besprutning. gödsl ing 
och fotografrri ng. Företaget clri,·s , iclare 
,t,· sonen Ulf Cassel. 136 

Castro Fick! r. 1927. Kub,msk poliriker och 
marxistisk re,·olutionslcd,tre , som lett Kuba 
sedan 1959. Tillträdde eLL nyinräua1 p rcsi
cleutärnbete 1976, d ~ir hans maktutö1·ning 
som stats-, rege ri ngs- och par1 ichef s,u11t 
som ii,·erbefälhaYare iir diktatorisk. 270 

"Che" Ernesto Gue,ara I tJ28-191:i7. Lä.b re. 
Argeminsk-kubansk re,olutionär och 
ger i llalcdan.:. 2 70 

Clav Cassius, f'ran 1965 . ..\li, Mnhamrnacl, 
f. 19>12. Amerikansk boxarlegend med e11 
aldrig s,·iktanc\e sjähfortroe11de . Blev ,·jrlds
mästare i tungYikt I ~)(54. \ \ igracle a tt in
ställa sig till 111i li tiinjänstgöring i Vie1narn 
och fråmogs ti te ln FHi7. Gjorde come
back i ringen 1971 och å1erwg \'iVI-titel 
1974. Förlorade tite ln 1978 men återtog 
elen igen sam ma år. Drog sig obesegrad 
tillbaka 1979. 8 

F.heling F,eclrik, ,.h.niheu", 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 ef) i 1-fallnäs skolre\'i r 1945-50, 
ö,·c,j ägmästarc i ,'\leclre Norrbottens 
d istrikt 1950 och i Giid e-Dala cl istri kt 
1960. Generaldirektör och chef' för Skogs-



styrclse11 1 %fi-pcnsiou 1974. AY KSLA 
erhö ll han 1979 A.W. Bergstens pris för 
sin ''Osecll-a nligt mångsidiga ocb gagnrika 
gärning inom s1-c11skL skogsbruk". 

Konstniirligt begåvad. Ha ns affischer 
med "Olycks-Ph ulo" fö r Skogsbrukets 
Skyddspropaga11cla prydde många h uggar
förläggn ingar och rastkojor under 1940-
ocb 50-i ;ilt>n. Hade en rn ä ngd styrelse-
och experlllppdrng. Yttrnde sig gärna 
med m;iktig s1:'i.rnma i tal och skrif't. 

fn prese11t,1tion av honom som ny
ut11 iimncl gene raldirektör i tidskriften 
Skogen ] 96(-i, avslutades med föUa ncle : 
"H ans gedigna kunskaper, icke mins! på 
det biologiska planet, plus det faktum au 
han ä r elen !vekliga ägaren aY en god por
tion sunt förn uft, ha r gjort a tt nian 11pp
miirksam1 h-ssnat till h ans förkunnelse, 
~i\'CJ I om d t>n ibland väckt he ta debatter. 
Skogsst~-relst>n kan under hans chefstid 
1·änt<1 c:11 inlf' alltid lugn så dock säker
ligen h·ckosam framtid" . l Il 

EderlöfErik L 1954. J ägm . Anstä lld vid 
Skogs1;1rdssrHe lsc11 i Södra Götaland 
1980, 11atu1 d rdsans1·arig. Skogsele\' vid 
Skogshögsko lan 1974-78. 123 

Ed lund Erik 1925- 2005.Jägm., Skog. lie. 
Anställd i DornänYerke t som aspirant 
J 951-!i'.2, , id Skogsh ögskolan 1952-53 
som assis terande hirare i skogsskötsel samt 
cliirc ftcr sorn skogs,·årdschef i Mo och 
Domsjö AB 1953-(i2, i udcleholm AB/ 
Bi llernd J\B 1962- pension 1990, fr;'\ n år 
1984 dock med arbete för Skogsindustri
e rnas SaJ1Jarhns11tskott (SJSu) . 299, 313 

Ed lund Lars-Ake . ''Lasse", f. 1933 . .Jägm . 
Anställd i Dom;11werkct 1961- 66: aspirant 
och bi1r. jägmiistarc på Blåvikens, Vi ll ings• 
bergs och Karlsrlals 1-eYir och Yid Dorniin
styrt>lse ns skogs1å rclsavclclning. Dä refte r 
,·id f\;orsk Hydros Lantbrukskontor i S1ock
holrn 1966- 7 1 och sedan i SCA som skogs· 
cb dsassiste nt p{1 Södra skogschefsdist.riktet 
I CJ71, cli ef fö r Fii l tservice vid SCA:s skogs
d 1 ds;iHlcl ni 11g [978, skogsförvaltare för 
Öste rsunds skogsförvaltning 1981 och 
natun·,°uclschef i SCA Skog AB 1992-pen
sion ] 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/ SLU 
u ppsala först sorn praklikant 1955 och 
sedan från 1957- pension 2002 med 
diverse tjänsiled igheter för uni, e rsitets
srnd ier u 11cler ca t,å och ett ha lvt å r. Forsk
n ingslcclare vid A,·d. för skogseulo rnologi 
1992, vid Art.Databanken 1995- 2002. 

Erhöll 2003 KSL\:s guldmedalj med föl
jande 1uoti1·ering: "För eu livsgärning som 
forskare , lärare och inspiratör inom ento
mologin och för p ionjärinsatser inom så,·äl 
skogsskydcl som naturvård av högsta in te r
nationell kvalitet". 166 

Eiche Vilhelms 1903- 1991 . Skogsing., Skog. 
dr. cloce n t. förld i Riga, Lettland. J\nställcl 
vid Skogsforsk ningsi nsti tutet/ Skogshög
skolan 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'årclsorganisationen 
I 9(i7- 2004, bl.a. som skogsYårclskonsnlent, 
på ol ika chefsposter , id skogs1·{1rdsstyrelser 
och Skogsstyrelsen samt som general
d irektör och chef för Skogssryrelsen 
1991- 94, och chirefter som "Senior advisor'' 
fram r.i ll sin bong{rng 2004. Proje ktledare 
för projekLet ''Skogspol itisk historia" 
2000-01. 9, 289 

Ekström To rd L 1917. Ekonom. Fil. kanel. 
Anställd ,·id Skogshögskolan som docent 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, TUA. 298 

Elfr ing Björn f. 19-13 . .Jägm., Skog. d 1. 
J\nställcl ,·id Skogshögskolan/ SLU Um eå 
] 968, professor i skogsprocluktion , särski lt 
skogarnas ,·irkesprocluktion med inriktning 
mot prognosrnerode r for större områden 
1980. 124, 165, 375 

Embensen S,·en 1926- 2003 . .Jägm., Skog. dr. 
Anst~illd i SCA l 9?i6-peusiou J 991 : skogs
forvaltn ingsassisten t på SolleftC:1 skogs
föna ltning 1956, teknisk ;issistent p,°i 
rvlellersta skogschefsdistriktet 1959, ch ef 
för Skogstekn iska sek1 io ne n vid skogs
avdeln 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. Ha ns dokt.orsavhand
ling (1976) behandlad e "Virkesdrivning 
inom Kram forsdelen av SCA 1911-196!':i" 
(St lldia forest.alia Succcica, I 34). 49, 5 1, 
709, 163, 247, 293 

Eneroth Olof 1886- 1945. Fil. lie. Professor i 
skogsskötsel vid Skogshögskolan 1927 till 
sin bortgång 1945. Dessförinnan hade han 
bl.a . varit intendent och skogschcf i Stora 
Kopparbergs Be, gslags AB 1917-25. 30, 146 

Enlu nd Eric f. 1918. La ntbrukare. Riksdags
man (fp) . J o rdbruksministcr i O la Ullstens 
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.emannabarn. Började 1909 som bok
h{tllare på Karlsborgs såg-verk, som ägdes 
av Ba ltiska Trävaru AB , och blev 1918 (25 
å r gam1md) sågverksförvalt.are på Dynäs 
såg,·erk i Ådale n . Blev 1919 förvaltare för 
Kramfors AB:s tre sågverk och sedan VD 
för Holmsunds AB. VD för Sundsvalls
holageus Geme nsamma Förval tning AB 
och samtidigt vicl" VD i SCA. Därefte r VD 
för SCA l 950-60 och styrelseordförande 
1960- 65 . En e nastående karri~ir! 42, 48 

Ericson Börje 1925- 2004. J ägm., Skog. dr. 
Aspirant och biu-. j ägmästare i Domän
verket, Mali ngsbo revir 19.>i 1- 53. Därefte r 
a nställrl vid Skogsforskn i ngsiu st.i Lutet/ 
Skogshögskolan/ SLU Uppsala 1953-pen
sion 1990: I :e assistelit. vid Institu tionen 
för skogsskötsel 1953, och försöksledare 
vid Awl. för skogsp roduktion 19::i7, labora
tor där i skogsp roclukt ionens kvalitel I 966 
samt bitr. professor 1969 och professor i 
ämnet 1979. Ert.er Skogshögskolans utloka
lisering var hans ~jänst placerad vid Insti
tutionen fö r virkeslära 1977- 82, men från 
1985) ~1ter vid d e n tid igare insti tutionen. 

Ar 1966 blev han av KSLA ti lldelad A.W. 
Be rgstens pris för framståe nde vetenskap
ligt arbete med motiveringen: "För hans 
nt, ·eckling av metodik fö r bestämning av 
n ilymvikten h os små vedprov, samt för 
hans konstruklion av ett fotografiskt system 
rör automatisk registrering av klimatdata 
vicllältförsök". 729 

Er iksson Harry f. 1931. J ägm., Skog. dr, 
docen t.. Var först assisten t vid Skogsvårds
sryrelsen i Kronobergs län 1958-61. Från 
1961 fö rste assistent, senare övningsledare 
vid Skogshögskolan, Institutionen kir 
skogsuppskattning och skogsinddning, 
och från 1965 försöksledare vid Insti tutio
nen för skogsprodu ktion , där han sedan 
var p rofessor i skogsproduktion 1987-pen
sion 19%. T jänsten hade följan de ämnes
beskrivning: "Skogsbesdndens utveckling 
och produktio n under skilda förutsätt
n ingar och vid olika former för anlägg
ning och beh andl ing". 117 

Fahlgren Svante f. 191 1. J ägm., Skog. d r h .c. 
Anställd i Surahamrnars Bruks AB 1935-
39, i Kramfors AB 1939-41, skogschefs
assistent cLir 1942- 45, i Bränslckomm is
sionen 194:"i- 46 som chef för vedanskaH~ 
ningsbyrån, i Sunc\svallsbolagen 1946--48 
som bitr. skogsdirektör, i Kramfors AB 
1948- 51 som skogschef, och i Korsnäs AB 
195 1-63 som diLo, i Föreningen för växt
förädl ing av skogstriid 1963-G5 som tf. 
chef samt. i Södra Skogsägarna som skogs
direktör 1962- pension 1978 och som 
skogsförl'al tare och konsulL 1978- 91. 

Flitig skribent och debat.Lör i fack
p ressen . 199 

Fah lroth Siggardt f. 1938. J ägm . Anställd vid 
Institutet för skogsförbättring, Göclslings
a, d eln ingen 1966 som försöksleclare, i 
SCA Skog AB ,id Skogsvårclsavde lningen 
1971 soin u1.1·ecklino-srnan vid Åno·e sko<rs-n ' o o 
fön·altning 1975 som förvaltarassistent 
och forYal tniugsplane rare, vid Skogsvårds
a\·clelningen 1978 som chef for Eiltservice 
samt för resultatomdde Frö och Plantor, 
vid Lycksele skogsförvaltning 1987 och 
Kälarne skogsförvaltning 1988 sarm Öster
sunds skogsförvaltning 1993 som skogsför
l'altare, därefter 1.nredningsuppd rag åt VD 
J erker Karlsson 2002- pension 2003. 10, 
59,141,212,213, 217,229,378 

Falk Eric f. 1925. J ägrn . Anställd i Skogsvårds
o rganisationen 1953- 85, bl.a . chef för 
Skogsstyrelsens u tbildningssekt.ion 1957, 
län~jägmiistare vid Skogsvårdsstyrelsen i 
Gävleborgs hin 1965, ch ef för Skogsst:yrel-
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sens Skogsanieln ing och stf. GD 1976, t.f. 
generaldire ktör 1983-84. Am bassad råd i 
Bonn med ans1·ar fö r jord-, skogs- och miljö
frågo r 1985- pension 1990. 

T illdelad es 1998 KSLA:s guldmedalj 
med föUa nde rnot i1·er ing: ''För framgångs
rika insa tser inom skoglig vrkesutbi ldni ng . 
svensk skogspolitik och imernationell 
1e rksa111het som karaktäriseras a1 kompe
teus, helhetssyn och engagemang". 278, 
279 

Forshed Nils f. 1940 . .Jägm. Anställd p{t Skogs
högskolan. l ns t.iLtttionen för skogsföryng
ring som assistent 1967-69 och p:t dess 
Cen trala fö rY,d U1 ing som b l.a. red aktö r 
för St.uclia f orest,tlia Snecica 1970. Från 
1~)71 har han fri lansa t som rll \'Cket skick
lig och uppskauarl tecknare och illustra

tör. 
KSLA tilldelade li o n orn 1994 A.V{ 

lkrgst.ens pris med fö ljande rnoti1·crillg: " 
.. . som genom sina briljan ta ill11st rationer 
på ett betnJelsefull t s~irt bidragit ti ll att 
öka k1111skapen om och fö rsr:ielsen för 
skogs11 äri ngens och nat.u rl'årdens Yillkor'·. 
Exempel p:1 als ter a\' hans penna finns 
p:1 s. 243. 243 

Frics .Jöran 1929-2000. J igm., Skog. dr, docenL. 
Anstäl ld 1·id Skogsforskn ingsinst.it n ter/ 
Skogshögskolan/ SLU Uppsala 1955- 94, 
laborator/ bitr. professor i skogsprodu ktio
n f'ns värde 1966. Frhöll i sam band med 
Skogshögskolans u tlokalisering e11 person
lig professur i tropiskt skogsb rnk , ·id SLC:s 
11-la ndsm·deln ing I !J79- pensio n 1994. 111, 

113, 114. 11 6 
Fiil ldin Thorbjörn f. 192G. Lantbrukare. Riks

dagsm an ( c), st:atsrnin ister i trepartirege
ringarna (c+fp+rn) 1976- 78 och 1979-81 
samt i rYåpartiregeringen (c+fp) 198 1-8~. 
279 

Gillgren lngemar f. 1949. J igm. Anstäl ld som 
assisten t vid Skogshögskolan , Institutionf'n 
för skogsp rodukLio n 1973, som lärare och 
studie rektor \·id Skogsm ~istarskolan .l 974, 
clärf'fter ans1·arig fo r skogshushållning. 
p laneringsrutiner o.d. i Korsnäs r\B/ Bcrg
vik Skog J\B sedan 198?,. Skogsele1 1 id 
Skogsh ögskolan 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 
Ilärnösan ds d istri kt 1930 och, sedan dena 
d ragits inl9?,4, i Mellersta Norrlands 
clisuik t 1934--pension 1947. 20 

Grundström Hilding L 1923. Skogsskola. 
Bö1:jade arbeta i skogen som ] 3-åring, 
studerade senare per kor-rf'spondens, 1'ic\ 
folkhögskola 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 Dorotea, gick tek
n .isk utb ildning vid Norrland s tr;iugrege
me11 te i Solldtdi 1964--65, sedan chef för 
SCA:s \'Crkstacl i Dorotea till 1.986, 1id tek
niska a\·delningen i Sundsvall t ill 1989. 23] 

Gulbrandsen Peder 184:"i- 19 12. Disponent. 
Född i Ekers församl ing i närheten a\' 
Drammen. Norgf' . Kom i unga :1r 1.il l 
S1t>rige sorn förest.imdare 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 dis
po11 ent 1·id först >lwiks s:1g1·erk, Alnö. sorn 
c1:1 ~igdes a1 Braathen &: Co, sedan i Torps
hamrnars .-\B som lian in köpte 1893 till
sarnmans nwd tl'å la 11dsm ~iu. Före taget. 
bild ar 1874, l.Jedrel' d å e ndast skogs- och 
j orclbruksrörelsc sedan en t.rärnassefabrik 
u ppförd 1868/ 69 b runni t 11ecl . l\ytt trä
sl iperi uppfördes 189-t och 1·ar i d ri ft till 
1940. 

Trävanibolagct S1'art.1ik förvärl'acle aktie
rmuorite te n 1915- 16, Yilken övt>rtogs aY 

SCA 1930. Som kmiosum kau näm nas att 
en av Culbrauclse11s döttrar, Inger, gifte 
sig med SCA:s förste skogsclwf, disponen
ten G u nnar Wärn (1898- 1964) . 58 

"Guld-Kal le'' i Strömsund, Oscar Carlsson 
1887- 19SG. Disponent. Ko larskola , Grön
sinka skogsskola . Kom till Strömsund 
19] 6 som inspektor för G11ldsmedsh yuan 
r\B (cl~iral' smeknamnet) för att sköta på
gående kolni 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 nära 12 000 ha, me n sålde efler
hand de sämst beliigna fastighete rna . så 
au han ,id sin död ~igde 6 500 hektar. 

Drel' ett såg, erk med hyvle ri 1920- 53. 
Var 19-14-48 vedle,·eran tör ti ll ~) med u t
lastning ,·id iirrn ägsstatiou en i Ström
su nd. ~är ,erksarn heten ,·ar som störst 
hade han tYå skog,aktarf', e n riiuare, e u 
30-tal fast anställda och upp till 200 till
Lill ig t. Guld-Kalle 1·ar en akt ad man i sam
hiillet. 20 

Gul in Leif f. 1944. l'lambiolog, Fil. kanel. 
Anställd vid C meä uni,·ersite t , Skoglig 
prod uhionslära 1978 och , id SLU Umeå. 
r\l'd. för skoglig vegetationse ko logi som 
assist.f'tH 1980. därel'ter , ·id SCA Skog r\.B, 
Skogsvårdsavdelningen , fdu1 1981 som 
plantbio log, nu (2005) ch ef för FoU inom 
resulta LOmråde 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:nsk kung 1523 till sin bortgång I :'ifi0. 
251 

Gusta1·sso11 Agnes 1927- 2003. SerYi t ris och 
m edhjälpare ti ll Ruthjonsson på He rr
g,hdspensionatet i Torpshamrmu 1955-89. 
58 

Hagner \ fa rs r. 1934. J ägrn. , Fil. och Skog. dr. 
Ansrälld ,·id Före ninge11 Skogsrrädsföriid
liugs lörsöksstation i Sundmo som assistent 
1960-62, som föres Lå ndarc 1962-fö. 

Tj;insLgjorde 1966- 68 1·id Canadian 
DepL. of Foresr.rv i Calgarv, Al bena. Där
eflt>r Yid Lrnd uni1·ersite t från 1968 och 
dess Institu tionen för skoglig produktions
l~ira h-ån 1970. fors l som laborator och 
från 1979 solll profcsso1. Professor i skogs
fö ryngring (skogsförnvelsc, särskilt b iolo
giska förutsättningar 1·id skogsoclling och 
naturlig förnyelse) ,id SLC Cmcå 1988-
pension 1999. Skogscle,· 1 id Skogshög
skolan 1956- (i0. Yngre brode r till Stig. 
15 7, 190, 202, 217 

H agström Björn, "Nalle", 19 1-l--1964.Jägm. 
El'ter aspiranrUänstgöring i Kramfors A R 
] 939-40, a11st;il!d som te knisk assistetJL 
och tf. cl ist.rikt~Figmäsrare ,·id Skogs,årcls-

styrelsen i J äm tlands liin l 94'.2-44, clii.re l'te r 
skogschef i Sunds1allsbo lage11s Gemen
samma Fö1Yalt11ings AB l 94S-48 och skogs-
1å rdschcf i SCr\ 1949 ti ll sin ho rtgåug 
l %4. Var FAO-expert 1959 och 1961, le
cb rno t. a1· 1962 års skogsbruksutrt>dning 
111 .!l1 . 7, 36- 39, -19, 55, 56, 70, 128, 186 

Hamilton G11sra l f. 1942 . .Jäglll . r\nstiilld i 
Skogsdrdsorgan isationen 198;), hancl
higgare i Skogsstyre lsen 1985, biu·. p rojekt
ledare i projektet ''Skogspolitisk ltisLOria" 
2000-0 l. 289 

Hansson Le nnart r. I l):)8. Fil. d r, docent. Vid 
Skogshögskolan/ SLU Cppsala docent i 
1e rtc bratekologi, fö retriides,is smågnagar
forskning, 1971 . b iu·. professor 1977 och 
professor l 979 i populatio nsekologi orn
fartancle (ijurheståncls fo rde lningsmönster, 
struktm, dynamik och reglering. Gick i 
pension 2003. 7 65 

Harclel l Lennart f. 1944 .. Med. dr, docenl. 
Onkolog. Anställd ,id Uni1 ersi1.eLssjukhuset 
i Umeå 197G och ,·id Rcgion/ Cniversitets
sjukhuset i Örebro 19m, professor i on ko
logi mt>d särskild inr iktning på cancer
epidemiologi 2000. 317 

Ha rtig Ceorg l.udwig 1764---1837. Tysk skogs
rnan . ÖYertog J 81 J, såsom Oberlandforst
rneistei i Re rlin . ledningen av cif't preus
siska forstviisendet. Skrev Oera hiroböcker 
om skogsbruk. 36 

Tlas!t1111 l.knil f. 19 17 . .Jur. kanel . Tings[jänst
göring och på achokatbyrå 1943- 47, om
budsman i Holmsuucls AB l 9-l:7- 54, per
s011a lche f i SCr\ 1954-62, d irektör 1959, 
chef SCA H olms11ndsgruppen I 963-69, 
chef SC,.\ konce rnstabsen hete n sekretarial 
och information 1969-79, chef SCr\ kon
cernstahsenhete11 sekretaria t,j uriclik och 
information I ~)7!)- pension 1982. 41 

H edlund Bertil 1935-2004. J igrn. Startade 
ti llsamma ns med sin kurskamrat jägrn . 
Bengt Ericsson år 1962 A R Skogsplanhigg
uing, som 1973 ö1en ogs a1·.Jaakko Pöyry 
lngenjörsbvrå r\.B. 299 

YOtl H e ideken Folke 1906-2002.Jigrn. 
Tjänst.gjo rde hela sin tid inom SCA-lore
tagen. Anställd i Mu nksunds AB/ Kram
fo rs AG/ SCr\ 1930-71, skogsch ef i Munk-
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sunds AB 1941- 51 och i Kra mfors AB, 
Kramfors skogsch efsclistrikL och MellersLa 
diLO 19!>1-64, sarnL i SCA bitr. skogsclirektör 
1964- 65 och skogsclirekLör 1966-pensio n 
1971. 7, 38, 49, 51, 72, 200 

I Iellenius Ro lf A. 1907- 1992. Skogsman , "frö
d irektör". Född i Ylivicsb, Finland. Arbe
Lacle i finska skogsbrnket, bl.a. i Läskelä 
Bruk och Kemi AB, genomgick Tekniska 
skogs- och sågverksskolan i Härnösand. 

Emigrerade Li ll Ka nada 1929, var 
fa1111are i Alberta sommartid och päls
jägare å l Huclson Bay-holaget vin tenid. 
Åkte hem vid vinterkrigeL 1939 för att 
vara med i den finsk-Amerikanska Briga
den och arbeLade på Engelska konsulateL i 
H elsingfors. Återväncle till Kanada 1940 
och sLart.ade ett sf1gverk i Yellowknife, 
NorthwesL Territo ries. 

Flyttade 1949 till Victoria, B.C. , och u t
bildade sig till skogstekniker. AnsLälldes 
som assistent 1951 hos 8 .C. Forest Service 
vid Aleza Lake Forest. 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 
Enterprises Ltd. i Priuce George, och spe
cialiserade sig p{1 insaml ing och export. av 
skogsfrö av no rdlig här komst.. FöretageL 
drivs 1111 vidare av sonen Pe ter Hellenius. 
158 

Hellenius KaLhleen r. 1916. Lärare. född i 
London, flyttade med fö r~ildrarna t.ill .Jasper, 
Albena, 1920. GifLe sig med Rolf H. 1940, 
arbe tade som lärare EF16-pensio11 1981. 
Deltog sedan i insamling av frö av bl.a. 
contorta inom Yukon TerriLory. 158 

HellcrqvisL Rune 1915- 1977. Civiling. 
Anställd i SC:A 1937 vid Svartviks su lfiL
fabrik, senare vid Östrands sulfatfabrik, 
chef för Ö strands fabrike r 1947, Leknisk 
direktör för hela SCA 1956-1972, vVD 
1957, chef för konce rnstabsenhe ten for 
långtidsplanering och företagsutveckling 
1973 Lill sin bortgång 1977. Var Lysk 
generalkonsul i Sundsvall från 1962. 45 

Hesselman Henrik 1874-1943. Fil. dr, docent. 
AnsLälld vid St.alens skogsförsöksanstalt/ 

-forskningsinsti tut 1902- pension 1939: 
assistent 1902, botan ist 1906, professor 
och förestfö1da re fö r NaturYetenskapliga 
avdelni ngen / Anl. för botan ik och mark
lära 1913-39. chef för a11sLalLe11 / instit11 teL 
1925- 39. Många år lärare , id Skogs hög
skolan och redaktör för Sv. Skogs,·årds
fö ren inge11s Lidskrift. 

Var sLa rkt engagerad i den svenska riks
skogstaxeringens tillkomsL, uppläggning 
och genomförande . Bland annat ord
föra nde i första Riksskogstaxeringsnäm n
dc11 1924-32, och i den andra 1937- 43. 

Carl MalmsLrÖm skriver i SYensk1 Bio
grafiskt Lexikon: ''H esselm an kan med 
rätta betra ktas som en av !andels främsta 
märkesmiin på skogsforskningens och elen 
tiWimpade skogs,,etenskapens omr.°1de . 
Hans arbetsprestation har vari t impone
rande och 1·iuomfatta nde. _\1an kan inte 
nog fördna sig över att hans tid riickLe 
till för allt han uträua t.. De som stod 
honorn nära rn~irkte dock, an han arbe
taclc m·an ligt län, in te miusL cl{1 de t gällde 
au i skrift uurycka sina tankar". 30, 7 20, 
188 

Hjorth Ragnar 1910-1988.Jigm. Anställd i 
Skogsy{u clsorganisationen 1941-pension 
1979, hl.a. lä11sjägmästare i Söderrnanlands 
län J 953- fi I och byr[1ch cf i Skogsstyrclsen 
1961 med am1ar för dess dål'arande skogs
byrå som handlade de skogspoli tiska 
frågorna, t.ex. skogsl'.°1rdslagen. De tre 
sista åren siirskilt sakkunnig i J ordbrnks
departeme11 te t. l 62, 298 

Hö Chi Minh 1890- 1969. Vietnamesisk pol i
tiker, kommunist och ge1·il laledare. Presi
dent 1945 i Vietnam och 1954 i \/orch'iet
nam . )1.r känd under fl era olika namn . 270 

H olmbe rg Bo, f. 1942. Socionom. Skolass., 
planeri11gssekr. och politisk sekr. 1968- 76, 
landstingsr:1cl 1976-82, statsråd och chef 
för CiYildepartem en Let 1982- 88, r iksdags
ledamot (s) 1991-96 samt landshövding i 
Söde rman lands län 1996- 2005. 

Hans hustru . utrikesmi11istern Anna 
Lindh f. 1957, knivhöggs p{1 varuhuset NK 
i St.0ckholrn och avled dagen efter, de n 
11 september 2003. 763 



Holrner Rube n 1901-1 992.Jigm. Ansr~illd i 
Skogwårdsorganisarione n 1926, och åt
minstone från 1928 e nban i Västen1orr
lands hiu bl.a. som dikningsledare, distrikts
i igmästare och tf. bitr. lä nsjägmästare 
sam t som l~in~jägmiistare 1950- pe nsio n 
1967. 33 

Holmgrt'n Ande rs 1874--1968 . .Jägm ., Fil. dr 
h.c. AusL:illd i Do mänverket 1899-1938, 
bl.a. foreståndare för Bispg:1rdens skogs
skola 1908, jägmästare (revirför valta re) i 
Br~icke revir 1912, tf. öve1jägmästare i 
Umd distrikt 1916, Ö\'e1jägmästa re i Ö,re 
Norrbottens d istrikt 19 17, i Stockholm
Cävlc distrikt 1925 och i Gävle-Dala distrikt 
l 9 '.H-pe 11sion 1938. 

Gjorde resor med sta tsundc rstöd för 
skogliga stuclin ti ll To rne:1 lappmark och 
Trnmsö a mt 1911 samt till Kanada 1912. 
Mycket an li tad för olika statliga nämnd
och urrcclningsuppdrag, bl.a . rörande 
skycldsskogar och kolon isationsfrågor i 
Norrland. 

flitig debattör i ta l och skrifL. Sekrete
rare och redaktör i Norrlands skogsvårds
förbund 1909-49! Haus ~jä lvbiografiska 
bok "Norrla nclsrninnen" (1950) är mycke t 
lä.w:ird . 16, 1 7, 35, 79, 148 

Ho ltnström Rubin f. 1920. Skogsskola. 
Anstiil ld i Dom~inverker 1948 och tFi11st
gjord t' l'örst på Mal mesjau rs 1T,·ir som 
aspirant 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. 

Har giort sig känd for sina många kritiska 
u u:alanclen mot all skogsbru ket hade an
vän t sig av plantor med ro tsn urr. 224- 226 

lfol tc11 H åkan f. 1937 . .Jägm., Skog. dr. 
Anställd , ·id Skogs högskolan/ SI .U 
Gaq)enherg, Institutionen for skogsföryng
ring, 1966 som ass is tent, forskningsassis
tent och forskarassistent 1966, bitr. pro
fessor 1977 och professor i pla ntproduk
tiou 1980-pension 2002. 209, 212 

Hultin Sixte n r. 1928. Började ar beta för SCA 
i skogen som 14-fö·ing på Stöde bevakning, 
E.i-iksluncls förvaltning, kom till Skogsvård s-

avdel ningen l\-l5:1, till Skogstekniska a,·
delninge n 1955, gick SCA:s skogsskola i 
Stavre och blev skogsfäkror 1957-pensio n 
1993. Arbetad<:' mycket framgangsrikt 
med utveckling av modern markbered
ning och ttnder senare :1 r med planeri11g 
och geno rnlörnmle m före tagets skogs
gödsling. 193, 203 

Huss Einar 1899-l ~l80.Jig1n ., docent. 
Anstii lld vid Skogsavde lninge11/ Fi'Jrv11g
ringsawleln ingen på Skogslorskn ingsins ti
ll ttet/ Skogsh ögskolan 1942, försökslt"clare 
1950, labon1Lo r i skoglig fröforsk11i ng 
I 963- pension 1966. 32 

foiggluncl ~jörn I. 1945 . .J ~igrn .. Skog. d r, 
docent. Anställd vid Skogshögskola 11 , ln
stilll tionen for skogsprocl11krion 19 G8- 72, 
,·id Forskningssriftelsen Skogsarbcten 
1972- 74. Var 1973-79 tf. professor i skogs
taxering och inne hadt' sedan professuren 
i skogstaxering (regi011al im·emering a,· 
skog samt till skog knutna fö reteelse r och 
miljöförh[tllande n) 1979- 86. Därefter 
generaldirektör i Skogsstyre lsen 1986- 9 1, 
VD i Stora Skog AB 199 1 och koucern
chef i Stora 1998 samt vice koncerncht>f i 
Stora Enso Oy 1998-pension 2005. 123, 
160, 168, 315 

H iiggström Bö1je 191 5- 2002 . .Jägm .. Skog. lie. 
AnsLälld i Domämerket 1943-7'.) , tFimt
ledig för assistcnttFinst på Skogshögskolan , 
Institutionen för skogsski.itse l [946- 48, 
bitr.jågmäs tare i Bodens re, ·ir 19-1-8 , för
sökslcd are ,·id Doinänsrnclscns skogs-
1·å rclsa, clelning 1952 . dess chef 1962 . 
Avdelningscl i rektör 1973 i Skogsstyrels<"n. 
.--\11clra skogshvrån , bn!1chef med ans,·ar 
för Skogs\'{1rclse11 be te n 1976- pt'nsiou 
1982. 

Ar 1984 ti llde lade 1.;sLA. h onom A.W. 
Bergstt"ns p ris med mo ti\'tTiugen ''För 
hans bestående insatser i planeringen och 
ledningen a,· det stora res ta11 re ringsarbc
tet i de nonfaudska skogarna". 221,313 

Hästkö rarcnjonas. H os kronojägare Åh reus 
på Uncle rsåkers bevakningstrakt. 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 försäljningsbyr[rn 1926, under
liirare och assislelll pa Bjurfo rs skolre\'ir 
19:E, , _jägmästare i Domänscyrelsen 19:18, 
unde r krigf' t bl.a. h un1dsekrncrare och 
opera Liv chef i Bränslekornrnissionen, Ö\·er
_Figmiistan:' i Gäde-Dala distrikt 1942. ÖYer
direktör 1947 sanll generaldirektör och 
chef för Dorniim erk<" t I 9SO- pcnsion 197?,. 
TTadf' många ordL- och utreclningsuppclrag. 

Höjer \ar e n sLOr skogsman, uppskattad 
a\' alla ocli d<"n olwst ridlige leda ren och 
ralesman11e11 för skogsbrukeL. Kanske är 
ITöje r mest bekant i dag fö r si tt handlings
progr,u11 ("Cirk1Ilär nr 1/ 1950") för att 
resr.anrcra de norrliinclska staL,skoga rna 
och genomförandet: aY detta. 
19, 135, 286 

Ingt>lög Torleii f. 1946. Fil. lie Anställd vid 
Skogshögsko lan / SLL Uppsala 1968, först 
assis tt>nt och forskningsassisteut \'icl lusti
tuLione11 för skogslö ryngring, sedan 
forsb rass ist!"nt vid An! för 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 ArtData
banken 1994. Från 2001 ä r han fö restån
darf' för AnDat:abankeu, som han var 
initia Livtagarc Lill. 766, 294 

IngerstedL S\'en l!Bl-1983. Skogsrn .. Fil. 
kaml. Anställd \id Föreningen Skogstriids
för~idli ngs fö rsöksst<1Lio11 i Sunclm o, som 
ass istent. och under n:1gra år som plats
cher, l 9G'.'\-(i8, i Hasselfors Garden Al3 

som produktche f' l 9G8-7 l. Därefter egen 
\·e rksamhet i AB Skogsforyngri ng, Simris
hamn (C~,]]ebo) 1972 till sin bortgång 
l 983 (11ncle r senare ,1r med D,wicl ITei n
steclt oc l1 Carl F inar \ilalrnbe rg som del
ägare) . 160, 203 

J1cobson Olle r 1937 . .Jägm. Anställd vid 
Skogshögskolan / SU} Umeå, Institutionen 
for skogsraxeri11g 1966 som ;1.ssisLe111, 
se11a 1T forsk,n ass isrent, \·id Skogsst:yrelsen 
som avdclningsdireklör \ id Prognosa\'dcl
ningen ] 977, cläreftt>r Yid LRF KonsulL, 
Skogsbydn soll\ skogsekonom 1985-pen
sio 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 rkesforsörj
n ings111 rf'd n ingen 1908- 81 och Skogs
styrelsens Contona uLredning 1990-92. 315 

J acobsson .Jonas f 1954. J iglll., Skog. dr. 
Ans tä lld \'id SLL Umeå som assistent 
111.rn. på Instinnione n för skogsuppskatt
ning och skogsi ndf' lning 1978-1987, i 
Do n1~i1werket/ Domän AB/ AssiDomän AB 
som skoglig expert, forestry control ler 
och skogschef 1987- 2002. D~ircfter \ erk
sa11.1 i egna konsul LlöreLagetjj Fo restry 
AB från 2002. Sekr. i Virkesråde t i Region 
1 I 982- 84. 316 

J ansson I Iåkan r 1929. Skogsm. Ko rsn~is • .\B 
som assistent på Skogsm·clelningen I 9?i7-
pension 1992, ans\·arade för skogsv:mI, 
p la11Lskola11 i Nässja och fröplan Lager. 313 

.Johansson , sedermera Staffas. Fri tz 
19:l:l-'.Z005. Civilck. Anställd 1960 i SCA 
som ut.redningsassisLent Lill ekonomicl irck
tör·<"n , tjänst.ledig ett år 196:\- 64 för förc
tagseko110111iska sL udier i USA, l 9G:l-64 
chef för ekonomisk p lanering och kon
troll ino m centrala Ekouomia\·dcln ingeu, 
1966 b iLr. direktör och 1%8 d irektör och 
medlem ,l\' SCA:s direktion . 

Slmar i SCA hösten 1969 för att k11yws 
t.ill e tt forskningsprograrn for 1:mgsikts
plauering och organ isaLionsuLveckling 
inom SIAR (Stiftelsen föret.agsad1ninistra
tiY Forskning) . \·\TD Platzer Rygg AB 1\)60. 
\VD Telefon AB LM. Ericsson 1977, VD 
Phil ipson Irn·est Al3 1985- 87, VD D ru111-
n1ond Gatt> AB 1989-96 111.111. 73 

Joha nsson Pontus I ()08-1 98'.2 . Anställd i SCA 
som skogsfaktor i Bodu äskfors/ Ilarads. 
50. 51 

Joha nsson BengL, ''J31 :1~]o ha11". f 1924.Jägm. 
AmLi1lld i Kramfors AB/ SC\ 1952 som 
förYaltarassistent i Bac ke, skogschefsassis
tf'nt i .\ilcllersLa skogschcfsd istriktct 1956 
med skogsYarcl som hun1duppgifr. skogs
fön,altare i SLrömsuncl 196~{ samt i Sunds
\·all , Sörfors skogsfön ,alu1ing 1972 och 
Suncls\'alls skogsfonaltni ng 198:'i-pension 
1987. Ha r skriYi t boken "Skogsvård och 
skogslrnshålln ing inom Kra n1forsclclen 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 Skogsforskningsi11s Li n11et/ Skogshög
skolan / SL U Umeå 1955-pension 1994: 
först a ssisten L L.o.rn . bi tr. professor vid 
J\vd. för skogsprocluktiou, d ~i refLe r pro
fessor i skogsiudelning \·id Institutionen 
för skogsuppskauning och skogsiudelning 
1975- pension 1994. 

Erhöll 1982 TVJ\:s guldrnf"daU för sin 
"forskning oc 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 och sLäderska 
\·id Herrgå rclspensiouaLe L i Torpshammar. 
Fr ,\n 1962 och fram till siu p e n sion 1983 
fö reståndarinna och ans,·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/ Skogs
högsko lan J 908-44, (studerad e matema-
1ik, statis tik och n aLionalekonomi \'id 
Stockho lms Högskola Yårtenn inerna 1913-
J !) ) • professor i skogsmatematik (senare : 
skogsuppskatt11ing och skogsindclning) 
1915- pension 1944. rektor 1927-36. 

Gjorde srndie resa m ed sL,nsanslag till 
USA och Kauada 192(:i. Mycket anli tad för 
olika Ltlredningar. Publicerad 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 ocent. 
f orskare \·id Tndmtriens ULrednings
institut 1961, docent. och t.f. profrssor vid 
Stockh o lms uniYlTSiLt'I I 9fi5, professor i 
mtLionalekonomi Yid T fandelsh ögskolan i 
Stockh ohn I 97 ] - pension 199b. Veten
skapl ig sekreterart> i fo rskningsu~imnrle n 
för .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 genomförande a\· 
skogsgöclsling. 139 

.Jähkcl Carl f. l!Jl4. Forstm. Ans t~illd som 
assistcut i "Jorra skogsch efsdistr iktet, 

Sunds\'allsbolagen 1939, skogsförYa ltar
ass is te n L i Ange 19-l:O. SkogsförYalt:are i 
.Asarn a 1942 sam r i Ö stersund 1949 och 
d å ä ,-cn inköpschef för Ö stersunds in köps
clistrikt. Skogschef i M unks1 111ds AB och 
fle1a skogschcfsclistrikL i1wrn SCA J 951-
70, bi tr. skogsclirektör SCA 1970 och skogs
direktör 197 1-prnsion 1979. 49- 5 7, 273 

Kal lio inen Aulis 1919- 19 78 . f orstm. (S\'. 
j ägm .) född i Rihi111äki, Fin land. Ans t~il ld 
i Sundsvallsbolagen/ SC\ 1948 Lill sin 
bortgåug 1978. Fö rs t kartassistent, sed a n 
c h e f för ka rtsektio1wn inom Skogs\·~1rcls
mdel ningen fr{111 1961. 57 

, an d e r Kamp BanJ. f. 1941 . B.S.F. , Pl1.D. 
Född i Kam pen. )kderbnclerna. Skogs
pa tolog, frå n 1967 ,·id Dept. of Forest 
Science, Faculty of Forestry, Uni\·e rsity 
of Rri tish Colu111bia, Vanco 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 l1JSLiLuLione n för skogsskötscl 1962 och 
tf. bitr. professor clä1· 1967 sarnr sp ecial
I;i rart> i natur- och Jandskaps\'årcl. Dä ref'ter 
hitr. professor 197-+ och professor 1979-pen
sion 2001 i 111iUöanpassat skogsbruk, ornfat
Lande skogsbruksmetode rnas anpassning 
dels till kra\en p å så\'äl Yirkesprodukt io n 
som n a tur- och m iUö\'å rd , ckls till skogens 

öwiga fun ktioner. 
Tilldelad es a\ E.SLA A.W. Be rgsre11s p ris 

200 1 med 1n 0Li1eringen : Tör en Ye tell
sbplig och pedagogisk gårning i ett osed
\·,wligL brett spektru m fr{1n skogsskötsel, 
skogsbio logi och konsek\"cnscr för naLur 
och Jandsbp a\ skogliga ingrepp til l sko
gens rekrcati\'a \~irde n och skogshistoria 
samt för h ans oräddhet a ll 111ecl sakligt 
1mde rbl'ggcla argument stim u lna den 
skogliga dcbatte11··. 165 

Karl TX l !'ifl0- 1611. YngsLc son til l Gusta\· 
Vasa. S1·ensk kung 160-! (forrnellt, men 
reellt 1599) till si11 bortgång 161]. 251 

Karlm an \ifargareta r. 19:16. Fil. dr, docen t. 
Ans tälld ,·id IusLiLuLionen för e kologisk 
boLanik. Umd u11i\·e rsit et, l 9n- 85, dj1 -
cfter , id Institutionen fö r skogsskötsel. 
SLu U 111eå som f'orskningslcdare 198:'i 



och professor i skogspatologi 1999-pcn
sion 2001. 165-167 

Karlsson 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 systemchef, chef för Skoglig 
planering 1974, för\'a ltare fö r Vilhelm ina 
skogsfön alrning 1977 och för Kälarne 
skogsfönaltning 1982. Ri1r. skogsdirektö r 
i SC:A Skog A B 1988, skogsclirektör 198(). 
VD i holdingbolaget SCA Forest and Tim
ber AR och VD i cln1 1erbolaget SCi\ Skog 
AR inom affarsgruppen Skog och Trä 
1990, \'Di SCA Forest an d Timber rr:m 
1997 och frå n 2000 \",m i Forest Prodttc ts 
sam1 VD i SCA Skog AB. -/.9, 51, 85 

Karlström Stig-Anders L 1939. Skogsskola. 
Anst~illd som skogsfaklor i SCA 1965-pen
sion 1996, först en tid på Sollefteå skogs
förvaltning, men sedan resten av tiden på 
Skogsvårdsa\"Cleln ingcn, arbetade diir med 
företagstaxeriugar och försöksverksarnliel. 
81 

Kastrup Sverker 1908- 1992. Handelsgym na
si um. Anst;illd i Kramfors r\R/ SCA 1928, 
bi tr. försäljningsdirek1.ör och chef för 
i\rncrika-avdelningen 1945. försäijn ings
direktör, vice VD och VD:s ställföretr;idare 
1951- pension 1973. 45 

Kempe Erik 1898-1 959. lndustriman. \!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. :dag. 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 for Skogsfo1-skningsinstitu1e1 
1936-4 I och 1942-44. 

Vistades som stipendiat n;ista11 liela år 
193G i Österrike, Tyskland och Tjecko
slm·akie n. Verkade som "skogsspecialist'. 
\id Skogsförvalu1inge11 när den so\jetiska 
ockupaLionsmakLen stängde Jnsti tutet 
1941, men deu a ri lliits sedan att arbeta 
vidare a\' den dito tvska. När de smjetiska 
styrkorna trängde in i landet för a ndra 
gången 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 ingens Oyk
ting låger 1945- 47. Pro\'acle da n,1gon tid 
au. vara ko lgruvearbetare i Relgicn. 

Lyckades komma till SH'·rige 1947 och 
anställdes s.{1. på Domänstyrelsens skogs
drclsa\-rlelning som bi tr. _Figrnäs tare, förste 
byråsekre terare 1962 och som byrådirek-
1ör 1964- pe nsion 1972. 

Publicerade så senr so1n 1983 e n veten
skapl ig rapport 0111 den s.k. "skogsdöden". 
Var verksam i bl.a. "Estniska skogsforskar
sällskapet". och ordf. chir 1956-fö, samt i 
redaktionen för tidskriften "Den estniska 
skogsrmumen i exil·'. 1-18 

Kohrnann Ke til. Plantskolekonsulent vid det 
norska Skogsclskapet ( 1972) . 223 

Krenger har 1880-1932 . Sw·11sk före tags
leclare, finansman och ciYiliugenj ör. 
Byggde linansirnperieL Krcuger&Toll 
(med Svenska Tändsticksbolaget som 
grmtcl) . Var stor och betydelsefull aktie
ägare i deu norrländska skogsindustrin. 

Jlans imperiurn skakades a\" en in ter
nationell lågko11ju11klur och finanskris i 
början a\· 19'.)0-talct, och han sköt sig 
1932 på ett hotellrum i Paris. Detta ut
löste den s.k. Kreuge rkraschen, c11 börs
krasch 1uecl \'e rkningar långt manför 
SYcriges gr~inser. 4 1, 385 

Kttoppa Hjalmar r. 1941. :vlmematikcr, fysi
ke r. Fil. kand. :\nst~illcl \·id Flekr.rolux ut
\'eckl ingsavdelning 1968, \·id SCr\:s data
aYdeln ing 1970 som operationsanalytikcr 
och vid forskn ingsla boratorict fr:U1 197'.) 
som Senior research achisor. 85 

Langlet Olof 1900- E)97. Fi l. dr, docent. 
Anställd \'id Skogsförsöksanstalten / Skogs
f orskn i ngsi nsti tu tc t/ Skogshögskola n från 
1928, försöksledare 19-14, laborator i skog
lig populationsgenetik med proveniens
forskni ng 1962- 67. Erhöll p rofessors namn 
1961. 

A\' KSL/\ erhöll han 1957. tillsammans 
rnecl Bo Eklund, A .W. lkrgstens pris för 
framstående 1·e1enskapligt arbe1e med 
motiveringen: "Såsom ett erkän nande av 
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forskning genom konstruktion av appara
tur för {usringsmätn ing·'. 34, 146-148, 151 

La ntz Arne 1924-2005 .Träclgå rdsm. Anstä lld 
som fältassistent vid S~illskape t fö1 praklisk 
skogsför~idling 1949 och vid dess efter
följare Fören inge n Skogsträdsför~idlings 
försöksslatiou j Sundrno I 9:i9, därefter vid 
Hasselfors Garde n AR som försöks lcdare 
1967- pe nsion 1987. 203 

Larsson Yng, e f. 1928. Fö ljde med pappa till 
skogen sorr1 "liten pc~jk", börjad e i Sunds
vallsbo lagen sot11 "stubbkniktare" 1946, 
biträdde p å Hu llsjö bevakning, och var 
vid Skogsvå rclsavclelningcn på Sundsvalls 
skogschefsdistrikt/ SCA 1953-59 sann 
genomgick Stavre skogsskola 1955 och 
blev skogsfaktor. Var dä rf'ftf'r plantskole
föreståndare i Nedausjö , I ,ögdö bn1k och 
Bogruncle t I 9!59-pension 1988. 212 

Leijon Ro f. I %0. Fil. kanel . Aust~i lld vid 
Skogshögskolan/ SLU Umeå, Institutionen 
för skogsp roduktion/skogsskötsel som 
forskn ingsassistc11 L 1975 och som (orsk
ningsledare 1978 till 2002. Därcftf' r skogs
v,'\ rdskonsu len t vid Skogsvårdsstyrclscn i 
V~isterbottens hin från 2002. J 15 

Lestancle r To rbj örn f. 1950. J ägm ., Fil. dr. 
Anställd vid SLU Umdt, Institutionen för 
skoglig genetik o ch , iixtf)'Sio logi 1978-80 
som lab .- och försöksassisten t, Institutionen 
för skogsskötsel 1980- 83 som fö rsöksledare 
samt vid institutet för skogsförbäuring i 
Sävar 1983-WJ som försöksledare. Stats
ko nsu le nt vid SLU Info/ Kontakt 1989, 
SLL O1m iirld 2003 . Dokwrand vid Insti
tutet för skogsskötse l 2002-03. Forskar
ass istent ,·id En hc tcu för b.i o rnassatekno
logi och kem i, BTK, 2004 . 21 7 

Lidberg Olof f. 1923. Anställd i SCr\ 1946- 75. 
7 34, 143 

Lidbcrg Ro lf 1930- 2005. Konstniir, kiincl för 
sina rn{tlni ngar a,· troll. Fr,m1srående bota
nike r och mykolog. Hedersmedbo rgare 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 program om Lidberg, 
beti tlad "En m an och hans blommor·'. 79 

Liije fors Lindorm 1909- 85. Målare o ch för
fattare . Liksom fa dern Bruno L, och ä ldre 

brodern Staffan, in riktad mo t att återge 
och skild ra djurli\' ochjakt. 251 

Liljefors Staffan 1900-1982 Måla re och för
fattare . iudste son till llru no L.. och med 
samma in riktn ing som d e nne och brodern 
Lindorm. 25 1 

Lindebo1 g Staffan f. 19,F>. Skogsskola. r\n
stiilld i SCA som skogsfaktor på Albacke ns 
bevakning, K:ilarne skogsförY,dtniug 1960, 
korn till Sörlra Skogschcfsdistriktets skog
s, ,,'irdsavdelning 196-'I och ti ll ele n cemrala 
Skogs\"å rclsavdeln ingen 1980- pension 
1995. Ar fortfarande (200!5) sysselsa tt med 
uppföijning a,, !altförsök rö rande bl.a . 
con torta . 229 

T.incle löw Ake f. 1950 . .Jägm. , Skog. dr. 
Ans tälld ,·id Skogsliögskolan , Institutio ne n 
fö r skogsen tomologi som assistcn t 1975-
78, påJälla skogshrnksskola, l jppsala som 
,1cijunkL 1979-80 och \'id SLU Cppsala, 
A\"d. för skogsentomologi som forsknings
assisten t 1980 och son1 fal te11to1110log frå n 
1984. 165 

Linden Sraffan 19'.!6-2000. Kiind tecknare a,· 
Sraffam Sto lla r. Ilar tecknat i \lforgon
Bladct, S,·enska Dag bladet m .fl. tidningar 
och medn:rkade sed an 197'.! i Ex presscu. 
Fick Gävle kommuns kulturpris 1985 och 
en kunglig medalj 1995. 153 

Lindgren Dag f. 19-12 . Skogsgeneti ker. Fil. dr, 
docent. A.1 1st."illdes J 97 ] soru forskarass is
tent ,·id Skogshögskolans institution för 
skogsge1wtik, innehar sedan 1977 p ro
fess uren i skogsgenetik (allmän genetik 
samt skoglig popuLuionsgenetik. foräd
li ngsteori och fröpla11 rngeforskuing) , ·id 
SLL.: U rncå. 

Ti I ldf' lades K.SLA:s gu lrl medalj 200i'> 
med mo ti,,er ingen : "Fö r imernatione llt: 
11pp111~irksa1n1nade 11m teorier och rnate-
1na 1iska modeller inom hantitati,, genetik 
till iimpade på praktisk skogst.rädsförädling··. 
Ar en synnerligen duktig forskad1and
ledare! 7 5], 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 skog
lig gene ti k och ,-~ixtf-ysio logi 1986. 7 65, l 66 
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Linclqu ist Benil 1904-1963.Jigm .. Fil. dr, 
docent. Professor i skogsskötsel Yid Skogs
högskolan 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\·{1rds
organisationen. Var assistent ,id Skogs\·årds
styrclsen 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 plant.'" och sedan inom 
'"bidrag och beredskapsa rbeten". \'ar läns
iigmästare på Gotland 1971- 81 och i Söcler
manh111c\s län 1982- pension 199+. 202 

I Jungherg Gö1an 1938-1981. J ägm. Ansfilld 
i SCA 1966 sorn utredni11gsu1an, bitr. pro
jektledare fö r Skoglig planering 1967, 
assistent på Sollefteå skogsfon ·,iltning 
1975, skogsteknisk assiste lll på Södra skogs
chefsdistriktet 1977 och sektionschcf för 
personalärenden \"id Skogsdi\·isionens 
Adrn inistrat:iva an.letning 1978 ti ll sin 
bortgång 198 1. 87 

LundmarkJan-Erik f. 1936. Skogsekolog. Fil. 
d r, docent. Auställd ,·id Skogshögskolan. 
lmtitu tionen för skogsekologi 1963 som 
I 000-tirrnuarsassistent och 1967 som 
forskarassistelll, vid KTH, Institutionen fö r 
kulr.urtek11ik 1973 som uni\ersitctslektor, 
, ,id Skogshögskolan/ SLU Uppsala . Insti
tutionen för skoglig marklära 197:i som 
lörskare och som prnfessor 1985, däre fter i 
Dotniim'erket 1987 som skogsekolog. först 
pi\ hah-ticl och 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 
I 9!'i9 och äYen chef för Norrbotteus södra 

Yi rkesmiitningsförening till J 9G4, då han 
ble,· Yirkeschef" i A.ll Stat.ens skogsi11dusu-icr 
(,\ SSI). VD i NorclsYeriges ,irkesköpare 
1980- pension 1991. Kurskamrat m ed St ig 
H agner. 29 

Lyberg Bengt 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 nds
hövding i \'äs tcrbouens län 1971- 78. 
Ledamot. och ordf". i e tt flertal stvrelser 
och ntredniugar, bl.a. ordf. i 1973 års 
skogsutredning J 973-78. 122, 300 

Lyngfelt Björn r. 1956.Jigm.,.Journalist. 
Reponer på Dala-Dc111okrate n J 978- 79 
och p[1 S,eriges Radio 1979-81 . Därefter 
in fo rrnatiouschef i SCJ\ Skog AB 198b, 
SCA Fores r. aud T i111 ber AB 1990 och 
SCA Graphic l'a pcr A.13 199G. Personal
chef i SCA Forest and T im ber AR l 998 
och info rmatinnscl irekrör 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'örbuncls
ordforande SSU 1946-58, sakkun nig i 
finansdepartcrne11tel 1958-62, statssekre
terare i Ci\·ilclcparte111entet 1962- 69, kon
sultati,t st.at,råcl 1969- 75 samt lanclshövdi11g 
i Västernmrlancls ]~in 1975- 89. l 63 

\ilachia,·elli Niccolo 146\)- 1527. Italiensk 
statsman . historiker, filosof" och förfauare, 
bl.a. anställd 1498- 1512 i diplomatisk 
t_jänst ,I\· hcmst.aden Florens. 154 

rnn \falmborg Göran f. 1920. J iglll ., Skog. 
dr. Assistent \'id Skogwårclsstvrclse11 i J ön
köpings lfo l 9-!8 och i G~ideborgs !~in 
19:i0. 1 :c ctssisten t , id Skogshögskolan, 
lnstituLinnen fiir skogsekonomi, 1951- 55, 
därefter , id S\·eriges Skogs~igareförening
ars Riksförbund (SSR) ti ll 19:J6 och vid 
J ordbrukets Uueduingsinst.it.ut ti ll ] 972 . 

Research fellm,· ,id Uni\"t-rsirv of 
California, lJSr\.. 1960- 62. Ans t.älld ,·id 
Skogshögskolan / SLU L' 111eå, Institutionen 
för skogsckonomi, som bitr. professo r 1972 
oc h som professor i skogsekonomi 197:'i
pemiun 198:'i . \'ar perioch is lärare i skogs
l111shälln ing och skogsckonomi på agro
nomlinjen ,·.id La11Lbrukshögskolan. / 33 

Malmström Carl 1891- 1971. Fil. d r. docen t. 
Anst.ä lld , ·id Skogsförsöksanstalten / -forsk
ningsinsrinnet 1913- 57: bl.a. assistent 1920. 
Ö\·erassisteu t 19'.·Ei, prof"csso1· oc h f·örest:U1-
dare för .\.latun·etenskapliga anlelningen 
1940 (från 1945 Avd. for botanik och m ark
lära) till p ension 1957. Ordförande i S\". 



Sällskapet för antropologi och geografi 
1948- 49, i BoLaniska sällskapet i Stockholm 
[CJ51- 64, i S,. fören ingen Oikos 1952- 55 
och i Vetenskapsakadem ie ns natu rskydds
kornmiue 19!>6 samt ledarnot i Stockholms 
skön he tsråd I 9:'>6- 63. 

Ikhandlar i sina skrifter fr~imst skogs
ekologi , skogshistoria, 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 kommu
nist.iska parti 1943- 76, Folkrepubl iken 
Kinas president l 9!>4-59. 270 

Markgren Gunnar l 930- 1999. Algforskare. 
Fi l. cl r. Anställd ,·id Svensb Jågareför
bu11dct, Boda fö rsöksstation 1961- 73, 
chirdter p:1 Grimsö forskn ingsstation 
1973- pension 1995 under h1m1dmanna
skap a,· fö rst Statens 11,Hun·årds, erk frå n 
] 973 , clårefter a,· SLU från 1992. Var h l.a . 
redaktö r för S'JV:s tidskrift Viltnyll. 317 

.Vlartin-Löf S,crker f. 1943. Ci,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 1977-
83, VD i Sunds Defibrator AB 1983-86. 
vVD i SCA 1986 sam L VD l 988, koncern
chef' 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 skogsbota
nik, sedan ,·id Inslill.t lionen för skogssköt
sel, forsknin gsledare 1979-2002. föirdtcr 
programledare ,·idJimLlands Institut för 
Landsbygds1 ttYeckling, Bispg,'t rclen . 765 

:vlarx Karl (1818-188~). Tysk samhiillsforskare, 
arherarrörelscns 111est inflytelserika tänkare. 
Skrev bl.a. \1aniCest 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 skogs
skötscl, SLU Umeå, 1998- 2002, föryng
ringsansvarig i Sveaskog f ön·,tltnings ,\13 
i Lyckselt' från 2002. 195 

Moberg Asa f. 1947. Textilutbilcln. Kous tfa ck
skolan. Kolumnist i Aftonblaclet. 1\)68- 80, 
T\'-recensent d~ir sedan 1986. lVJedverkade 
bl.a. i Folkkampanjen mot LirnkrafL. Ilar 
skri, it böcker om sam hålls- och samlc,·nacls
frågor. 272 

lVlossberg Eije 1908- 1997 . .Jur. kanel. f iskal 
och assessor i S\'C',t HmTätt. Statsst'krere
rare i Socialclepanemen tet 1944-45, kon
sul ta till statsråd 1945-47, statsråd och 
chef för lnrikcsdcparternen tel l 9,17- :'> l , 
landshöl'ding i Kopparbergs län 1951 - :57, 
direktör i SCA 19:.i 7 och \'D där 1960-
pension 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 heten där 197:i och 
startade L,troy Flyg AB, som såldes 1980. 

\'~irlc\srckordhå llare i segelfl)gning och 
s1·t'nsk mästare tre gånger i brottning, 
welt 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 l952-:>6. Sedan :itcr 
till ~fo och Domsjö AB: skogslör\'alrarc i 
'Jylid t'ns, Bjurholms och Lrncå skogsför
rnltni11gar 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 ri ng-skogs
proclu 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 Vanen
falls,·erk 1952 och sarnma {1r som assist.ene 
på AB lggesuncls Brnk, däref'ter i \farma
Långrörs 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 1 3-1994. J ägm. A11sLälld i 
l:krg,ik &.: Ala AB 1939- 43 som skogschefs
assistent, ,,ict arbetssLucl ieavd elningen SDA 
1943-51 sorn ff> rsökslccla re och chefens 
slf. , ,·id SCA, Skogsavclelningcn 1951 som 
c hef för Allmänna sckt.ione n (skogstekn o
logiska, administra tiva och clrifrseko110-
rniska äre nden), cht>f för Skogsclivisio11ens 
allmänna sektion 1973-pension l 978. 
Kompetensförklarades FJ49 ti ll professn
reu i skoglig arbetslära (u u "skogstekn ik") 
vid Skogsförskniugsinstitute t. 55, 83, 202 

Nilsson .Jan-Erik L 1947. Fil. dr. AnsL/illcl vid 
Skogshögskolan, Institutionen rör skogs
föryngring som assistem 19 72, ,·id Institu
tionen fö r skogsgenetik som f'orsknings
assisLe n t 1976, vid SLU Umeå, I nstitutio
nen för genetik och 1·äxtf-ysiologi 1981 , 
fö rst som forskarassistem och frå n 1986 
som försöks ledare/ forskare . 165 

:--Jilsson Nils, "'.'Jisse i Tmattnet" f. 19?,6. Fo lk
högskola . Bon de och amatörfo rskare. Ar
betade 1954--56 på Tegefors sulfirfabrik i 
J ärpen. Liste 1972- 73 in tre betyg i mikro
bio logi vid La n tbrukshögsko lan på Ul uina. 

Utsågs ti ll föreninge n .Jarntamots i Upp
sala hcclerspristagare 1982 med följande 
hun 1dmotivering: "För ha ns o rädda och 
cijiin·a insatser all genom priva t forskning 
på,·isa de riske r som konstgödning innebär 
för jordbruket och dess produkter'·. 14 1 

Nilsson 'Nils-Erik f. 1928 . .Jägm., Skog. lie., 
Skog. dr h.c. Anstiilld vid O sby Lant
mannasko la 19:'i'.1- 54 , i Skogssällskapet 
] 954- 58, vid SkogsforskningsinstituLeL/ 
Skogshögskolan som chef for Riksskog
staxcringen l 958- 7Ci, professor i skogs
taxering 1964--77, d~irefter m·dclningschef 
\'id Skogsstyrelsen och chef för den nyi n
rättade e nheten för prognos, erksam hel 
1977-pcl!Sion 1993. 

Därefte r kons1tlt\'erksamhet i det egna 
företaget "Pla nalys Ko nsult". Är mycket 
engagerad i imerna tio n e lla skogsfr:1gor, 
hl.a. 1ia FO/\. och SIDA. 18, 23, 125, 162. 
300 

Nohrstedr Han s-Ö1jan f. 1950. Fil. dr, clocern. 
Anst;i!lcl vid Institutet för skogsförb;ittring/ 
SkogForsk, Göds I i ugsa, delningen med 
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särskild inriktning på m iljöfrågorna 1984--
2000. Därefter p rogram clwf· ,·id Forsk
ningsråde 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. skogsfö1val
t,11 e vid Kalix skogsför\'al tning 1981- 82 
och skogsforvalta re 1983, tra11sportchef 
för Virke T\ord 1988 och för Virke Syd 
från 1992. 160 

Nordhnder Sven 1 C) l 9- '.W03. Skogsrn . Anst;il!d 
i SCA 1952. Assistent på skogschetskontorct 
i Kramfors AB 1952, assis tent på Kramfors , 
senare Mellersta skogscl1efsdistrikte t 1955, 
skogsvårclsassistenL på \!l elle rsta skogschcfs
clist rik tet 1960-fi7. Assistent vid f astighets
\'iirderingar. planLskolor 111.m., Södra skogs
chefsdistriktet 1967, och vid fastighe1:s-
1årderi ng, skogskarteri11g rn.m., Skogs
divisionens skogs1·ärdsa,·delning 1979-
pension 1984. 58, 212 

Norclsuöm Sivar f . 193'.'\ . Skogsskola,.Jägm. 
Anst/i lld vid Institu tione n för skogsskö tscl 
1965, i \i\'ifstavarf\ AB som skogsvtm.ls
assisten t 1965, i SCA 1966 som först skogs
chefsassist.t>nt och arbetade därefter med 
fr~imst plan eringssystem, i J aakko Pöyry 
AB 1975- 77. Sakkunnig i.Jordbruksdepar
tementet 1977, by1 åchef vid L insstyrelsen 
i Uppsala län 1988- pension I 993. Sedan 
egen ,·erksarnhet. som b l.a. VD för ''Före
tagsskolan 3 i". 83, 87 

"l'oti ni Gösta 1908- 1964 Fil. dr, doccut. Var 
assis tent ,·id Statens växtskycldsanstalt 
] 930- 43, speciallä rare i skogszoologi med 
j akldrcl vid Skogsliögskolan 1943, lära re 
och fört>stånclare fö r Institutionen för 
skogszoologi d är samma år, sedan labora
tor i allmän skogs7.oologi med viltvård 
1945 och frfo 1949 professor i skogs
zoologi till sin bong{111g 1964. 

S,·aracle eu par å r ~i1·e11 for undenis
ninge n i skogsc1no rnologi. Var konstniir
ligt lagd och de t. rnr fäsci1wrandc all se 
honom på svarta tad a n rita t.ex. e n skal
bagge p.'1 fri hand. 252 

Näslund Maufrecl l899- 1988J ägm ., f i l. och 
Skog. dr h.c. Anställningar i skogsbruket 
1925-28, ass iste11 t vid Statens skogsförsöks-



anstalt 1929, ö , erassistent 194 l , t.f. före
stå ndare för Skogsavdelningen 1942, pro
fessor och che f" för Skogsfo rskningsinstitu
tet 1944-57, landshönl i11g i Norrbo tte ns 
län 1957- pension 1966. Skogsmatematisk 
expert i R.iksskogstaxeringsnjmncle n 
1938- 44, sty1-cbeleda mot i Skogshögskolan 
1944-61 och ordf. 1962-68. Orga11iseracle 
skogsforskningsinstitut i Turkiet, Oster
rike, Mexico och Bu rma. 21, 147, 175 

Oxenstierna AxcJ 1583-1 654. Greve, statsman. 
Grnndl igt utbildad i S\'erige och \'id tre 
tvska universitet. Riksr{1<l 1609 och riks
ka nslcr 1912, unde r C nstav 11 Adolfs och 
Kristinas regeringstid , till sin bongång 
1654. 

Skapade bl.a. ett e nhe t:ligt förvaltnings
sys te m på central , regional och lokal nivå 
sorn 111.trycks i den forvalu1i11gsstadga som 
ing:1r i I G34 å rs rege ringsfonn och som 
var unik i dt>L dåvarande Europa. 304 

Palme Olof 1927- 1986. Po litiker (s) .Jur. 
kanel. Statsmi n iste r Tage Erlande rs sek
rt'le ra r<" 1953, hyr[tchcf i staL,råclsbe red
ningen 1961 , konsultatin statsdtcl J 963, 
kommunikationsrn inis1er 1965. utbild
ningsminister 1967 s,tmt statsm inister 
1969- 76 och 1982- 86. 

Sköts ihj~il den 28 februari 1986 p:1 
S,·eavägen i Stockliolrn. Morde t är oupp
klara t. 763, 164 

Past.e ur Lou is 1822-1 89.>i . Fransk kemis t och 
biolog, e n m· sin tids mest berömda natur
forskare. Bland annat professor i kemi 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\'altuingen 1955-9 1, i 
Finansdepartementet 1955, statssekreterar<" 
i Jordbruksclepanernt>nre t: 1961, i Statsråds
beredningen 1964 samt generaldirektör 
och chef för del nyinrättade Statens natur
l'årds, ·erk 1967- pension 1991. Bland a 1111at 
sry1-elsf'ordfö randc för SLU 1986-93. 298 

Persson Anders 1938-1999.Jägm., Skog. dr, 
docen t. Anställd l'icl Dornänverke1 i Vi lh el
m ina och Särna 1964- 66, ,id Skogshög
skola u, lustitutione 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;idlare. Därefter 
Gil tgenetike r 1975-78 ,·id Skogshögskolans 
instirn tion för skogsgenetik. Var bitr. pro
fessor i skoglig provenie nsf'orskning 1978 
vid SLU Carpe n be1-g, professor där 1979-
97, samt professor ,·id Högskolan Dalarna 
1997 till sin bortgå ng 1099. 

Lärde· sig i Tanzania au rala swahili för 
an: 1lllder Eiltarbctena kunna kommun icera 
med de anställda som inte behärskaclt' 
engelska . 165 

Persson Per r. 1943. Jigm., Skog. dr. Anställd 
,id Skogshögskola n, Institutionen fö1 
skogsproduktion 1968-7(i, därefter vid 
SCA. Skogs1·:1rclsavdcl11i11geu, sek t.ionsch 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,·ar m.m ., skogs
vårdschel' från 1991. Hans doktorsavhand
ling 1975 hade ti teln "Stonnskador på 
skog". 10, 5 9, 7 23, 24 9, J 1H 

Perrini Sven 1891- 1963.Jigrn . Tjäns tgjorde i 
o lika Norrlanclscl istrikt 1914-17. Anställd 
, id Skogsförsöksanstal te n / -forskn ingsinsti
tu tct fråu 19 17 som assistent, öve rassistent 
och l'örsökslcclare. Lirare i rnatt>rna 1i k p å 
Skogshögskolan 19 18- 34, professor i 
skogsuppskau u ing och skogsin clelni ng 
dår 19-Fi- pensio n 1957. Fr[rn 1934 ä, e n 
speciallära rt' i skogsekonom i p:1 KTH, 
Avel . för la11unä1eri . Från 1929 general
sekre terare i Tntnnationella Skogsförsk
ningsunionen. l LFRO. 11 l 

Peue rson He nrik 1879- 1962. Jigm. Anställd 
i Dornäm·e rker 1902-04, tf. lektor vid 
Skogsinstitutet 1904- 06, skogsförva ltarc 
i Mo och Domsjö AB 1906- 08, skogsch ef 
i Uddeho lms AB 1908- 22 . Därefter ,id 
Skogsförsö ksans tal ten / -fo rskni ngsins ti tu

te L 1925- 4-1: Ö\'erassisten L 1925. professor 
och förestånda re for Skogsa\'Clcluingen 
1927- 44, chef for anstalten 1939-pension 
1944:. I .eda mot l'ör försökstaxeringen a,· 
V~irmlands läns skogar 1910- 15, och hade 
redan 1909 utfonnat e t.L program för en 
"Rikstaxering" av landets skogar. Chef för 
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StaLens briinslekommission 19 17- 18 . 
Pu blicerade en stor mängd , <"l<"nskapliga 
arlwten och artiklar, där de n·[t mest be
t, clande är "Barrskogens ,ohmproclukt ion·' 
(195!'>) och "Barrskogens ,ärdeproduk
tion" ( 1962). 18, l 9, 35. 37, 120 

Pohanka Ragnhild f. 1932. Mellanstadiebrare, 
ämnesliirare med at~jnnktskornpet.ens, poli
tiker. Var brar<" på lllellan- och högs tadiet 
sarn L i st:ucl ieförbuncl från 1956. Riksdags
ledarno1 [988- 91 och 1994-98 for :'vli ljö
patriet de Gröna, som hon ,·,tr en a,· initia
t:i\lagarna til l. I rikscb gen ledamot i d i, ·erse 
11tskoLL o. l. (dock ej i_jordbruksutskottet) 
samt i flera kommiueer, b l.a. Sw·nska 
UNTCEF-kornmitLen . 

ParLipoliLiska upp<lrag: Språkrör 1982 
och 19811-86, styrelseledamot b l.a. i Folk
karnpanjeu mo t. kärnkraft/ kärnYapen, 
Sv. Röda Ko,-set, Rädda Barnen, Arnnesry 
lnternational och Nej ti ll EU. Ö vergick 
hösten 2002 till Vänstcrpaniet. 225, 317 

Rappe Cli ristoflcr f. 1933. Fi l. cl1 , docent. 
Docen t Yid Uppsala uni,·ersitet 1965, pro
fessor i organisk kemi ,·id Lrneå uniYersi
t.et: 1970 och i miljökemi diir samr löre
stånclare for :t--ililjögiftslahoratoriel i Umdt 
1988-pension 1998. 317 

RemrödJan F. 1941. Fil. kand., J ägm., Skog. 
dr, docen t.. Anställd i Skogssii llska pet som 
ass istent. 1967, i Tnsritutct för skogsförbätt
ring 1968 som chef för Norra clist riktet i 
Sä,·ar, d~irefter skogs,·årdschcf i Domän
,·crkeL 1977 och informationschef i Korsnäs
Marma 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\elingslcd e r ved Det norske skog
fors0 h esen 1958 og prof. cler 1968-74. 
I !a r skre\'et e n rckke vit. arbeid<"r og here
b0ker 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 Skogs
forsöksa nst.al Len/ -fo rskniugsi nsti Lu rc t 
19 18- 28, professor i skoglig rnarkhira ,·id 

Cornell uni1·ersity, USA, 1928- 34, där
efter åter l'icl Skogsforskn ingsinstitULel. 
ö,·erassist.ent i skogl ig ma rkfara 1938 och 
sedan forsökslcdare till pension ] 9:J7. Till
delades 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 erkännande 
a,· hans insatser inom den skogsbiologiska 
forskningen , f"ramför al lt bf'träffande klar
l~iggandet m d<" i lrn111uslag1·et försigg?t
ende processerna. Romells arbet<"n på 
detta rn11råde iir m· genomgripande be
Lydelse 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. Skogs
sakkunnig , id SCA:s kon1or i Stockholm 
1939-pcusion 1956. SLifLare al" Sällskapet 
för praktisk \'äxtföräclling oc h dess ord
förande 1941 - 59. Publicerade eu. flertal 
skriftf'r och tabeller om norrhindsk skogs
och marb·ard, best.°mds- och marktyper. 
skogstekniska frågor rn.111. sann deltog 
flitigt. i elen skogliga debatten. l 7, 22, 30, 
48, 81.117. 238, 239,241 

Ron ge Uf f. 1921. _Figm. Anstäl ld i Kramfors 
AB/ SCA 1948. skogschd för \ifelle rstct 
skogschefsdistriktet] 963-67, sedan chef 
för e n 1winr;111acl central LransportaYdel
ning. Därefter i .AH Stat.ens Skogsindustrier 
(ASSI) som skogsdirekrör 1980- pension 
1986. 83 

Rosengren Stur<" 1918-1982 . .Jägrn. Aust.älkl 
,·id skogsarbetssu1diea,·clcl11 ingen SDA 
1948-.:=iO, \'ar skogschelsassiste n t i Man11a
Lång1 örs AB 1950- 63 och skogsche( i AB 
13illingsfors-Långed/ Bill ingslors Bruks AB 
1963 ri lls företager köptes av Viinerskog 
1977, därel"tcr 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.tnet fö,- skogsförbiittring/ Skog
Forsk i Sfi\"ar 1975, fo1·skare och platschef. 
135, 165 
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Rosvall-Alrncbrink Guuuel f. 1950.Jägm. 
,--\.J.1stä lld, icl Skogshögskolan/ SLU U m eå 
1975- 2003, först som assistent Yid Institu
tionen för skogsföryngring 1975. forsk-
11i11gsassiste n t vid Institutionen för skogs
prod11kt ion 1979 och cl~ircfter ,id Inst.itu
tiouen för skogsskö tsel 1980, forskar
assistent chir I 982 och f·örsökslcdare 
från 1989. 165 

Rurnrnel Rein 1933-1991.J~igrn. Född i Tall inn, 
Estland. Ans tälld i SCA 1961 till sin bort
gång 1991. Föna ltarassistent Yicl Bispfors 
förva ltning 196 l , skogstekn isk ass istent på 
Södra skogschetsdist riktet 1964, skogs\årcls
assistent cfar 1966- 71 och yänstgjorde d å 
I %8-69 i LSA. Skogschef p{t Södra skogs
chef5distriktet 197 I, bi tr. skogsdirektör 
ocb chef för resul tatområd 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. Anställd i Stockholms 
Enskilda Bank l 956-5 7, i \1arma-Lång
rörs 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 (koncern
chef· till å rsskiftet 1989/ 90) sann styrelse
ordforaude 1988-2002, därefter heders
o rdförancle. Bl.a. styrelseordförandf' for 
Kungl. Opera n 1986- 91. 45,248 

Sahlcn Kenneth f. 1948.Jägm ., Skog. dr, 
docent. Anstiilld ,·id Skogshögskolan/ SLU 
C rneå, Institnt.ioncn fö r skogsskötsel 1976, 
so1n assisLent, fo rskn i ngsassistent, 1 000-
timmarsassisten t, som forskningsledare 
199:$ samt som forskare från 2003. 217 

Sandgren !\fats r. 1 %5. Jigrn. Anstä lld i SCA 
1982- 2003. Arbetsuppgifterna ,-~ixlacle 
frå n assistcnL vid Strö.msunds skogsfön·alt:
ning ,·ia ch el" för fältserYicc Yicl Skogsvårds
avdelningen til l skogsfön·altare i Sollcftd 
och s:11-,•Yerkschcf , ·id Tunadals sag, ·erk. 
Skogscli1ekLör i Södra 2003-. Var skogs
e lev vid Skogshögskolan / Skogsfak1 tl teren 
SLU 1976-80. 260 

Saras te J ussi f. J 92 1. f ors tm. (s,·. _j~igrn.) Född 
i Mäntsälä, Finland. Ans tålld i Kramfors 
AB/ SCA 1947-pension 1984. A1betade 

vid Skogsdrdsmdelninge n med förerags
taxeri 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 [931-
34, 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 förste 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 1-
1930, bL1. skyddsskogs- och indel nings
assistent i I-lera norrlåndska distrikt. llitr. 
lå nsjägmästare i.Jä rn LI a nds län 1930- pen
sion 19:'"J 7, b l.a . lärare på Halåsens skogs
bruksskola . 

Gudabenådad exkursionsledare. före-
1og flera studie- ochjaktresor ti ll europe
iska länder och 'Jorra Ishavet.. Gav ut "En 
kunglig bjön\jakt" ( l 936) och "Björn på 
isen" (E)51). Publicerad e arti klar i fack
och 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 fusion e11 1970 
nwd Zcllsrnffabrik \i\'a lclhoJ i det d(t bil
dade företaget PV1;r\ Papie rwerke Waldhof~ 
Aschaffen burg r\C. 

Var hela sin y1·kesverksannna Lid enga
gerad med \'irkesanskaffni11gsrr:1gor, och 
nnder den senare delen som skogsclirck
tör ans,a1·ig för P\•\'A-gruppens virkesför
sörjning fr<lln Li ll si n pensionering I 9H4. 
282 

Schoue Gunnar 187-1--192:J.Jägrn . 1\ ssistent 
,·id Skogsanklningf'11 på ckn ll\·inrä11ade 
Skogsförsöksanstalten 1902-05. professor 
och föreståndare för awle lningen samt 
chef för a nstal ten 1!)09 till s in bortg.°tng 
192:'"l . Tjänstgjord e i Domänst:vrelscn 1905-
09. Var sekreterare i S, enska SkogsYärds
föreningen l 902- 25. 30, 1-15, l ./6, 148 



von Scgebadcn Gus1arf. 1927.Jigm., Skog. 
dr. docen L. J\nst~illcl i Domänverket 1954-
56. \·id Skogsforsk1 1i11gsinsti tu tet, Awl. för 
arbetslära (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<0 ring rn ecl ä mnesiunehålle t 
Regional irn·f'ntcring av skog och andra 
till skog knuu1,1 tillgångar och m iijöför
hå11anclen. s~irskil t med avseende p,\ till
gångarnas 11tnytrjandf' 1972- 78 samt 1978-
92 professor i skogstaxf'ring llted e n lång 
precisf'ring a\· :irnnesinnehålle t som e nkelt 
11t:tryckt innebar au leda Riksskogstaxe
ringf'n . 

Var Skogshögskolans siste rektor 1976-
77 och elen nybildade 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 Vclka
Bit.ca, Tjeckoslc)\'akie n . Anstäl ld som assis
tent , ·id SkogslOrskningsinstituteL, Ge ne
tiskt ,wd . I 95 l , labo rator i skoglig fröforsk
ning 19(-i(i och 1979-89 professor i deua 
äm ne \id SLC 1,;1m::1, Tnstin1tio11e11 för skogs
skötsel. 

Var mycke t intresserad av inte rnatio
nf'l lt samarbe te och ,t\· språk, bLt. espe
ralllo. Rle\ 1976 im·ald i ILalie ns skogs
\'eLenskapliga akade1ni. och höl l då sitt 
introd11ktiousanforand 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 I 94b- -!7. \ id Helsingfors 
unive rsitet l 9LI 7- 53, specialforskare \ id 
tinska Skogsforskningsanstalten 1957- 6 1, 
FAO-cxpen i Mexiko 1962, anställd vid 
FA.0 i Ro rn 1963, professor i skogsföryng
ri ng Yid Skogshögskolan/ SLC Uppsala 
J 964-78 och i encrgiskogsoclling 1978-
pension HJ85. Bland annat pe rsonlig pro
fessur \"id H elsingfors nni\ersitet. I 967- 73 
och professor i skogsskötsel vid finska 
Skogsforskningsiusti tu tel 1977-78. l n i
tie radc u tvccklingsarbe te rörande plant
odling i växthus, maski11ell plantering 
och s.k. energiskogsodling. 208, 209, 212 

354 

Sjörs Hugo f. 11)15. Fil. dr, docent. Docent i 
väx t.bio logi vid Uppsala universite t 1948, 
t.f. laborator i v;.ix tb iologi i Lund 1952, 
laborator i skogsbotan ik loreträdes\is 
nordisk skoglig v{ixtgeognli vid Skogs
högskolan 1955-62, cl~irefter professor 
i v;.ixt.biologi \·id Uppsala universitet 
1962- pension 1980. 289 

StaafAnde rs 1916- 2003.Jägm. Anstä.lld i 
SCA 1946, skogslörvaltare på Erikslunds 
skogsfon 'aituing 1948- 56, V D för Före
ningen Värmlands skogsarbetsstudier 
(VSA) 1956- 62, professor i Skogsteknik l 
("teknologi-rnaskint.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 växtforädliug a\' 
skogsträd Norrlandsstation i Sundmo 
J 9114 och \ ·,ir dess forestå.nclare 1946- 56, 
dä refte r skogs\;'\ rdschef i \i\'ifsla\arLs AB 
l 956- !'i9, profe ssor och foreståndare fö r 
Avd. fö r skogsföryngring \'id Skogsforsk
ningsi nstitutet I 9!59-62, då ha n å te rgick 
till sin tid igare befauning i vVifstm·arfs AR 
och efte r bo lagsfusion skogs\'årdsch ef i 
Be rgv ik & ,-\la AB. D~irefter skogsskötsel
expert i Stora Kopparbergs AB:s dåtida 
kanadensiska dotterbolag Nova Scot ia 
Forest lnclust ries 1977- 80. 34, 35, 38, 147, 
148, 150, 209, 313 

Stefansson Olle L 11)31.Jägm . Anst~illd i 
Domän\'erket 1961- pe11sion 1990: bl.a . 
bitr. jägmästare i Västra distriktf't 1%2, i 
Steusele re \'ir 1967,jägm~istare (revir
lön·a ltare) i Lycksele 1·e\'ir 1971 och i 
Alvdalcns revir 1975- pension 1990. Skogs
ele\· vid Skogshögskolan l 95ti-60. 190 

St.erner Birger r. 1926. Företagare. Startade 
195 7 i handelsbolaget Bröderna St.erne r 
tillsammans med bröden1a Thore och Bo 
(se nedan) Siijansllyg AB. Namne t iiudra
cles senare till Sterner Aero AB. 

I början iignade man sig (t L skol[]yg och 
malrnletning, senare åtjordbruks- och 
taxifl yg sam t linje trafik med en 20-tal 
o lika flygplan. \'intcrtid beclre\· man t.ex. 
besprutn ing a\· bomullsodlingar i Sudan 
och Libvien. 
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Ar 1974 övergick man till he likopter 
(som mest 21 egna) och verksarnheten 
koncentrerades på j ord bruksflyg, skogs
gödsli ng i Sverige och Tyskland , se nare 
{iven d tmarks- och sjökalkning. Bröderna 
de lade på sig 1978, varvid Birger S. över
tog del n yst.anade llygföretaget. H el i~Je t 
Corpora t.ion i USA, dit han fly t.Lade med 
sin fam ilj. Thore S. övertog Sterner Aqua 
Cult.ure AB och Bo S. fortsatte med Sterner 
Aero AB, som han sedan sålde 1988 ti ll 
Heliflyg AB. Bo st.artade samma år e tt. nyu 
företag, Steruer Trading AB, som hyrde 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 rner ovan. J 36, 354 

St.rand be rg O lof, "Olle" 1929- 2001. .Jägm. 
Ans tälld i Do m ~inverket 1956, i SYanö & 
Dynäs AB/ Svanö AB som skogschefsassi
stent 1963, som skogsförva lt.are vid Åsele 
forvalt11ing 1966, och som skogsvårds
a11s1 arig omkring 1975, sann efter SCA:s 
köp m· Svanö AB 1986 vid SCA Skog AB, 
Skogsvånls,11 d e ln ingen 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 mänverke t 191 LJ-28, då hl.a. distrikts
chef hos Bränslekommissiouen 19 J 7- 18 
och bi tr. sekr. hos Socialiseringsniirnn cl <:'n 
vid mred ning a1· s taLens roll som skogs
~iga1 e l 9~8- 30. Docent i skogsekonomi 
Yid Skogsh ögskolan 1930- 36, anställd i 
SCA 1937- 39, professor i skogsckouo111i 
,·id Skogshögskolan 1939- pension 1961 
och rekto r cbr 194 7- 60. 

U nder i\ r<:'n 19 19- 26 gjorde han o m
E1uande studieresor ti ll USA, lndiell, O st
asien , Balkan och C:ent.ralf'nropa, och 
material frå n dessa låg bl.a. till gru nd för 
hans sta!ldardverk "Världens barrskogsti ll
gångar" ( 1931) . Fli tig förfauare a1 \'f'ten
skapliga arbeten, läroböcker i skogscko
norni och a rtikla r i fackpressen ända fram 
till 1970. 18, 79 

St.ålfelt Finn r. 1934. Biolog, ~ilgforskare. 
Fil. lie. Anställd i Svenska .Jägareforbunclet 

l 967- pension 1999 : vid forskni ngsavclel
n ingen som älgforskare 1967 och ,·ar dess 
forsknings led are 1976-83, _jaktvårdskon
sulent i Stockholms län 1989 och i Ö ste r
gö Llands län 1992- peusion 1999. 317 

Sundberg Carl-Gustaf 1913-1990. J ägm. 
Började som aspira nt i ''Bergslaget." 1938, 
diirefter anställd i Föreningen Skogs
a rbetens arbCLss tud ieavdel n i ng 1939- 4 1. 
År 194 1 skogschefsassiste11L, 1942 skogs
förv<d ta re och 1943 skogschcf i Sundsvalls
bolagen inom SCA. Skogschef, senare 
skogsclirektör, i Stora Ko pparbe rgs Berg
slags AB 1944, men frå nträdde det. opera
tirn a nsvaret fö1· Skogsal'cleln ingen 1971 
och stod sedan till förfogande fö r gemen
samma uppgift.er ino m skogsnäringen. 
Hade såda!la uppdrag ända fram ti ll 75 
å rs å lder. 2 76 

Swan Gerda, "Gullan" 1900- 1994. Maka till 
H :1ka11 Swan . 19 

Swan H åkan 1901 -1 987 . .Jägrn . Ägnade hela 
sitt yrkesli1· :11. SCA, först som assistent, 
skogsfon ·al tare och skogschcf i Kramfors 
A.13 l 92"1-48 . Sedan skogschef i Sunds\'alls
holagen a1· SCA 1948, skogsdire klör i SCA 
19:10-65. \'VD fr:111 1957, och cläreft<"r 
under ca L,·å år skoglig expert och d d
g i1·are åt Skeena Kraft Lt.cl. Pe nsion l 966. 
Var bl.a . ordförande i styrelsen fö r Skogs
högskolan och Statens skogsforsknings
insr iru t 1951- 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 Skogs
högskolan / SL U Umeå, Iustiunionen for 
skogsskötsel, som forskarassisteu t 1976, 
vid Institu tionen ff)r skogstaxering som 
fö rsöksledare 1978, vid SkogssLyrelsen 
som chef' lör !Vla rkanv~indn i ngsen het<"n 
1988, för F.nhf' ten för sta tistik och p rog
noser sa mt i11Ler11ationella frågor 1990, för 
Aualysenheten 199::, samt som ''Sen ior 
aclvisor" , ·id denna 20011. 

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 Oscar 1924-1998. Pl1.D. Född i 
Repashuta, Ungern . Akademisk grund
utbil dning ,,id Soprou Fort'st:ry School 
och "facul ty rnem ber" d~ir 1951 . Flydde 
,·id rernlnt.ioneu 1956 ti ll Österrike till
sam mans med sin familj, 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 Bri tish 
Colurn bia. Soprou Forestry School b le\· 
a nslu ten ti ll U BC, och srnde11terna rull
fö ljde cliir sin utbi ld11i1Jg. 

Oscar S1.iklai \'ar har vid Sopron-fakul
teren till 19G l , men engagerades också i 
postgraduate-uncler\'isningen ,·id l iBC 
Faculty of Forestry 1959. Var "T-kad" a, 
0 epartment of Forest Science 1982-85. 
Dokto rerade i skogsgenetik l 9b4, och 
hade i sin forskning eLL mycket stort inter
nationellt. kontakt- och samarbetsnät. Ble,· 
t.ex. 1986 den förste icke-kinesiske med
lemmen 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 annat 
hirare ,·id Skogsmästarskolan i Skinnska11e
herg l 9:'i4- b~. Lni\'ersitetslektor \'id Skogs
högskolan, 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 skogs
odlingens metodik med hänsyn 1.i ll e ko
nomi, teknik och biologi" med syfte att 
förstärka den skogliga u1.bildningc11 och 
forsk ningen i Norrland . Dä refter pro
fesso r· i skogssköLSel där 1976 til l sin 
bortg:mg 1980. l 95 

Tarnm Olof 189 1-1 973. Fil. d r, docent. An
sr;d ld ,·id Skogsförsöksanstalten 1915- 38. 
överassistent 1935- 38, ,·id Skogshögskolan 
1938-pension 195 7 som förste in neha,·,11-c 
a\· professuren i skog lig marklära. 

Hans lärobok "De n no rds\'enska skogs
marken" (1948) är en klassiker. OlofTarnm 
var en mycket uppskattad [;irare, "ti ll nke, 
Eirg och form enjorclgubbe ... 30 

Tamm Carl O lof f. 1919. Fil. dr. Ansti11Jd vid 
Skogsforskn i ngsinsti t.u Let/ Skogshögskola n / 
SLC Cpps,tla [()49- 84 , p rokssor i skogs-
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eko logi 1957-pcnsiou 1984. 128, 135, 
140. 290 

Thor Ake f. 1922. Jigm . . Anställd i Graninge
\'e rkens AB l 949-.ei2 som för\'altarassis tent, 
i 'ii\'ifsra,·arfs ,\R 1953- 68 sorn skogscl1efs
ass isten 1. J 953, som skogschcf 19Z)5, rn'\got 
senare som skogsdirekt.ö r. D;ircfter skogs
d irektör i Berg,ik och Ala ,\B 1968-77 
och i Stora i No\'a Scotia, Kanada. 1977-
pensio n 1987. F.gen konsu lt,e1·ksarnhct 
[987- 1993. 53 

Tiren Lars 1896- l958.J;igrn . Anställd i 
Domänverket 1924 med tj:instgöring som 
assisteu t , id Skogshögskolan. Västra Sten
sele och Hede re\'ir. D;ircfter vid Skogs-
lo rsöksa nsral te u / -forskn i ngsi nsti turer 
1926-58, assiste nt 1926, försöksledare 
1943, ÖYerassist.en t l 944 samt professor 
och förestå ndare 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 för
yngringsproblemen , och bearbetade sitt 
f?)rsöksmaLerial med Yarians- och regres
sionsanalys som , ikt.iga hjiilprnedel. Hans 
sista skrift .. Olll försök med p lantering a,· 
ta ll och gran i l\orrlan d" (Fl:i8) ~ir något 
a,· ett skogligt tes tamente, med samman
fattande slutsatser för den praktiska r.ill
timpningcn. 7. 23, 29, 30- 36, 747, 150, 
175. 176, 188. 790, 797. 199,202, 239 

Troeng k1n f. 1914. Iugen jör. Anställd som 
ass istent, senare forskn ingsinge1~jör, ,·id 
Skogsforskn ingsimtitute L. Ä\'CI. för a1 ·bets
liira / Skogshögskolan , Institutionen för 
skogsteknik J 950-66. E.onscrukt.ör aY 
markberedaren ··sFI-kult.iva torn " (ti ll
sammans tnecl Georg Callin) och av 1nid je
stncla s1.orhjulstraktorn ··sYeclala Elefan t''. 

A.gn,1de sig senare å t. U FO. magnet
terapi och författarskap . J2, 191 

Törnströrn l nhT\·ar f. I ()29. Skogsm. ,\ nst~illd i 
Kopparfors AB som skogsvårclschef I 966-
80, i HiKo AB som teknisk direktör 1980-
8!i. D;irefler egen for·e tagarc i Ockelbo 
skog AB 1985- pcnsion 199-l. 209 

v\'allgren Frans 1896- 1975. Skogsfaktor. 
A.nställcl i SCA, 1925, skogsfaktor för 



Vilhelm ina öst ra bevakning, ca l ~Jtl8-
pension 196 1. / 89. 190 

'Aallruo Uno 1860-194(-:i. J igm. AnsLäl lcl i 
Dom/in\'erket 1882 med ~jänstgöring som 
hL1. assisLen L i Ö reb,-o och Askersunds 
re\'ir samt I id Domäustyrelsen och Skogs
ins titutel. Före tog studie resor Lill Frank
rike, Tvskland, Österrike , England 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 bruks skogar. 
Jigm~ista re (re\'irfönal!are) i .Jönköpings 
re1 ir 1899, i (_)rebro re\'ir 1902, överjiig
miistare i Ikrgslagsdis triktet 1903 och i 
Srockholm-Gäl'le distrikt 19 19-pensiou 
1925. 

Var en st.rid bar debauör i b:1ck tal och 
skrift. Mest bekant är hans reaktion mot 
trakthyggesbrnkct och föresp råkande ;-11· 
··rar.ioncll" dle 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, ·Jack'' 1921-2004. B.S.F, .\rl.F. 
Agr icult. Researcl1 Officer (Forest Biol
ogist), Canadian Agriculture 1951- 56, 
Research Forester, Un i\'ers ity of British 
Colurnhia Research Forest, 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 Kopparbergs Berg
slags AB ass isLen t i Ös t.erdalarnas och 
S~irua revi r samt i Luleå 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 1912-
pensiou 1933. 

Var starkt engagerad i frågor om skogs
hushåll ning, a1Yerkning och föryngri ng, 
där han tliLigt. framförde si na synpunkter i 
uppsa1scr, föred rag och cliskussionsinfagg. 
16, 79 

WendL Karl Lennart r. 1943. Ci1ilck. St11deracle 
\'id Skoglig produklionslära Yicl Cnwå 
11 n il'ersitet, 1 ar Corskningsassisten L där 
197-1- 75. diireher VD för familjeföretaget 

Gust.afsborgs Säteri AB i Perstorp 1981-
2001 . lJtvecklade KLW-såddmaskinen . 217 

Wen ner-Gren ,-\xel 1881-1961. Affä rs- och 
i11dustrima11. Bö1jade efter hanclelsstudier 
i Tyskland som fö1säljare hos AB Separa
tors tyska clotterbol.tg, köpte in sig i elen 
tyska agent uren för c11 ame rikansk dam m
sugare. Fick agentu ren fö r lampfabriken 
AB Lux i Stockholm. tiofalcl igade fö rsälj
n ingen och knöt upp Flekt.romekaniska 
AB för Lilherkn ing a\' cn modifierad 
dammsugare. Slog 19]9 ihop dessa fö re
tag ti ll AB ElckLrolux (l9S7 ''Elccuolux") 
och lanseradf' dammsuga1·en i dess "slut
liga" form . Ko1npleuerade med tilll'erkn ing 
m· ett kylskåp som 01111·,u1dlade 1'ärmc ti ll 
kyla och iute behö1Cle någon kompressor. 

Genom hern försäijning och avbetalnings
köp blel' Electrolux en swr int e rnationell 
koncern , 1ilken han ledde som VD 1920-
2!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 ndclsbauken 
löste ut honom. Stvrclseordförande i SCA 
I 9:)S- 39. Var en p eriod även stor akric
~igare i Bofors .-'1.B. 

Engagerade sig sedan i en mängd icke 
s{1 lyckosamma projekt som den e nkcl
spi'1riga _jänw~igen (.-'l.lweg), datortilh·erk
n ing (A lwac. Wegcmatic) och exploate
ri ng a1· skog, 1·auenkraf't. och malrn i Rritish 
Columbia. Bildade ne,-a forskningsstifte lser 
och gjorde flera donatiouer ti ll vetenskap
liga äncla111{tl. J/-1-

\,\'eslienjan f. 1924. Jigm. Aspirant i Domän-
1·erke1 1950, fönnedlingschef' i a rbetsstudit>
avdel ni ngen SD,--\. 195 l , lärarf' på G<1111mel
kroppa skogsskola 1905, Chief fores te r 
hos ;\lm·a Scotia Pu lp Ltd. i Kanada 19(10, 
skogslårclschcf i Billerucl AB I %5 och in
förmmionschef' i Billerud U dcleholm AB 
1978- pcnsion 1983. 313 

Wcssbcrger Il ans f. 1924. Jigrn . ,-\ nst~illd i 
:vi 11nksu ncls AB, SCA 1 \Ei2, bl.a. skogs
förrnltare 1960 på Bodens och sedan på 
Kalix skogsfönaltni ng . Skogschef i >lorra 
skogschcfsdistriktet SCA 1968-79, b itr. 
direktör 1979, biu. chef samma :1r och 
chd 1981 - 87 för Skogsadm inistrati1·a a1·-



delningen i Skogsdivisionen/ 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 Skogs
försöksanstal ten / -forskningsi nsti rn tet som 
assistelll på Skogsavdelningen 1908 och 
som försöksledare på Avd. för föryngrings
försök i Norrland 1916. Därefter i Domän
verket som jägmästare på Örbyh us revir 
1931 och på inclragningsstat 1934 till pen
sion 1941. Bland annat lärare i zoologi på 
Skogshögskolan 1935-43. StyrelselcdamoL 
i Sv. Naturskyddsföreningen 1927-4,t Er
höll professors namn 1953. Wibeck och 
Lars-Gunnar Rome ll var föregångsmän 
inom nalllrvårclcn. 30, 31, 146, 150, 221, 
285, 296 

\\iikner Svante f. 1925. Skoglig yrkeslärare, 
Skogsskola. Arbetade åt SCA ca 1940- 58, 
bl.a . med plan tinventering, gick yrkes
lärarutbi ldning och arbetade som yrkes
lära re, gick skogsskoleutbildning och \'ar 
sedan anstä lld vid Skogsv:1rdsstyrelsen i 
.Jämtlands län som yrkeslärare 1963-
pension 1990 . I 90 

Willen Paul f. 1925. J ägm. Anstäl1cl i Korsnäs 
J\.B 1952-pension 1990, som assisten t. I 952, 
som skogsförvaltare på Kadholms förvalt
n ing 1959 samt som skogsvårds- och ut
vecklingschef 1970- 90. Däre fte r verksam 
i konsnltfirrnan Willenkonsult. 313 

WrctlindJoel 1888- 1965 . .Jägm., Skog. d r h .c. 
J\.nst~illd i Domänverket på diverse assistent
och tf. j~igmästarforordnande n i norra 
Sverige 1915-20, assistent vid Skogshög
skolans förbered and e jägmästarkurs 1916, 
19 17 och 19 19 . .Jägmästare (revirförvaltare) 
i Södra Malå revir (senare Malå revir) 
1920-pe nsion 195 l. 

Genom om fattande försök och praktisk 
verksamhet beträffa nde skötse.l och föryng
ring av de överåriga skogarna i Norrlands 
inland visade han på behovet. av kalhugg
ning i kombination med hyggesrensn ing 
på torra marker och hyggesbränning på 
mindre 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. An
ställdes som lärare ,·id Duke UniversiLy, 
URC, BC, 1939 och arbe tade somrarna 
19111 - 41 som konsult. 

Var i US Arrny 194~- 46 och deltog i 
Frankrike , Belgien och Tyskland. Åter
vände till UBC, men var sedan Chief 
forester vid Canaclian Forest Products 
Ltd. (Canfor) 1947-62. 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 därefter åt 
eget skogsbruk. 208 

Zackrisson Olle f. 1945. Fil. ämbetsex., Fil. 
lie. Var sedan 1971 forskningsassistent ,·id 
Umeå universite l då han 1979 utnämndes 
till professor i skoglig vegetat:ionsekologi 
vi.cl SLU Cmeå, Institutionen for skoglig 
stånclortslära, senare Ins titutionen för 
skoglig vegetationsekologi. 

Professuren har en omfattande beskriv
ning: "Skyldighet att bedriva forskning 
inom den skogliga n :gctationsekologin. 
Forskn ingen bör inriktas p:1 skogsväxter
nas utbrc>dning och st.ånclortskra\' sam t 
på skogsväx t:sarnh~il lenas sammansjt tuing, 
förekomst och dynamik, fr~imst inom 
>iorden,jämte deras beroende a\' miljön 
inklusive de skogliga å tgiirclerna. Skogs
historiska studier kan anses falla inom 
~jänstens ornr;°1cle. U 11clen isningsskylclig
het i botanisk morfologi , i artkänn edorn 
och dendrologi, i vegetatio1mtnalys och 
skogs1ypslära samt i allmän skoglig växt
geografi 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 skogs
förvaltning vid Sunclsvallsbolagen, skogs
vårrlsassistent 1955 på Sundsvalls skogs
chefadistrikt/ Södra skogschcfsdistrik teL 
Skogsförvaltare på Stuguns skogsforvalt
ning ] 966, bitr. skogsförval tare på Kälarne 
skogsförvaltn ing 1975 och skogsförvaltare 
där J 978- pension J 982. 

Hade även bedrivi t högskolestudier i 
miljövård. 58, 128 



Åhre us Nikolaus. "Niklas" 1894--197 1. Skogs
skola. Anstiillcl i Dom~iuverket 1918, tjänst
g jort bl.a. på A.re r evir fr{rn 1934, pft 
H allens revir som kronoFigare på Unders
åke rs bevak11ingstrakt från 1941 och på 
O,·ikens 1950-pension 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, sedan 

1990 plancringschcf p,\ Skogw,'i.rds,1,del
ninge n . Elf',. vid Skogsm~istarskolan 1969-
70. /60 

Övcrby St.ig 1915-2004.Jig111 . Anstiillcl i SCA, 
Sundsvallsbolagen I ()42 , förestå ndare för 
SCA:s skogsskoht i Sta\Tc, skogs,årds
ass istcnt på Norra skogschcfsdistrikrct 
I 9!'ifi- pcnsion l 980. 5 5, 58 
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Svensk skogsindustri och svenskt 
skogsbruk under efterkrigstiden, 
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 orienLering 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 ekono
miska utvecklingen i SYerige under efterkrigs
Liden . Den anger därmed n[igra bredare 
sammanhang och kronologiska ramar fö r SLig 
H agners skildring a\" det norrländska skogs
brukets 0111\'an clli ng under efrerkrigsLiclen . 

Allmän ekonomisk 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 snab ba 
rilh·~ixten förk laras a,· a tt ,·iirldsh,1ndeln ex
pande rade som a ldrig förr, bland annaL till 
föijd a\' int:crnatiouclla överenskommelser om 
en moneLär o rdning och sänkLa tul la r. Stor be
tydelse hade ocksi\ genom brottel för e n rad 
sarnrnankopplade iuclusLr igrenar, inriktade pi\ 
massp rodukt ion aY \'araktiga konsumtions
varor, inklusi,e bilar och flygplan , pi\ gn111d\'al 
av Lung industri som järn-, st,11-, kol- och 
cementiudusLri. Rasindustrie rna bidrog ocks:1 
till att bygga upp infrastrnkture11 i krigs
härjade ekonornier. 1 

Sedan omställningsproblemen efter krigs
sluLeL klarats m· bö1jad e till\'{ixteu La fart i 
S,·erige och särski lt del Lid iga 1960-talet ul-

111ärk1.es a\· mYCke t snabb tillväxt. Breda lager 
a,· befolkningen kunde fä tillg:mg Lill mass
konsnm linnens fördelar. E n rad expansions
krafter ,·erkad e i elen svenska ekonom in med 
bilismen och elen allmänna clcktrifieriugen som 
L\'å centrala inslag. I spåren a,· dessa ökade väg
byggancleL 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 genom
brottet för elektrisk u trustn ing i h emme n . 

Snabb t.ilh ·äxt i det samlade produktions
resultatet inneba r inre a tt eko110111ins olika 
nä ringsgrenar ,·ii.xLe i ungefär samma takt. 
SLora skillnader förcli\g såYäl mellan sont 
inom dessa. Jordbruket och skogsbruket upp
,·isadc l:U1gsalll tilh·äxt. och minskade som an
del m· bntttonatioualprodukten . Inom inclustri
sektorn ,·ar gn1\·ind11srrin , metalliuclusLri n , 
,·e rksradsindustrin samt massa- och pappers
industrin sä1·skilt expansi,·a , medan tillYiixteJJ 
var blygsam inom Ji,·smedelsi11clust.rin, textil
och koufekLionsindusLrin samt sko- och läder
ind ustrin . Det ,·ar fö rh å llandevis tckuikinten
siYa d e lbranscher som ti ll stor d e l bar upp ex
pansione n, såsom maskinindustrin, bi lindus
trin, den e le ktrotekniska industrin och ,·arYs
industri11. FörskjuLni ngarna inom industri
sektorn återspeglade till sLor del föränd ringa r 
i marknadsbetingelser och cfLcrfrågans uLYeck
ling, inte lllinst på utrikeshandelns on1råde . 

Exporten och importen ökade m ycket kraf
tigt fr{rn slutet a,· 1940-talct ocli fram ti ll bör
jan a, 1970-talct. Om,jrlde n hle\' allt \'iktiga1·e 
för s,·ensk ekonomi med Väste ll ropa som den 
främsta export- och importlllarknade n . 1110111 
exporten skedde föränd ringar son1 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 intcrnaLionell arbeLsfördcluing stadd i 
snabb föriin d ring. l{.:tvarors och billiga mass
producerade produkters andel av exporten 
minskade medan särskilt ,·erksLadsinclustrins 
a ndel ökade . Reda n under 1960-ta let bö1:jade 
trycket fr{m den förändrade internationella 
arbetsfördelningen bli Linnbart för den tradi
tionella rå\'aru industri n och de grenar som 
koncentrerade sig på billig massproduktion. 
H,lrclnancle kon k11 rrcns ruöt.Le inomj?irn- och 
ståli ndus1rin sam l även inom m assa- och 
pappersindustrin. Utvecklingen i Sverige gick 
i samma riktning som i övriga Västeuropa, 
från allt mindre til l all t mer kunskapsintensiv 
produktion . 

Perioden av ekonom iskt uppsvi ng och sam
hällsekonomisk stabilitet närmade sig sitt sluL 
redan vid ut.gången av l 960-talcL. Tydliga 
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tecke n bö1j,1cle då synas på au sYensk in dustri 
fö rlorade mark w omlands. Krissymptom upp
tr~idde ockst1 i de n in1e rnatiouel la ekonomin 
redan före elen forsla o ljekrisen 1973- 74, i 
form av stagnerande ti lh äxt., sammanbrott för 
det ,·ästliga rnonctiira samarbetet, inflation 
och stigande arhetslösheL. O ~jekrisen föijdes 
sedan m· e n djup lågkonjunktur med starka in
slag a, · sLrukturonwandling inom d e gamla 
basindustrierna. S,·erige försökte klara sig 
undan konsekve nserna av oijekrisen genom 
elen s.k. ÖYerbn ·ggn ingspoli tiken men clrabba
clcs av en kostnadsexplosion med starkt sti
gande lö n t>kostnacle r. Kostnadsstegringarn a 
ledde till förlorade exporta ndelar och u1löste 
en djup industrikris med bö1j an 1976. Hårclast 
d rabbadt>s ,·arYsind11strin samt grU\·-, järn- och 
stål industrierna. 



.Ä.,·eu massabruken mötte sLora s,·:1righeter. 
.v[olå tgärderna hlc,· en se rie devah'eringar för 
att :1tersrälla elen svenska inclusLrins kon
kurrenskraf't och stat liga ~ttg~ircler för an mildra 
de ,·ärsta skadeverkningarna. Krisbranscherna 
kom emdlert:id mol slutet av 1970-talet an 
snabbt orr1strukturerns genom specialisering 
efter markuadens möjligheter, konce ntration 
och rational isering av produktionen. 

Den kraftiga de,·ah'eringen 198'.2 och elen 
internatione lla korijunkrnruppg:mgen med 
start 198?, lcclcle sedan till minskad arbetslös
het och stigande vinster i indust rin san1Lidigt 
som de stora budget- och bytesbalansunder
skotten fö rsvan 11 . Mot slutet av ] 980-ralct 
gjorde sig problem på n ytt g~illancle med infla
tion 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 ekono
m in drabbades mycket hån , rned hankkrisen 
och stora kreclitlörluster för affärsbankerna 
som der mest spekwkuhira inslaget i d t>t tidiga 
1990-talets k ris. 

Den sveuska ekonornins stora problem frå n 
1970 och fram ti ll mitten av 1990-tale t måste 
sättas i samband med de n internatione lla e ko
nomins omvandling, främst med au en kris 
drabbade elen indt1stri sou1 burit upp hög eko
nomisk tillväx t un der e t:t tidigare skede. En 
allt större andel av elen t t111ga indust rin och 
den e ukla konsurnt.ions,·aruindustrin kom att 
förläggas ti Il låglönelä nder. I ställe t växte en 
högteknologisk, mer differentierad och kund
orienterad industri fra1n i de gamla industri
länderna. 

Minskni ngen i tillväxttakt blev kr,tft igarc i 
Sverige än i många a ndra indnstrihinde r. 
Demt be tyder emellertid inte att den svenska 
inclustri11 allmänt gick dåligt under 1980-talet. 
Företagens produktion ökade, rnen ö kniugen 
skedde t.ill stor del i utlandet. S~trskilt under 
senare delen av 1980-talet \'ar de svenska fö rc
rnge11s direktinvesteringar utomlands mycke t 
sLOra. Liksom i andra delar av \/jsteuropa 
skedde också en omst~illning i rik tning rnot 
a llt:rner kunskapsinte nsiv och f1exiblare pro
duktion, med telekommunikat ioner och läke
medelstillve1kning i spetsen. 

Skogsindustrins utveckling 
Skogsprodukter har under lå ng tid ha ft a,·
görande betydelse fö r S,·eriges inte rnationella 
konkurre nskral't. E11 be tydande t>xport a,· 
s,\gade tr~.i\'aror etablerades under 1800-talet. 
och redan runt 1860 ]ijrrörcle mer än en 
tredjedel a,· landets export.inkomster från 
skogsincl11strin. Den andde11 ökade scd ;rn till 
strax över 40 procent \'id minen av 1890-tale t, 
d å sågverksi11d1tstrins expansion kulmine
raclc. Ett avgörande steg i det industrie lla ut

nyttjandet av skogsi-åvaran togs i och med att 
den t.räfiberbaseracle rnassat ill\'erkniuge n intro
ducerades i slute t av 1850-t.ale t. Prod uktion 
o ch export m· tr~imassa ,·äxte snabb t sedan d e 
nya kemiska 111e toderna för a tt frigöra cellu
losan introducerats kring 1870. Från mitten av 

J 890-talet och fram till första ,·~irldskrigets ut
brott ökade produktions,·olyme n 111c1· än tio 

g:u1ger. 
Eftersom exporte n a\' trä\'aror samtidigt 

sragneracle Ö\'ertog massa- och pap persind11-
strin träva ruindustrins roll som störste expor
tör 1eclan 19] 7. Den stora expansionen för 
massa- och pappersindustri11 korn emellertid 
inte Cörrä11 under mellankrigstiden, d å pro
duktionskapacit:e ten snabbt 11n·iclgacles och 
exporten ökade mn ~in tre gånger. .\!fot sl11tet 
a1· 1930-ralet s1·araclc 111assaindustri11 för runt en 
femtedel a,· landets samlade exportinkomster. 

Ocksä pappersindustrin upp,isade snabb 
tilh äxt under mellankrigstiden och s,·arade för 
uppe mot en t.ionclcl m· exportinkornsterna. 
Trä,·aruindustrins andel h,Klc m inskat sedan 
slutet av 1800-talet. och ,·,ir i mi tt.ena\' 1930-
talf't ca 15 procent. Skogsindustrin svaraclf' 
san1111anlagt för bortemot hälften av landets 
export\'ärde. Tyngdpunkten i skogsindustrin 
f·örskö t.s frå n produktion a,· s.-°1gade \'aror till 
massaproduktion och därefter kom pappers
tilh·erkning a ll be t11cla all t mer.2 

l bö1jan a\' 1950-talet ,·ar skogsindustrin 
fo rtfarande den \'iktigaste enskilda expon
näringen och svarade for 45 procent m· export
inkomsterna, en andel som sedan sjönk kra f:. 
tigt till '.24 proce n t. i bötjan av 1970-ta let trots 
att proclnktiouen ökade. Framför al lt mins
karlc and elarna för trävaror o ch pappers
massa . medan papper och pappersvaror upp-
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\isade en mer stabil andel. .Vlassaexponens rcla
ti\·a lx:t\'delse m inskade i och med att en 
växande andel av massan \·iclare förädlacles till 
papper inom laucleL. Skogsindustrins roll som 
lcclaucle exportindustri övertogs a\' rrämst 
vcrkstadsindttstrin, som \'äxte snabbare än 
skogsindustrin och svarade for n~istan hälften 
a\· landets exportinkomster ,·id utgången a\' 
1980-talet. L) jren10t behöll skogsindustrin sin 
st~dlning som landets främste neuoexponör 
och främste bidragsgi\'a1e ti ll bytesbala nsen . 
Skogsindustrins nettoexport uppgick 1990 ti ll 
53 mi ljarder kronor, medan uettoexporten a\· 

verkstadsprodukter samma år \'ar endast om
kring 7 miijarder kronor, trots au e:-::portell a\ 
dessa produkter \',u· a,·seYiirt större än a\· 
skogsprodukter. 

Andra \'ärldskriget \'ar en prÖ\'ningarnas tid 
för S\"ensk skogsindustri. d;t exporten hastigt 
sjönk till omkring hälften a\' förkl"igsni\·ån . 
Stadiga ingrepp i hande ln gjorde sedan au 11 t
vccklingen omedelbart efler krige t gick lång
sammare än for andra industrigrenar. Ransone
ringar, le\·eransplikt och kvoteringar leYC!e har. 
för s,h-äl he mmamarknaden som exporten . 
:'vlcn p roduktione n ökade trots detta och runt 
19:"'i0 Ö\·e r triiffacle produktion och export for
krigstide ns niv{ter. Från början a\ 1950-talct 
och fram till mitten a\' ]960-taler steg sedan 
skogsindustrins totala produ krions\"olym med 
nära 3 procent per {tr, \ilket låg ungefär i nivå 
med ti lh·äxten inom industrisektorn som helhet. 

S,·ensk industr i hade en grnnad position 
kring 1 ~E>O och upplevde e n första stark ex
pansion i samband rned KoreakonjunkLuren 
I 950-1952. som ledde till kraftiga prisstt'g
ringar på de s,·enska basniiringa rnas produk
ter. Stora a n liiggn ingsi1n-estcringar g jordes 
m ed hjå lp av d e \·instcr som skapades under 
denna högkonjunkLm. Första hälften a\' 1950-
tale L \ar i ekonomiskt hiinseende rnvcket 
lyckat för skogsindustrins del. Under restt' n a\· 

årtiondet lllÖtte e mellertid de nordiska pro
ducenterna en allt starkare konkurre11s i Väst
e uropa. Skogsindnsrrins kostnac!sn ider ,ar 
bcsviirande höga i Koreakonjunktui-ens köl
vatteu och konkurrensen frå n de nordame ri
kanska massaprod11cemerna hårdnade. Sw:rige 
fick lämna sin lcd,mde roll som rnassaexportör 
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ti ll Kanada. TräYarurnarknaden känneteck
nades a,· Ö\"erutbud från exportländerna i för
h ållande till importfandernas inköps111öj lig
lieter och trä\·a rnpriserna {1tcrstiilldes inte till 
1951 å rs nivå förrän i slute t av 1960-t;ile r. 

Sågverksindustrin 
lj nder industrialisnwns guld{dcler 1950-1975 
\'ar volyrntilh-äxt och prod uktil'itetsökning 
inte lika snabb inom såg,erksind11strin som i 
massa- och pappersindustrin. Såg,erksindustrin 
fortsatte emellert id au ,·ara a\' gru11clläggancle 
bet\'dclse för den s,-cnska skogsnäringens ut
veckling. De båda grenarna m· skogsindustrin 
elda r o ft ast på r:n·ara11 från samma tr~id och är 
d ärför beroe nde m· Yaranclras bet;iln ingsfor
måga. tvlass:t\'t'cl är ti ll bctvclancle del e n bi
produkt. dels fd u sluta\'\erkningar. dels från 
produktion a\· sågade \·aror. Endast \·id gall
ring iir m assa\'cd hu\'uclprodukLen . Samtidigt 
är s:tgYerksincl1tstri11 \·iktig fö1· skogsbrukets 
ekonomi , eftersom skogs~igarnas rotne uo till 
största delen ko1urne1· fr:m sågYerken. Höga 
ambitione r inom skogsv:1rcle11 ka n bara upp
räuhållas om sågYerksindustrins lönsamhet är 
någorlunda god . En nibbn ing a\" ba lansen 
meJla n de båda grenarna av skogsindustrin 
försä tte r skogsbrnkt>t i stora sY{irighete r.1 

,~\,·en om konsunnionsu tYecklingen för 1.rä
,·aror inte \"a r lika expansiY som för andra 
skogsproclukter, uppvisade tr~iYarukonsu m
tione n i de europeiska a\"nämarländenia en 
trcndm~issig stegring under eft e rk rigstiden . 
Lnclcr 1970-talet bröts em elle rtid denna 
trend med starkt minskade import\'o lyrner 
under senare hälften al' årtiondeL. Produk
tionen a\" sågade \ aror ökade från ca 6,5 m il

.joner rn 3 å r 1950 till en topp på 14 miljoner rn 3 

under högkonjnnkrnråre t 1973. Sågverkens 
pn_1d11kt ion kulm inerade e mellertid i och 
med rå\·aruboomcn 1973- 711 med en mycket 
stark lagcrspek11la ti on på s:1gade , a ror. D~ir
efter sjönk produktione 11 dramatiskt ti ll en 
ni,·å ru11t 11 miljoner m 3 per iir under :tter
stoden a, I 970-talet och större delen a\ 1980-
talct. 

Avcn exporten ökade fram ti ll I 973 (9,4 
rnil_joner 1113) for an. därefter sjunka till en 



higre nivå på 6-7 miijoner rn :>, per {1r. Expo n 
anclelcn låg fram till mitten a,· 1970-Lalet med 
några tmclamag mellan 50 ocb 60 procenr. 
Tillbakagången fr{111 och med 1970-talcts rniu 
för s{tg\'erksinclustrin, och hela 1.rä,·aruindu
strin, betingades till stor del a ,· a ll hvggnads
investeringarna m inskade väsen Lligt, i så,·äl 
Sverige som hela väst,·ärlclen. 

I lågkonjunkturen efter elen första oljekrisen 
drabbades sågYerken inte bara av minskat byg
gande uuw också a\' starkt stigande 1.imrner
prise r. ,·ilkct försämrade deras konkurrens
haft och ledde till minskade andelar <n· den 
västeuropeiska marknaden under 1970-ralct. 
[Vlvcket ti ll följda,· de\'aht>ringarna i början a1· 
1980-talet ökade seclau marknadsandelarna. 
f örst under 1990-talet uppn{1ddes och över
t räffades elen produktions- och exponn i, å 
som hade gällt under 1970-tale ts första å r. Trii
varuexpone ns s\'årighcter under andra hiilf
ten a, 1970-talt>I och stora del ,u· ,I\· 1980-talet 
gav upphm· till st rä , a nclen att öka exporien a,· 
vicla reför:idlade tr~h aror. Detta ledde i första 
hand ti ll ö kad export a,, h yvlade varor. In tres
set 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 sågverksindu
st ri n . Den ekonorn iska och tekniska u t,·eck
lingen 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 större och 
stora s{tl:,'Yerk nvbyggdes. År 1950 fanns något 
fl e r än 7 000 s,'tg,·erk med en totalprodukt ion 
om 6,9 miijoner u/1. År 1973 hade antalet 
minskat. ti ll 3 600 såg,·erk och totalproduk
tionen ökat rill 13,3 n;iljoner lll~. Tyngdpunk
ten i produktionen försköts ocksi't mo1 södra 
SYerige. Götalands andel av totalproduk
tionen ökade från 29 procent l ~F>0 till 45 pro
cent 1974, medan "lorrlands andel minskade 
fr:u1 39 procent till 29 procent. 

Procl u ktionsnedgången uucler andra hälf
ten a, 1970-ralet ledde i kombination med 
snabb teknisk u t1·eckling till att framför a llt 
lllinclre s~tg1·erk slogs m. Antale t enhet 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 mitten av 
1980-ta leL för hela 97 procent a,· elen samlade 
produktion me n u tgjorde bara 20 procent a,· 
antale1 en heter. 

T,-enclen att en <tllt stö rre del a,· produk
tionen koncentrerades ti ll stora enhet.e r fort
satte under l 990-talet. l rnitten m årtiondet 
s,arade 306 s,\gyerk, som årligen producerar 
1nei- än 5 ()()() m 3 s:1gad , ·ara. för drygt !)8 pro
cent a1· den to tala produktionen. De största 
sågYerkens andel av produktionen ökade mar
kant under första hälften a, 1990-tale t. Sto,-
lckskhtssen 50-100 000 m '.1 ökade sin andel 
från 24 procent till dt')gt ~I procent al' pro
duktionen . Störst ökning upJJl'isacle storleks
klassen över 100 000 rn\ från drygt 27 procent. 
al' procluktione11 ti ll drygt 36 procent. 

Aven om n:1gra \'erkligt stora tek niska 
gc11ornbro11 inre skedde inom såg1·erksindu
strin 1111cler eflerkrigstiden. kom betydande 
förb~ittringar till stånd genom ökad rneka11 ise
ring och automatisering. T immt'rhanteringen 
rationaliserades genom alt dirnensionssorte
ringen a, sågtimret u1fördes i landsonerings-
1·e rk med högt m eka11iserad och automatise
rad arhetsg~mg. Sö11derdelni11gen UL\'ecklades 
successin mot högre proclukti\'itel och prt'ci
sion. "lya tckuiker 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 iordningställande fö r le, e
rans: l~ingclsonning bleY allt vanligare, pakcte11 
p ressades. ba11dades och ernhalleracles. Ut
, ecklingen resulterade i en betydligt höjd pro
du ktiYitct 1ne n åstadkom inte någon egenLlig 
förbättring i rål'aru utnyt.0an der. 

Såg1·t'rksindustrin hade !~inge större de len 
m· sin produktion inom ett stanclardsoriirnt>nt. 
S,·erige ,·ar Västeuropas srörsra lcverautör a, · 
en bulkmässig, lågföräcllad rå\'ctra till bygg
och sn ickeriindustri och \'ar därmed starkt ur
satt för korts iktiga s,·ängn ingar 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 långsiktig lönsalllh et.. 
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Massa- och pappersinduslrin befann sig I en 
liknande situation men tog sig ur den genom 
a ll successin öka föräcll ingsgrnden . Sågvcrks
induslrins s,·aga och splittrade struklur gjorde 
att deu länge hade svårt att t.a sig ur situationen. 

lnrikrn ingen på lågföriidlade varor hängde 
sarnmau med en disrributionsst.ruktur som 
kännetecknades av all det fanns en rad o lika 
m ellan led mellan sågverk och slut.användare. 
l'å trä,·a rumarknaden fauns länge e 11 stort 
antal små produceu Ler som så lde på eu världs
marknad med många små slut.användare. En 
sådan marknad be hövde ett mellanled som 
byggde upp det sortiment som förbrukarna 
eherfrågade. SågYerken kunde då koncen
trera sig på att skaffa rå,ara och effektivt 
sönderdela den till plank och brädor utan all 
behöva bekymra sig särskilt mycket om v,nt 
dessa tog v~1gen eller vad de skulle arn·ändas 
ti 11. 

Luder 1970-ta let ändrades e mellertid be
tingelserna 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 markna
den och skapa direkta kontakter med den. 
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 er påver
kades också a\' att tiden fr{111 sågn ing till le,·e
rans förkortades genom övergfö1g till artificie ll 
to1lning och av an transporttek11iska lörb;iu
ringar möjliggjorde kontinuerliga lC\"eranser 
med kon transporttid. 

Så länge s;'1gw:rksiud11s1rin hade en do!lline
rande dela,· sin produktion inorn e ll standard
sortiment. inriktades striivanden efter· mhållig 
lönsamhet främs t på att reduce ra kostna
derna. V;igen ut til l exportmarkuaclen gick Yia 
mellauhänder/ agenrer. l och med au till
gången på in l"ormaLion om krm· och behm· 
fr{rn slt1r,11w~inclarna ökade, öppnades m~jlig
herer för e t.t ,·al mellan inriklning p[1 standard
sortiment eller specialson imen t. Dt'n senare 
strategin inn ebar en inriktn ing på intäkts
g<"nerering, d.\".s. att företagen sökte sig till det 
prod ukt:sortirrwnr som betalade sig bäst. 

Ut,·ägen ur sågYerksind11st:rins s, årigheter 
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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 specialisering skedde ocks{1 inom 
sågYerksindnstrin med en t:ydlig uppdelning på 
ett högkvalitativt segmen t och ett låghalitatiYt. 
för företag inom det förs tnämnda segmentet 
\'ar d et viktigt all öppna kanale r direkL till slu t
användarna så att p rod11kten kunde anpassas 
til l ändarnål eller kund . Äm nen och kompo
nenter tillverkades på di rt'kt order från en
skilda si utatwändare. 

Sönderdelningen skedde i stor utsträck
ning direkt till slutproclukternas dimensioner, 
,·ilket medförde mindre totalt spill. Utnyttjan
det a,· r{1varan kunde höjas d rastiskt och där
med också lönsamhet och betalningsfönnåga. 
f öretag inom det andra segmentet sökte öka 
lönsamheLen genom a tt specialisera sig p~1 
bulkprodukLion i en lröge ffe ktiY sönclerdcl
ni11g, som endast ti lh·aratog cent.rumutbyt.en i 
standardiserade dimensioner. Processen in
riktades mot au sä nka kos tnaderna för för
sågning ,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 tilllranclahålla stön<" leverans
l"Ol;rner av räu haliteL Kran:n på produkter
nas förädlingsgrad ökade också. Detta gällde 
särskilt kra,· p,1 kundorde rst:yrcl tilh·erkning a,· 
produkter som , ar anpassade ti ll den enskilde 
kundeus önskemål. Vidare ökade kraven på 
111arknadsetahlc ri11g på exportrnarknaderua i 
och med au företagen si\lde produkter som 
\'ar anpassade t'ft:er enskilda kunders behov. 

För all tillgodos<" dessa kra, fordrades ökad 
professionalism och specialkompetens. Skogs
industrierna började all etablera egna försälj
n ingsbolag p {1 cle större e uropeiska markna
derna redan under l 960-taleL Några bolag 
fön·ärYade ockst1 u·~iimpo rtforetag el ler intres
sen i s~1da11a i länder sorn F rankrike, Tlollancl 
och Storbritannien. Lndn 1990-talet gick 
sedan ut,·ecklingeu 11101 alltmer k1111danpas
sacle prod11kter, som i ökad o mfattning såldes 
genom egna marknadsbolag. Som exempel 
kan nämnas att SCA T irnber genom företags
forvän· lörsti-irkt e sin position på flera viktiga 
marknader. 



Massa- och pappersin dustr in 
Skogsindustrins h uvudprodukt i början aY 
1950-Lalet var massa och produktionen a,· 
massa växte ni.ira nog oavbruLeL mellan 1950 
och 1974, !'rån ca 3 ti ll 9 ,6 miijoner ton . Efter 
konjunk t.urnedgtmgen 1974 inträdde en period 
med starkt fluktuerande n ivåer men i början 
av 1980-ta leL steg produklionen åter. A,·en av
saluproduktioHen uppvisade en stadig, 0 111 än 
s1·agare, 1.i lh·äxt fram till toppåre L 1974, då 
1970-taleL, råvaruboom kulminerade . Därefter 
~jönk rnlvmen och var 1990 nere på samma 
niv~1 som i början ay 1960-taleL. J\vsaluproduk
tionens a ndel aY totalproduktionen minskade 
från 70 p rocenL i början a, 1950-talet till ca 35 
proceu L 1990 som fö~jcl av e11 ökad imegratiou 
a, massa- och pappe1·s1.illverkning. Jv[assa
exporten bö1jade stagnera först efter l 978. 
D~ireft.e r gick a ll produktiousökning till in

hemsk ,·idareförädling.4 

Pappe r och kanong kom med tiden att 
övert.a a1·salumassans 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 ucent av pappe1· och kartong ån a,· 
avsah1111assa. Produktionen av papper och kar
tong växte snabbL fram ti ll topp:ireL 1974, med 
åtta till nio procent per å r, för att sedan öka 
lå ngsamm are. De n domine rande produk t.
fami ljen ,·ar under he la perioden kraftpapper 
och kanong med run t en trec(jeclel av total
produktionen under större delen av pe rio
den . På andra plats korn scdau länge tidnings
papper· med en andel som varierade mellan 
20 och 30 proce n L Dii rcfter kom skriv- och 
tryckpapper, sorn forclnhhladc sin andel och 
nådde sLrax över 20 procent 1990. Td mindre 
he1.ydancle grupper var pappe r för fin kartong 
sam t hush:tlls- och sani tctsprodukter. 

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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Exporten av papper ökade någor snabbare 
(uppemot uio procent) ä n hennnaförbruk
ningen med kraftpappe r och ticln ingspapper 
som \·iktigaslt" kvaliteter. från bö 1jan a\· 1960-
talei korn kraflliner för wellpapptillverkning att 
\ ~ixa snabbt och ha en rnycket hög exportandel. 
De \ ;cisteu ropeiska lä nde rnas stora betvclelse 
som köpare av S\"e nskt pappe r förs tärkres 
under e fterkrigstiden, clå de tog emot upp
emot 80 procent a\" exporten. 

Be tydande s\·ängningar uppträdde ninL de 
l{mgsik1iga trende rna i produkt ion ocli expo rt, 
svängningar som ti ll stor del berodde p;t de1 
allmänna konj 11nkturförloppet. Massa och 
papper berördes in te aY de sd\righeter de n 
svenska exporte n bö1jadf' möta under andra 
hi-ilfte n av 1960-taler utan lyckades hålla ställ
ningarna ganska Yä l. Aren 1973 och 1974 blev 
särskilt frarngångsrik<1 med ett kapacitets
mnyttjande på 90 procenl. Industrie rnas eko
nomiska resultat ble\· goda . trots a u. pris
utvecklingen på lå ng sikt varit svag ~inda sedan 
Koreahoomens Lid. 

Under 1970-talcts lopp blc\· e mellertid kon
junkturen all t wagare och åre n 1977 och 1978 
medförde förluster för m:U1ga företag , s~irskil t 
för de stora massasäijarna. Den svenska skogs
industrins konkurrenskraf"t urbol kacles kraf
tigt, framför allt på g rund av e n intcrnalio
ncllt se tl mycket betydand e stegring i råYaru
kostnaclerna. Priset på massaved steg mellan 
1973 och 1977 med 150 procen t, j ä mfört med 
nngcfär 50 procent i USA och Kanada . De 
svenska producenternas ande l aY de n \·äst
<:' uropeiska marknaden sjönk från uppemot 
50 procent år 1973 till knappt 30 procen t i 
början av 1980-tale t. S\·aga å r följd e också 
1981 och 1982. Särskilt stora sdrigh eter drab
bade de före tag som var bel t eller deh is upp
byggda a\· skogsägarforeninga1·, med lftg andel 
eget kapital och höga kapitalkostnader. ' 

Under 1980-tale t förbyttes urholkning<:'n av 
konkurrenskraften i sin motsa ts . Massaindu
strins andel av elen västeuropeiska marknaden 
ökade och vinsterna i löpande priser förbäu
raclcs kraftigt. Förändringen i massai nc\1tstrins 
l~ige berodde pJ elen internationella kor~ unk
tnrnppgånge n efter 1982, höjd effck th·iteL 
och rnlu taut\ eckli nge11 . framför all t ändrade 
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d en kontinnerligt stigande dollarkursen till
sammans rued td sYenska devalveringar 1981 
och 1982 konkurrensförutsällningarna. Till 
ele n stärkta konkurrenskraften bidrog också 
a tt de n svenska massaind 11st:rin utH.le r 1970-
ta let omstr ukt11 reracles och effektiviserades i 
snabba re takt ä n i konkurrenthinde rna. 
Pappersproduktionen uppvisade ett lugnare för
lopp med e n kon nedgång efter 1974 och 
sedan \·a r tre nden niistan oavbrutet positi\". 
Från bottenl~ige1 1975 med e n p roduktion på 
ungefär 4,5 miijorwr ton steg produ ktionen 
ti ll 7 miijone r ton 1985 . Exportaudelen låg 
tämlige n oförändrad ru11 t tre fjärdedelar av 
totalprocl II ktionen . 

Skogsniiringen kunde notera framgångar 
under flera år ,n· 1980-tale t. :Vlassa- och pappers
industrins srällning som landets fr~i msta netto
exportör ble\ än t)·dlig,ne . från m itte n av 
1980-talet ökade antalet fusioner be tydligt och 
fö re tag bvggdes 11pp som Yiil kunde miita sig 
med de stora uliändska skogsföretagen. En
dast rrt\'cket stora förelag kunde gå iland med 
de synnerligen kapitalkrä\·ande investeringar 
som \'a r nöch-åncl iga i 1980-talels skogsin cl11-
stri. Tilh·äxren Yar särskilt markant vid tidnings
pappersbruken . Den stigande produktione n 
medförde ell större bd1m· a\' \·ed , och glappet 
mellan industrins bd,O\ a\· massaved och deu 
faktiska ,nverkningen fylldes genom en be
tydande import, främst !"rån Smj etunionen. 

En fakt o r bakom trenderna i produ ktio n 
och export aY massa och papper var om
faL ta ncle struktnrföriindringa r inom b1·an
sclwrna. E.osrnadsstegringar och pressade pri
ser under sto ra de lar a \ 1950- och 1960-talcn 
ledde i kombina tion med branschens u tpr~ig
lacle kapi tal intensite t till e n konccnlration 
inom massatilh·e rkn ingen . Föränd ringarna 
inom branschen som hel het Yar dock måttliga 
fram ti ll mi tten m· 1960-talet. I bö1j an a\ l 9?i0-
ta let fanns närmare 130 massafabriker med en 
samlad kap acitet på 4,5 miljoner ton . An talet 
minskade till 120 år 1965 medan kapacit e te n 
steg ti ll drygt 7,5 rniijo ner ton. Det Yar främst 
små och medelstora sulfilfabriker med ti ll
\'erkn ing aY oblekta k\·alitete r som slogs ut. 

Produktionen a\· sulfi t mölte 1111der perio
d en Yäxande S\':uighet.e r med en vikande 



marknad , stora utsläppsproblem och fö rhål
landevis dålig, utnyttjan de a\' så,·äl ved som 
kemikalier. Från all ha \'arit ungefär jäm
bördiga i bö rjan av 1950-ta let slagnerade 
sulfitp rod11ktionen p{1 ungefär en rni ij o n ton, 
medan lilh-er kningen av sulfat ökade i del när
maste tre gånger. O cks:1 de många sliperierna 
mötte stora S\'årigheter. Bortfallet av prod uk
lionsanläggningar kompenserades genom att 
de t ti ll kom större enheter fö r sul fä tcellnlosa 
och hah kemisk massa liksom stora slipe1ie r 
som integrerades med tidningspappersbruk. 

J ärnfort med mellankrigstiden ö kade le\'e
ranserna lill hemmamarknade n i betydelse. 
De n massa som producerades för hemma
marknade n a1wäu des va nligen sorn u1gångs
material för storskalig frarns räll n ing m· papper 
a\' standarclkvali1e1.. S~irskilt sl ipmassa för ticl
ningspapper ble, · e n all tmer utpräglad hemma
rnarknadsprodukt. De n nya halileten hah·
kernisk massa, som in lrod ucerades 19S7, an
viiudes för art framstiilla de1 korrugerade skiklet 
i wellpapp (flming) och för inb landning i tid
n ingspapper. Liksom slipmassan ga,· de n ett 
rnycket högt \'eduthv1e. Framställn ingen a,· 
ha lvkemisk massa för fl uli ng tog fart som föijcl 
a1· emballageindustrins tillväx L. 6 

Un de r de ljugo å ren efter krigsslutet 
skedde inga dramatiska fö rändringar i fråga 
om antalet procluktionsenheter ino m pappers
indust rin . T ill\'äxten i totalprod uktion en frå n 
ca en rni tjon 1011 till en totalkapacitet p[t 3,'I 
m iljoner wn skeclcle geno m att be fi ntliga an
läggn ingar blev större. Denna lenclens ,·ar 
mesl 11t p räglad i fråga om tidningspapper, där 
tre euh e1er svarade för en samlad kapacile l på 
ca 650 000 ton. Skillnade rna b le,· alltmer 11t
präglade l!lellan de stora , i11 1egrerade cn
helerna, som tilh·erkade basniro r hu\'L1dsak
ligen för export, och de mindre anläggn ing
a rna med mer specialiserade produkter av
sedda främst fö1- hemmamarknade n. 

Förändri ngar p[i de in ternationella mark
nadf'rna mot slutet av 1050-talel och början a,· 
1960-tale t ändrade vi llkoren för de s, e nska 
massaproducenterna . Dc11 nordiska rnassa
ind11strins expansio n hade h istoriskr byggt på 
god ti llgång på granved. Den tekniska 1.11.Yeck
lingen e fter and ra v;irldskriget i form a, nya 

metoder för sulfalblekning gjorde all nya 
skogsområden, med riklig ti llgång p{i billig 
Yeclrå,·a ra, blcY intressan ra som r:11·a r11källor, 
f6irnsl tal lskogarna i CSA:s svdstater, na111r
skogarna i British Colurn bia och skogsplanla
gerna i Brasilien. l och med a1 t elen s,·enska rå-
1·aran förlorade i kon kurre11skrafl ti ll fön11fö1 
för snabb1·äxande och b illigare utl~indsk råYara 
sattes produktionskostm1clerna i centrum för 
företagens intressen. Genom omstruk.w re
ringar. nedläggningar och byggandet a,· stor
skali ga a n liiggn ingar samt ,·ida reförädl ing 
kunde den sYcnska inc\11s1rin srå emot konkur
re nsen. 

Skärpt in ternationell konku rrens i kombi
nation 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 storskal ighet 
och ö kad lorädlingsgrad. S1ra1egin blev all 
satsa på kos1nadseffekti,· proc\11ktion a,· mass,1 , 
kraftli11e1·, fl 11 ting och tid n ingspapper. Inrikt
n ingen på storskalighet och kostnadseffekti-
1 iret ledde med nöch·ändighct ti ll en ryngd
pun kt i bulkprocluktio11. 

Det \'ar naturligt att de svenska loretage11 
konccntrer,1cle p roduktionen ti ll s:,d,111a ,·aror 
som bara i begränsad ornfanning lralllsLälldes 
på konrinenten och cl;ir de s1·enska kompa ra
ri,a fördelarna kring gran. non l;'indsk ru ra 
och b illig eneigi ,ar uppenbara. Förelagen 
hade goda förutsättningar för en sådan lös
n ing. De ,,1r förhållandevis stora och hade i 
grunden en god e konom i. I::gna skog,tr och 
egen energi pekade i s,1111111a rikrn ing. Deua 
gjorde också te knologins u1,eckli ng, ko1111uu
nikatio ne rna och de stora n1arknaclerna. Det 
rörde sig också o m produkter som ,ar mer 
e ller mi ndre tull fria i en lighet med de konti
nentala p roduce11 tern,1s in iressen .7 

Under trycket aY skiirpt konkurrens och 
oro för r[1Yaru1i llgången skedde p;°t 1960-talet 
o rnfa t1 ande för;incli'ingar i massai11dus1rins 
struktur. Alclre och 111i1 1clre efTekri,·a au l;igg
n inga r lades ned samtid igt som elen totala 
procluktionskapacilete n ökade kraftigt. 

Kapacitctsökningen skedde friims t geno111 
a lt befintliga an läggningar b,·ggdcs ul medan 
anta let 11)7.tppförcla anläggningar ,·,ir lite!. Be
tydande effekti\'itets,·inster g jordes till föl jet a,· 
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strukLurför/ind1i ngarna och utvecklingen mot 
större och effekti,a1e a nläggningar gick snab
bar<" i S\'(:rige än i konkurrenthinde rna.8 

Antal fabriker och kapacitet i to n per fabrik i massa- och 
pappersindustrin 1960-1990. 

/ \111'11 Kapaci- A111 al Kapaci-
111a:-.=-,a - 1ct per pa1>pers- I.Cl p<·> 

. \ r rabri kc '" fabrik fab ri ker rahrik 

1%0 I './7 + I 000 76 30 000 

1970 l )8 91 000 68 70 000 

1980 72 l •lfi (HJO 63 ll6 000 

I '.1'.lO c,4 2 I 0 000 5-1 170 000 

Strukturomvandlingen inom pappe rsind u
strin ,ar inte lika omfattande som inom massa
industrin. Struktmförändringarna i Sverige 
,·ar emellertid under 1970-talet större ;111 i 
konkurre11Liiinderna och S,·er ige kom att inra 
en tät:positio n i fråga om ticlni1Jgsp appers-
111aski ner. Den genomsniuliga maskinkapaci
tcten var i bö1jan av 1980-talet 30 procen t 
större än i USA och Finland. Sveriges relativa 
konkurreusst\'J'ka i förhållande till 1\:ordarne
rika ändrades orks:1 i grunden för pappers
industrin geno m ,·a lutakursut\'ecklingen . 
Ko nkunc nsnackclckn låg foirnst i förbå llan
clevis höga kosrnadcr for vedråvaran. Kost
naclsf'örde la rna ,ar dä rför störst fö r , edsnåla 
produkter. \ 1leka11iska m assor, so m utgör 
basen för tidn ings- och journalpapper, fram
stiills n1ecl de mest ,,edsnåla processcrua. 

Den satsning p;t storskalighet och viclare
föräclling, som tog form under 1960-talct, 
kr:i\'clc srora ill \'t'Steringar i produklionskapa
citet och tog lång tid au genomföra. Om
fatta11d t> investe ringar i anläggningar för pro
d11ktio11 ,1,· hulkpapper genomfördes uuder 
1970-talc t, i1wesreringa1 som förstärkte den 
stra tegiska lösn inge n inriklad på bulkproduk
tion ocli storskalighet. Vinsterna ktrnde sedan 
skö rdas u ndn 1980-talet. 

l bö1jan a\' 1980-tale t kom den stora de
, ah'eringcu och d/ircf'tt>r en långt utdragen hög
konj un kLUr som gjorde att 0111\'andl ings
trycket ble\' lägre i sn :nsk skogsindustri. Inrikt
ninge n fö ruLsatte efter hand inte rnationali
seri11 g, f'rämst genom förvärv av konve rte
ringsan läggn i 11g:n inom produktgruppe n 

kral'Lpapper och kanong uncln 1980-tale ts 
senare del och början a, 1990-taleL, då de 
ledaucle svenska företagen ge1Jo111 stora förvärY 
ble\' de största i Europa. Förvär\'sstrategin inne
bar art 1980-talets ,inster anl'ändcs til l att hoppa 
ö ,·er ut\'ecklingsskede11 som annars skulle ha 
,·aTit mödosamma att arbeta sig igenom.'1 

De omfattande dirc ktim,esteringarna i ttt
landet utgjorde en ny fas i skogsindustrins 
inte rnationalise ring. Exporten var sedan lång 
tid tillbaka mycket stor i industrins alla delar. 
l bö1jan av 1980-lalet gick 90 procent av avsalu
rnassan på export och av pappersproduk
tionen exporterades 75 procent. Trävant
industrin hade en lägre exportandel p[t 60 
procent. De internationella framgå ngarna 
byggde länge på all fö retagen hade rikl ig till
gång på högklassig rå\'a ra och koncentrerade 
sig på en par olika procluktfamiijer, inom \'ilk,t 
stora och väl in tegrcrncle kombinat med be
tydande skalekonomiska forrlelar kunde skapas. 
Däremot var inte rnationalisering i form a,· 
ägande av produktionsanbggningar i u t.landet 
länge syn nerl igen s\'ag. 

De första stegen 111ot e n högre iu ternatio
nalist>ringsgrad i deu:a a\'see nde togs unde r 
1960-talet i syfte au I rygga råva rubase n. '.Vk~
lighetcrna att lortsäua utbyggnaden a,· massa
produktionen i Sverige upple,des då som be
gränsade och alterna ti l'en var all konsekvent 
satsa på att föräd la massa till papper eller etab
lcr,t massaprod uktion i utlandet. Till en bör
.ian frarnsrod det andra al teruali,·et som mest 
att:raktivt och b:tdc Stora Kopparberg och SCA 
e tablerade sig i Kanada. Erfarenhete rna blc\' 
dock inte de forv~intade . Alternativet blev 
sedan etableringa r på företagens marknade r i 
Europa i syfte att trygga aYsättningen av m assa 
och pappe r produce rad ,,id sYenska anlägg
ningar. Andelar fö rv~in,ades därför i u Llä ndska 
för~id lingsföretag och grossbandelsfo1,t> tag. 
De nna satsn ing blev framgångsrik och präg
lade skogsföretagens internationalisering fram 
ti ll miuen av 1980-talet. 

U nder senare dele n a\' 1980-takt togs 
sedan et:t nytt steg i international isctingen. 
Skogsbolagens internationella e ngagemang 
ökade d1,amatiskt genom förviirv a,· u tliindska 
företag. Antalet anstållda i utlandet i S\'cnska 



företag trefaldigades me llan 1985 och 1989, 
och det sistniirnnda åre t var an talet anställda i 
ntlandet nästan lika stort som det totala antalet 
anställda inom massa- och pappersindustrin i 
Sverige. fyra a,· d e största skogsföretagen 
(SLOra, SCA, ASSl och NCB) hade mer än 
hälften av sin a anställda i utlandet. Genom 
förvän ·en korn berydande delar av företagens 
produktionskapacitet att ligga utomlands. 
De nna audel ökade för massa- och pappers
industrin som helhet fdn 14 procent 1980 till 
hela 36 procent 1990. 

Den snabba inte rnationaliseringen från 
mitten a,· 1980-talet hade andra drivkrafter ~in 
a tt siikra avs~ittningen a\' massa och papper 
som producerades i Sverige. Syftet var i st~illet 
att säkra rnarknadsnärvaro och marknadsposi
tioner och att komplettera företagens produkt
mixer med kvaliteter som tidigare sakn,-its . 
Svenska företag utvidgade genom förvärven 
sin produktion på områden d~ir den tidigare 
varit förh{t!landevis liten (bestruket papper 
och obestruket journalpapper) och fick ti ll
gång till returfiberteknologi. SCA st~irkte 
genom förvärvet a,· österrikiska Laakirchen 
och briuiska Reedpack sin rnarknadsställning 
inom trähaltigt tryckpapper. 

Genom köpet a,· franska Peaudouce fö r
biittrndes företagets posi tion på de franska 
och briLtiska hygiernnarknaderna och med för
v~irvel av italienska l talcana blev SCA mark
naclsledande p i\ teslliner och flming i Italien. 
På motsva rande sätt innebar Sloras uppköp av 
Feldrniih le a tt företagets marknadsposition 
förbättrades och företaget blev Europas största 
producent m· grnfiskt papper. En omoriente
ring skedde inom s,·ensk skogsindustri med 
starkare tonvikt p .'1 kunskap om m arknadens 
behov och byggande av kundrelationer. 

Ett karakt~iristiskt drag i skogsindustrins ul
veckling sedan 1950-taler var eu fortgående 
struktnromvandling som innebar atl produk
tionen koncentrerades till farre och större an
läggn ingar. Sa1midigt n1inskade antalet. sjäh·
ständiga företag. Förändringarna i företags
strukt uren var omf::lttaude under 1970- och 
1980-talen och blev geno111g1ipande från mitten 
a\' 1980-talet. D:1 b le,· tre stora företag domi
ne rande ~ SCA, Stora och YloDo - geno111 all 

utnyL~a de stordrift:sförde bu- som den tekniska 
och marknadsm~issiga ll lYecklingen skapade. 
Alla tre företagen salsade dessutom på att 
minska riskerna ge nom att utveckla flera verk
samheL,grenar. SCA:s satsning innefattade tid
ningspapper, skrivpapper, förpackn ingar och 
hygienprodukter, medan Storas satsn ing om
fauade tidningspapper, förpackningar och fin
pappe r. MoDo inriktade sin verksamhel på 
finpapper, tidningspapper och kartong. De 
medelstora skogsbolagen (Korsnäs, Södra, 
ASST och NCB) koncentrerade däremol sin 
verksamhet till ea avgränsal produktions
område. 

Skogsbrukets utveckling 
Den rika tillgtrngen på skog tämligen n~ira de 
st:ora marknaderna i Europa var grunden för 
elen svenska skogsindustrins framväxt och ut
veckling. G ränserna för skogsindustrins lång
siktiga expansion sattes av virkesförrådets stor
lek och tillv~ixlen i skogen. Skogsindustrin 
knncle länge växa utan a ll virkestillgången ut
gjorde n{tgon restriktion. Med skärpt inlerna
tionell konkurrens under efterkrigstiden fick 
emellertid virkeskos tnaderna allt större be
tydelse och de förh:illandevis höga svenska 
koslnaderna blev ett problem. Under en lid 
k11nde höga virkeskostnader inom rnassa
iuduslrin visserligen kompenseras av fibrernas 
goda kval itet, men betydelsen av lräfibrernas 
egenskaper som konkurrensfaktor m inskade 
med ticlen. 10 

Skogsindustrins expansion möjliggjordes 
genom en successiv förb~ittring av skogstill
ståndet och utnyt0andet a,, skogsmarkens pro
cluktionsförmåga. Den årliga ti llväxten i lan
dets skogar ökade under perioden 1920-1960 
från ca 60 mi\joner m'>sk till ca 80 rn i\joner 
m'.1sk. Tillväxt.en kulrni nerade under 1960-
talet och sjönk ner mot 70 miljoner m 3sk i bör
jan a,· 1970-talcl. Bakom minskningen av till
växten 1:1g bland anna t all s!L1tavYerkningarna 
,·ar stora främst i bestånd med hög löpande 
tilhäxt. 

En annan orsak \'ar storm- och insekts
skador. Därefter ökade skogarnas virkesvolym
tillv~ixt under 1980-tale t och uppgick 1990 lill 

371 



Milj. m3sk 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

1940 

Årlig tillväxt 

Bruttoavverkning 

1960 1980 

ca I 00 miljoner m:1sk per .'tr, vi lke t skall j!1rn
föras nwd ca 70 m iljoner m"•sk år 1950. De n 
främsta ors;oi ken till elen ökade tillväxten h ar 
,ariL att det totala \'irkesforråcle t , äxtc fri\n ca 
2 100 m iljoner ni'.'•sk 19:i0 ti ll ca 2 800 miljo ner 
1980. Bidragande orsaker har ,·a rit gödsling, 
dikn ing, föriid lat generiskt maLerial, ökat kxiin:
nedfall och igenpla ntering aY nedh1gd jord
h n 1ksmark. 

r'i.w erkningarna ,·;cir, med undantag för ett 
iir i bö1jan a,· 1970-ta le t, lägre än tillv~ixten , Yil
ket inneb:i r a u ele n ic ke mYe rkade tilk'ix Le n 
ökade p,1 de t dxande ,·irkesfö rråcle r. Tiden 
fr.'t n början a,· F YJ0-talct till hö1jan a,· 1970-
talet präglades a,· e n kraftigt stegnicl a,Yer k
ni ng, fr.'tn c;oi ?JO m iljoner m"•sk ti ll strax ö, <>r 
80 m iljoner rn 3sk. Därefter skedd<> <>n mvcket 
på taglig Lillbakag.'rng fram till slutet a\' 1970-
talet. Mellan I 97fi och 1980 sjönk an c rkni ngs
Yolyrne n fr{u1 ca 70 m iljoner 1n '.1sk till o m kriug 
!'i!) m iljoner m:\k, , ·ilket inne har en å tergå ng 
ti ll ni\'ån i början a, 1960-talc L. De n å rliga m 
,·e rkninge11 ökade sedan sakta u nder 1980-
tale t till 60-fö mil joner rn3sk per ,lr rned en 
växaude andel för gallring unde r å rtiondets 
a ndra hälf t. r\terhiirntningen \'al dock inte 
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starkare ~i 11 all a,Yerkningen i slu te t a,· 1980-
talc t låg pi1 samma nivå som ca 20 (1r tidigare. 

Den era i skogsbruket som in leddes i böijan 
av I 9:'>0-talet utmärktes frii rnst a, uppgil'ten mt 
rest;oii tre ra de exploate 1·acle skogarna och att 
mekanisera skogsbruket. Tr;ck<>t p[t skogs
ägarna 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, de n goda konj11nktu rcu 
uuder Ko reaboo111 en men de ekonorniska for
u tsiittningarna forsiinuades snabb t. Dt'n ,,ikti
gastc d riYkraften bakom awerkning<>ns mekan i
sering , ·ar fa llande priser p(1 ,·irke och ökancl<> 
a 1·betskrafts kostnader. 

Eftcr Koreakriscns e xc<>pt io nc lla högkon
junktur bnnetffknacles perioden a\' i s tort 
sett oförändrade priser för runch·irkessortimen
ten på intäktssiclan ine n starkt stigande löner 
pa kostnaclssidan . Omriiknat i fast penn ing
,·iirde hah·erades råne ttot (,·irkessortimentcts 
, ärdc Yid Je,·eransplats m inus a\'\'C-Tkningskost
nad) m ellan 1950 och 1970. Den naturliga 
reaktionf'n blc\' au söka berniistra kmtnacls
m,·eckliuge n genom a tt rationalisera Yirkes
d ri\'l1ingen. 



Lönsam hetsproblcmet för\'ärrades succes
sivt unde r periodeu och \·ar störst i övre Norr
lands inland. De n ned f1 tgående trenden i rot
ne t LOt varade till 1970-talcts början och bröts 
förs t 1973, i och med att virkespriserna lör
dubblades mellan 1973 och 1976. Dä refte r 
röijde <cn nedgång under två .'.1r so111 förbvrres 
i kraftiga prishöjningar i slutet av 1970- och 
början a\ 1980-talet:. Den förbäu rade \'iirlds
konjunktureu frå n och med 1983 gav Iör
hålla nde,·is god lö11samhet i skogs bi uke L, e n 
situation som \'aracle fram till de n allrnänna 
l{1gkonj unklure n i bö1jan a\· l 990-talct med 
sänkta priser. Däre fte r steg lönsamh e te n 
snabbt upp till en ni\'å jiimförhar med 1980-
talets. 

Samtidigt som skogsbrukarna uuder st.ora 
delar aY I 9S0- och l 9G0-talet. hade a tt brnpa 
med lönsam he t.sproblem stod de i början a\· 

1950-talet inför e n stor uppgift, n ämligen att 
restaurera de exploaterade skogarna. Det 
fa n ns ett mycket stort ackumulerat. beh<w a\· 
skogsoclling, framför allt i norra S\·erige. Skogs
vårdsarbetena kränle 1w teknik för au kunna 
genomföras på bred front och samma gällde 
för drivningsarbete L och u tbyggnad e n a\· 
skogs\'ägnätet. :Vlycket. sLOra resu rsinsatser 
gjordes särskil t u nder 1960-t.ale L for att möta 
lönsamhetsproblemen och e n Yäldig onwand
ling ägde rum inom skogsbrukei:. Satsn ingen 
på nya skogsbruksrnet:ode r gjorde all de t ble\· 
mindre resurser över fö r skogsvården och all 
rniljökonsek\·enserna a\ de nya metoderna 
hamnade i skymundan, något som kom att s1{1 
tillbaka under 1970-talet, då kritik ri ktades 
mol vissa av skogsbrukeis metoder och mol 
brister i mi ljöhiinsynen .11 

Utgångspunkten för omvandlingen av 
skogsskötseln efter andra viirldskriget.s slut var 
d el otillfrcdsstiilland e tillståndet i la nde ts 
skogar. T Götaland och Svealand fanns stora 
kalmarker och betydande, igenväxande hag
rnarke r. Trots att skogsodlingarna hade m ins
ka t unde r mellankrigstiden, och möjlig
heterna att få till stånd na turlig :1terväx t hade 
överskattats, ökade virkesförrådet i dessa delar 
av landet på grund av a tt avverkningarna fr{rn 
ocb med 1920-talet hade varit i ston seLL kon
stanta. Bakom ökningen låg också att de yngre 

och mccleEdde rs bestå nden hade skydchm 
mol exploatering genom skogslagstifu1iugen 
och att en förhållandc\·is intensiv skogsskötscl 
hade bedri\·its inom vissa områden. T illståndet 
\'ar siimre i Norrb11d, där någon skogsod li ngs
trad ition inre hann viixa fram innan den a ll
miinua blädningsepoken börjaclt> p.°t 1920-
ta let. De skogsodlingar som förekom före 
19:j0 misslyckades ofta . Rland annat på grund 
a\· den ringa skogsod li ngen fortsatte virkes
förrådet dä r a tt mi nska till ,rnclra hälft.e n av 
1940-ralct. 

Rest.aureringsad)ete t. fick en bra star t t.ack 
\·arc den högkonjunktur som rådde sedan slu
te t. :1\' 1940-talcL och förstärktes genom Korea
koujun kt 11re n 1950-1952. Återuppbyggnads
arbetet skedde främst i de h:1rt :1tgångna norr
ländska skogarna. Domänverket och de störrf' 
skogsbolagen inledde omfattande res taurerings
program fö r dirnensio11sa\·verkade skogar. En 
,hcrg;°111g ti ll t.rak thyggesbru k skedde och 
glesa , \'irkesfat t.iga skogar ersattes med ny, 
\'äxtkraftig skog. Stora kalhyggen skapades 
och arealerna aY plant- och ungskog ökade 
kraftigt. Traktlwggesbruket medförde au me r 
elle r m indre likåld riga skogar ska pades nwcl 
eLL dominerande trädslag och påYerkacle vale t. 
m· lämpligr trädslag och gen e tiskt. materia l lik
som metoderna au produce ra plantor i plant.
sko lor och sFik 1 p lanteringsarbew1. 

O lika meLOder llt\'ecklades för all p repa
rera markeu på hyggena i syfte att förbä ttra 
fö rutsättningarna för au anlägga nya skogs
bestånd <cfrer ka lhuggning. Under 1950-tale t 
konstruerades ol ika typer a\· m arkbe rt>dnings
aggregat sorn sedan steg\·is fö rbättrades s[1 au 
beredninge11 kom att 111.föras skonsamma1·e . 
IIyggesbrä nni ng am)indes på många håll i 
Norrland och norra SYcalancl uuder 19:50-taleL 
som metod all starta fri görandet av viktiga 
växt.näringsämnen p,\ markerna. Den under
l~ittacle också p lanteriugsarbe te l. Hygges
bränningen varade e mellertid endast något 
år tionde eftersom det var en mycket arbets
kräYande rnet.od som krävde noggrann över
vakn ing. 

Förut,ät.Lningarna för en övergång rill en mer 
intensiv skogssköt,cl var sämre för de många 
skogsböndcrna ä n för st.orskogsbrukets m era 



resu rssLarka bo lag. Skogsbö nde rn a knnde 
em ellertid närma sig storskogshn1ket genom 
samverkan. En sådan samverkan kom ocks[i 
småni ngom till sLå nd i och med att skogsägare
föreningarnas medlemstal ö kade, från d rygt 
32 000 medlemmar 1940 ti ll ca 12:'J 000 med
lemmar m ed en areal om 6,4 rn iijoner hektar 
vid mitten av 1950-talel. Senare tillkom en 
annan samverkansform, skogsbruksområden. 
Dessa expanderade snabbt under 1960-tale t 
och omfaLLade 45 000 m edlcrnrnar år 1972 
med en areal om 2.8 miljoner hektar. 

I resraureringsprogrammen ingick i första 
hand återväxtåtgärder. Brist på frö av lämplig 
proven ie ns gjorde att rnan främst satsade på 
planter.ing. Den årliga skogsocll ingsarealen 
ökade frfo omkring 45 000 hektar å r 1950 till 
75 000 hektar vid mi tten av 1950-tale L. U ndcr 
den därpå föijande tioårsperioden fördu bbla
clcs arealen till 150 000 hektar. Planteringarna 
nådde sedan sin kulmen under and ra h~ilften 
av 1980-rale t med 200 000 hektar årl igen. D~ir
efle r m inskade skogsodl ingen till nidn 
115 000 h ektar 1995 . 

I slutet av l990-ta le t nåddes på nytt nivån 
150 000 hektar. Tack vare större resurser var 
intensiteten i bestå ndsanläggningen under 
perioden 1955- 1975 nästan dubbe lt s[i hög i 
bolagens skogar som i privatskogarna. Dä r
efte r minskade skillnaden något men var fort
fara nde betyd ande vid rn itt:en av 1990-tale t. I 
Norrland var intensiteten i skogsod li ngen för
hållandevis låg ända fram ti ll 1970-talet, då 
skogsocllingen ökade markant. 

Inom beståndsdrden ökade 1-c~ ningarna 
från 75 000 hektar per år i början av 1950-talet 
till ca 200 000 hektar vid slu t.e l av 1970-taler. 
Det årliga genomsnittet var dock långt mindre 
än de t ber~iknade röjningsbehovet och ett allt 
större fö rråd av oröj da bestå nd lagrades upp 
under perioden (mellan 2 och 2,5 miijon er 
bekLar i början av 1980-talet) . Efter· en omfat
tande insats av skogspolitiska medel från och 
med 1980 ökade röjningarna till 350 000 hek
tar per år i genomsnitt under h ela 1980-talet. 
Lågkonjunkturen i bö1jan av 1990-Lalet ledde 
sedan till en avsevärd minskning under resten 
av årtion det. Gallr ingsarealen ökade snabbt 
under 1950-t.alet och nådde i slu tet av årtion-
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det 900 000 hektar årligen . Den bö1jad e 
emellertid a tt ana li ka snabbt for a11 p lana ut 
på en årlig gall ringsareal på 250 000-27.ri 000 
hektar under 1970-talet. 

Resta11reringsarhetena u tfördes i stor ut.
str~ickning i forr11 av kalhuggniug a,· glesa och 
luckiga bestånd. Det ökade intresset för hygges
b ränning och markberedn ing 111ed förde 
också en stri:i\·an att. skapa större bestå nds
enhe ter med klarare gränser. Storskaligheten 
i d riften fö rstärktes under 1950- och 1960-
tale n yttedigare genom en rationalisering 
som syftade Lill au sänka cl1ivn ingskostna
derna och bevara rotnettot. 

Fö rsta steget i skogsbrukets omv,rndling 
genom mekanisering togs n~ir moderna v~ig
byggnadsrnaskiner efter kriget bö rjade a1wän
das för att bygga skogsbih·äg,1r. Skogsarbet.ets 
meLrn isering i11ledcles också u ncler 1950-
talct. De trad itio11ella handredskapen - yxa , 
svans, b:1gsåg och barkspade - hade förbätt
rats och proclukti\·iteten i skogsarbetet höjts 
under de föregående [1rlionclena. Denna fö r
bättring hade n[itl sin hö jdpunkt i början av 
1950-talet samtidigt so111 motorsågar blivit all t
mer allmänt a1wända, ~i\'en om användningen 
ofta inskränktes till lallning a, g rövre tr~id, 
främst på grund av au sågarna var tunga. 

;vlotors[1garna slog ut handredskapen törst 
n~ir de blivit s[t IiiLLa att de med fördel 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 redan t re ,\r senare a1n-ändes ca 30 000 
sågar. Också mekaniseringen av barkningen 
påbörjades under 1950-talet. Den första bark
ningsmaskine11, Cambio, \'a r monterad på 
traktor fö r barkning 1·id avlägg och kom 1955. 
Därefter gick utvecklingen snabbt och mer 
avancerade en heter ko11struerac\es. Föijden 
blev au handbarkningen försvann och pro
dnktivitelen i huggningsarbetet ökade. 

Fram till 1950-talets slut innebar den tek
n iska utvecklingen i huvudsak att enstaka l~inkar 
i kedja n av arbetsmomenL från stubbe till in
dustri mekaniserades, med relativt begrän
sade 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 andra fauder.12 

Det ,·e rkliga genombrotle l. for skogsarbetets 
mekanisering korn på 1960-talet. Motorsågen 
blev allt vanligare och kunde anvä ndas ;i., en 
för histning. De första speciaJmaskinerna för 
transport aY Yirke introducerades och hästarna 
blev larre. H f1 rd kon kurrens för skogsindustri
produkte r på världsmarknaden gjorde att 
,·i rkespriserna sjön k i reala termer samtidigt 

som stigande löner i andra branscher t\'ingade 
skogsbruket att följa eher tör att fä arbetskraft. 
Fallande priser och stigande löner gjorde an 
arbetsprodukti,i1.e1.en måste höjas och u t,)ige n 
var l~mgtgående mekanisering a, skogsarbetet. 

Efter barkningens meka nisering ,ar del i 
första hand kvistningen som tilldrog sig in
tresse som produktiYite tshöjande å tgärd. I ett 
första skede utvecklades metoder d;ir fä ll 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 
kap11ing, me n snart inLroducerades te rräng
gående maskiner som sarnrnanforde, kYistade 
och kapade trä.ele n. Förb~ittringar a,· dessa 
p1·ocessorer (kvistarf'-kapare) och skotare 
(te1-r~ingrranspon) under senar e df'len av 
1960-taleL le dde till au df'n tekniken blev helt 
dominerande un der J 970-talet. Som korn
plenering till de mobila upparbetningsrnaski
n erna utvecklades sf'dan fallare-läggare, cl.Y.s. 
maskiner som kuude fäl la träden och samman
föra dem till bun ta1-. .'\fiis1a steg i mekanise
ringen var skördaren (fallare-histare-kapare) 
som helt kunde utföra huggarens arbete. 

1'~1 transportsidan minskade hästens arbets-
11p pgif'Ler all tefte rsom skogsbilvägar byggdes, 
men hästen var fortfarande på 1950-ta le L över
higseu i Lerrängtransporten och svarade ;inn u 
19b0 för me r ;'in 80 procent av transportarbe
rer i terr;ing. TrakLOrernas int:1g i skogsbrukets 
Le rrängtransporte r hade emellertid reda n 
börjat med mindn.: band traktorer och jord
bn1ksLrak1orer med kraft nttagsdrivna vagnar 
samt traktorer utrnstacle m ed halvband . 

Även i fr:1ga orn vidaretransporten av virket 
skedde sLOra förändringar. under 1950-LaleL 
s\"araclc flou lederna för Iller än 30 procent ;:n· 

d et totala arbeLet med \·iclare Lransport. D~ir
cfLer korn lastbilarna och i viss måu järm ä
garna att ta ?wer allt rner av Lransporten. År· 
1959 trafikerades 24 000 km allm:inna flott
leder m e n e ndast 3 400 km vid mitt.en aY 1970-
talet. Utveckl inge n påskyndades Crämst a,· att 
skogshih,;igar anlades, lastbilarna förbättrades 
och , at.t.enkraftsintresse r stärkte si11 ställning. 
Bakorn förändringarna på Lransportsidan låg 
ocks:1 en försvagning av bande t mellan jord
bruk och storskogsbruk i och med den orn
fauanclf' flyttningen Li ll städerna. 

Ett skogshrnk grundaL på e n kader ;:n fast 
anställda och yrkesutbildade skogsarbetare 
och egen maskiupark ,äxte fran1. T idigare 
hade jorclbruksbef'olkni11gen och jordbrukets 
dragare s,·arat för den arbetskraft och drag
kraft skogsbruket beltöYde. 

Teknikutvecklingen gjorde unde r 1960-ralet 
alt bela vi rkesflödeL från stubbe till incl11stri 
kunde me kanise ras i ell sammanhållet system 
orh det årtiondet framst:11· dä rför som skogs-
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brukets rnekaniseringsepok. H~istarna f'ör
s\"ann nästan helt ocli ell dri,·ningssystem uL
vecklacles, dä r d e n man uella hanteringen 
minskade kraftigt. Trots en stark stegring a,· 
elen år liga avverkn ingen k11nde arbetsstyr kan 
genom de n tekniska nydaningen minskas radi
kalt. Förloppe t fick långgående konsekvenser 
for arbet,,illkoren i skogen och medförde i 
slutändan en lll )'Cket st.or demografisk föränd
ring 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 meka niseringen m· slutavverk
ni11gen. De n tekniska och ekonomiska utveck
lingen under J 950- och l 960-talet ledde till att 
gallringens lönsamhcL försämrades och meka
niseringen av driYningsarbetet gav upp hov 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 sluL
anerkning, lanserades. Synen på gallringen 
ändrades emellertid u nder mindre kärva tider 
och alternati, eL med en enda stark gallring 
under e n omloppsLid sågs som realistiskt. 

Gallringens andel m· avverkningsvolymeu 
minskade starkt 1111de r de b~tda årtiondena, 
från över 50 procenL under 1950-talet till ned 
mol 25 procent !llOt sluteL av 1960-talct. Tren
de n fort,atte Sf'dan unde r l:lllg Lid fra möver 
och mekaniseringen av gall ringsarbetet möue 
betvclligL stö rre sdrighcter än vfoLat. under 
19:'i0-talct diskuterades inte bara gallriugen utan 
också de tidigaste skogsdrdande åtg:irderna. 
Den a rbetskrä,·,rncle ungskogsröjningen 
skedde då helt m an uell t. En beLydande för
ändring kom sedan under 1960-talet, då motor
rö jsågen ble,· allt \·anl igare, men röjningen 
fonsane att ,·ara eu fisiskt kräYande arbete . 
L nder sena re delen a,· El60-taler ble,· del 
också allt s, årare att klara skogsYårclsarbetet 
m ed l~jälp a,· e n krympande skogsarbet.arkår. 

iVlekan iseringen på skogsdrclens område 
,·ar således blygsam under 1950- och 1960-
taleL. \faskinell drift a1wändes hun1clsakl igen 
,·id lll arkbe redn ingen, som mekaniserades 
genom att traktordrivna markberecln ings
aggregar introducerades. Därmed kunde den 
manuell a löneandelcn aY kostnaderna pressas 
ned kraftigt till ca 30 procent . .För andra arbets-



moment som hyggesre nsning, bränning, 
skogsodling och röjning låg den manuella löne
andclen ännu vid shnet: av 1960-ralet på en 
mycket hög n ivå, runL 90 procenl. Storskalig 
drift. gjorde sig gällande främst i p la ntskolc
verksa mheten , d .1·.s. i en leveransgren till det 
egent.liga skogsbruket. 

Äve n i fdga om d ikningen och den unde r 
1960-talet begynnande gödslingen var mekani
seringsgraden hög. Runt m itten ,t1· 1960-r.alct 
påbö,jacles försök att mekanisera den arbe ts
in tensi1·a plan Leri ngen . Stora svårigheter 
mötte emellertid arbe tet med alt ut\-cckla 
planteringsmaskiner för steniga mor~inmarker. 
I stället skedde förändri ngarna på andra om
råde n: tekn ik för markberedning, uppdrag
n ing av plantor i plamskola, övergång från 
barrnts- till täckrotsplantor samt förbättring a1· 
redskap for man uell p lamering och sådd . 

Effekterna a1 de snabba for~indringarna av 
skogsarbetet började på a llvar att märkas 
under 1960-talet. Skogsarbetarna blc1 långt: 
färre än tidigare, mer professionella och iner 
produktiva. Dagsverksåtgången for huggn ing 
hal1erades näst:an me lla n 1950 och 1960 och 
sjönk sedan med ungefär två tred jedelar fram 
till 1970. Ta kten i ra tionaliseringen a\" terräng
transponerna var under 1950-tale t betydligt 
h'tngsa mmare än för huggningsarbe tet men 
blc1· snabbare under 1960-talet. T skogs1'årds
arbetet var rationaliseringstakren inte lika hög 
som i drivn ingsarbetet, bland an na t. d ärför att 
större hänsyn måste t.as till de biologiska be
g ränsniugarna. Dagsverksåt.gången 1id plante
ring och röjn ing minskade visserligen men 
minskningarna var långt rnindre än de som 
skedde i fråga om huggning och transport. 

Meka niseri ngstrende ns risker från skogs-
1årdssyn pun kl uppmärksammades tid igt. En 
1iss motsättning gjorde sig gällande inom det 
vi rkespr·o cl11cerande skogsbruket. mcllau 
skogsskötsclns och skogsteknikens företrädare 
och kritik riktades mor tendenser t.il l att s~i ua 
kort.siktig kostnadsminim e ring framför de 
1:rngsiktiga 1·erkningarna. Kritikerna pekade 
på ökade körskador i traktora1w~indn inge ns 
spår, ökade insekrsangrepp till fö\jd av åre t
runt-dri ften sarn t fö rä ndrat bestå nclsklimat. 
som resulta t av mer storskalig drift Åsiktsskill-

nade rna 1ar dock måttliga i fråga om de stora 
riktlinje rna. 

En starkare kritik kom i ställe t fr{u1 natur-
1·årdsh{lil mot slute t av 1960-ta let:. Det virkes
producerande skogsbrukets te11dens att skapa 
en skogsgröda anpassad till skördeteknikens 
kra1 och fö rädlingsindust.rins beho1· ledde till 
fa.rh:1gor för att den e kologiska instabil iteten 
skulle öka liksom mottagligheten for sjukdomar 
och insektsangrepp. l\aturvårdens foretr~idare 
hävdade också att skogsgödslingen skulle få 
effekter på sjöar och va ttendrag. E tt ökat. in
tresse för , å t.marker förändrade Yiclare be
dörn n i ngen av dikninge n . Det virkesproduce
rancle skogsbruke ts företrädare hävdade gent
ernot kr itikerna att inriktningen på hög 
volymtil lväxt inte bara hade rent ekonomiska 
m ål utan också utgjorde ett led i strä1an au be-
1·ara och u t1-cckla skogen som miljö. 

De t mest hindelserika årtiondet för skogs
bruket och skogsindustrin under efte rkrigs
tiden blel' 1970-ralcr, illle m inst därför att m iljö
intresset då vaknade på alhar och kritik riktades 
mol ele n tunga tekniken, de stora kalhyggena 
och a,wändningen a1 kem iska bekämpn ings
medel. Skogsbrukets d riftsforme r och tekn ik 
ställdes under debatt i långt. högre grad än 
tidigare. De stora kalhyggena och am·änd
ningcn a1' fe noxi~i ttiksyror fö r att komma ti ll 
rätta med lö1·sh-problemet ifrågasattes. DDT
behandling av plan tor mot snytbagge förbjöds 
1977. Kalhyggesclebatten ledde till a tt anmäl
n ingsplikt för sluta1Yerkningar större än en 
hah hektar infördes. Synen på nawn·ård om
l'~irderades under perioden 1950-1 990 inte 
bara hos lagstiftaren och allmänheten ut.an 
också hos skogsbru kets företrädare. Skogs
företagen införde efter hand utbildning i natur
l"ård a1· all personal. 1'.1 

Unde r årtiondet kom också den årliga a1-
verkningen upp i nil'å med den årliga ti ll
växten och stora farhågor uttrycktes tör skogs
industrins framtida rårnniförsörjning. Inom 
skogsindustrin ökade in tressct för att förbättra 
urnyujander. a1· träde ns biomassa. Samtidigt 
in träffade den törsta o ljekrisen 1973- 74, vil
ket ledde till större in tresse för att a1w ~inda 
skogsbränslen . Den ekonomiska n edgången i 
ol jekrisens spår bröt den nästan obrutna ex-
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<>1llri11g,:l'jJ101Fs.rnm Kodwms 822 inlmducPmdes 1977 orh ulg,;orr/P r/Pl.fursla slrp;PI 1110! 111dw11isniJ1g. Ga!lri11gm 
1<0111 snlrlll 1U1dff 80-iol!'I all 111Plw11isnw; niisla11 hPII. 

pansio1wn a\· skogsindusLrin och ökuingen av 
awerkningen. Ekono mins vändning rr:111 till
viixt till stagnation kom a tt få effekt.e r p{1 
skogsbruke t och skogsindusLrin långt in på 
1980-taler. i form av låga a\Yerkn ingsrnlymer 
och t:1g arbetsproclukti\ ire r. Ökad 1~1ekanise
r ingsgrad och m inskad awerkni ngsvolym 
inne har färre arbetstillfällen och svårighe te r 
alt genomföra skogs\ årdsåtgiircle r. 

Lmle r 1970-talcl ökade mekaniseringen m· 

slutavYerkningen kraftigt. Till en böJjan kom 
hisLningens me kanise ring a ll snabbt höj a 
p rocluktiYitete11 och omkring mitten av :1nio11-
det ökade 111eka niser,1cl fällning o rdenlligt i 
o m faLtn ing .. Även mekanise ringe n av gall
ringeu bö1jade på allva r kom ma igång Yid den 
här tiden. Kvistare-kapare t>lle r processorer var 
vid slutet av 1970-talet d en Yanligaste maskin
typen och svarade fö r 50 procen r. a\· elen awer
kacle volymen. Skörda re introduce rades också 
och svarade for drygt fem procent av elen slut
avverkade volymen mot slutet av :1nionclet. 
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När farhågor 01n en '\ irkessvacka" upp
kom. bleY in tresset starkare för plante r ing a\· 
mer snabb\'äxancle trädslag ä n dr iuhemska 
gran och tall. Det riktades främst mot contorta
talle 11 som införclt>s frå n no rd\'äslra Nord
amerikas bcrgstrc1 kter. De n var snabbväxande 
och kunclt' pa kort tid producera förh:illaude
\'is stora tr.'\cl samt hade bra \·irke. Intresset för 
in fö randet. a\· e 1 t 11\'ll barrtr~iclslag \·a r mycket 
stort inom bt1de skogsföretagen och Domän
\'Crke L och de {1 rliga planteringsareale rna 
ökade snabbt från några hundra h ektar 1970 
till ca 12 000 hektar 197:i och omkring 26 000 
hektar 1980. 

.\1en t\·eksamhe t uppsro<l hos politikerna 
som menade all fö rsiktighet borde iakttas n.'ir 
e tt främmande träd slag införd es. Skogs
styrelsen gaYs därför möj lighet au reglera an
vändningen aY con tonatallen och så skedde 
från s.lutet av 1970-talet. Skogsstyrclsen före
skrev att högst 0,2 procent av skogsmarksarea
len i >lorrbottens, Västerbouens och Jäm t-



lands l~iu samt 0 .1 procenl i övriga !~in fick 
planleras va1je år, totall 27 000 hektar per år. 

Under 1980-talet bö1jade aucle le n gal l
ringar 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 förutsätt
ningen \'ar galJringens mekanisering i ocli med 
an de så kal lade engreppsskördarna introdu
cerades i bö1:jan a,, 1980-taleL Redan J 987 sva
rade engreppsskördarna för ca :lfi procent a,, 
gallringsvolymen i sw1-skogsbruket och i bör
jan a, 1990-taleL var siffr,m mer iin 50 procent. 

Den skogstekniska utveckl ingen i övrigt 
nnder 1980-talet l'ar m ind re betydande än 
under skogsmekaniseringens glansdagar, En 
rad nyheter prövades emellenid, framför all r 
nyheter som bid rog till alt minska meka11ise
ringsgape1 mellan storskaligt skogsbruk och 
~jäh"l·erksarnma skogsägare. Storskogsb rukets 
övergiing lill special maskiner 11nder 1960- och 
1970-talcr markerade en skilj eväg. Den ajälv
verksamme skogsiigaren hamnade c1;, vid 
sidan av de stora framstegen och fick n~ja sig 
med den del a, utYeckl ingen som rörde motor
sågar och handredskap. UtYecklingen a, till
läggsutnistniuga r till jordhru kstraktorn och 
av srnårnaskiner höjde emellertid efter hand 
de sjäh·vcrksamma skogsägarnas mekanise
ringsgracl. 

u nder efterkrigstiden fonsa u.e det arbete 
som pågå tt sedan sekelski!'tet 1900 på att åter
skapa skogen som natu rres11rs. Skogsb ruk blev 
alltmer en odlingsfonn med sådd, skötsel och 
skörd sorn i j ordbruke t. Solll resultat a\' detta 
arbete genomgick skogarna en remarkabel 11r
vcckling. Virkesförr.°1del fördu bblades och Lill
,·äxten Lrefalcligades unde r en h undra .°1rs
period, trots au skogarna utnyttjades intensivt 
genorn avYerkning. Av,erkningarna l:1g hela 
Lid en bgre än tilh äxten, med undanLag för e tt 
,h i bö1jau a,· 1970-talet. U ncle r delar a, efter
krigstiden, främst under det för skogsbruket 
kärva ekonomiska klimatet på l 960- och l 970-
ta let, genomfördes rationaliseringar och an
vändes storskaliga metoder som gav eLL biolo
giskt otillfredsstj llande resul tat och ledde till 
stark kritik mol besprutningar och stora kal
hyggen . Allmiinhetens förtroende for skogs-

näringen minskade avsevärt.. Under trycke t a\' 
denna opinion korn skogsbruket au förändras. 
Ett mer nyanserat skogsbruk, anpassar till mar
kens biologisk,1 förrnsättn ingar och bedrivet i 
m indre sto rskaliga former, viixte !'ram. 

Skogspolitiken under 
efterkr igstiden 
Srora dela r a, skogsbrukets o nwandl ing 
skedde inom ramen för en i a ll t viiseu Ll igt 
oförändrad skogslagstiftn ing, i fonn av 1948 
års skogsvårdslag som giillde ända fram till 
1979. Däref'Ler föijde under forhällancle, is 
kort tid (fralll Li ll 1!)93) flera för~inclringar i 
lagstifrningen . Under efterkrigsLiclen inrikta
des 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 fick mindre hetJ dclse. Däremot ti ll
kom ett ny11 inslag, miijöhänsynen , som från 
mitten a,· 1970-ralct fick ,äxande betydelse 
inom skogspoli Liken . 

Under I ()00-ta le ts första hi.ilft spelade os;'iker
het om skogsti llst{mdet och farh:1gor för ,·i rkes
brist en Yiktig roll för til lkomsten a, ny skogs
lagstiftn ing. Den agrara skogsam·ändningen 
med skogshetc och husbehovsa\'\'e rkning av 
Yed och , ·irke fick d.°1 också alltmer ge vika för 
ett marknaclsorienterat skogsbntk, där dock 
skogen som industrir,hara skulle ge under
stöd å r _jordbruket. De skärpta bestämmel
se rna i 1948 ,°trs skogsv:1rdslag moti,eracles a,· 
all skogstillståndct ansågs o ti llfrf'dsställancle 
och skogsindustrins ,irkesforsö1j ning hotad. 
Lagens mål ,·ar au öka ,·irkesprocluklionen för 
att därmed siikra e n industriell til!Yiixt. 

Ökad export krä,·de an skogarnas produk
tionsfonnåga utnyt~jacles i så stor utst.riickning 
som möjligL och for att höja a,·kastuingen ford
raclcs en lörbiittrad skogs,·:nct . Det fanns en
ligt. den u tredning som föregick lagen hundra
tusentals hekLar gamla kalmarker, tras- och 
rest:skogar samt fön ildaclc hagmarker, marker 
som krävde skogsv{trdsåtgärder av gruudläg
gancle art. Särskilt i de norra delarna av lande t 
ansågs bestockn ingen i de ,·iixancle skogsbestån
clen vara ot.illfreclsställancle, såväl kvanLila tivt 
som kvalirativl, vilket ledd e till låg avkas tning. 
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Ytterligare e u problem sades rnra att skogs
ägarna i alltför hög grad förlilade sig på natur
lig fö ryngring p tt awerkade marker. Ålenäxr
frågan krä,de därför kraft,hgärcler. 1·1 

Lönsamhet i del enskilda skogsbruket samt 
jämn och uthållig aYkastning var grundläg
gande principe1· i skogs,·årdslagen . Det en
skilda skogsbrukel skulle bedriYas som ett 
före tag inriktal på att lämna ekonomisk , ·insl. 
LönsamheLskravet skulle ge hållpunkter 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. Jämnhe Ls
kraYet \'ar mer komro,·ersieUL. Lagstiftaren Yille 
främja jämn sysselsäun ing för arbelskraften 
inom skogsbr uket och skogsindustrin samL 
trygga industrins rål'aruförsörjn ing och garan
tera viss j ämnhet i awerkningen på de eu
skilda fastigheLerna. 

Skogsbolagen och skogsindusLrins organi
sationer liksom skogsägarrörelsen hävdade a tt 
en frannvingadFimnhel skulle försämra skogs
brukets förmåga att anpassa sig till rådande 
konjunkturer och prise r. Det skogspoli tiska 
beslt11et innebar också striktare bestämmelser 
rörande a,,,erkning. Del gällande forbudel 
mor att sluta1Yerka yngre skog skärptes och 
äldre skog (icke Ull'ecklingsbar skog) skulle 
ransoneras så au inga större rubbningar i a,
kasLningens jämnheL uppstod. Vidare skulle 
skog m ed uppenbart olillfredsställancle skogs
tillsttmd åtgärdas. Skogsägarens skyldighet be
gränsades dock till åtgärder som inte kostade 
mer än värdet a,· fällda träd och statsb idrag 
skulle e rhållas för återväxtåtgärder. 

I den skogsp olitiska diskussionen eher 
skogsvårdslagens til lkomst var en viktig fdga 
hur lagens gallringsbestämrnelser i fråga om 
u tYecklingsbar skog skulle tillämpas . En 
annan fråga gällde vilken ägarkategori som 
sköue sin skog bäsL. Undersökningar visade 
att skillnaderna i skogstillslåncl var relativL små 
mellan ~igargrupper, även om LillsLåndet var 
något sämre och skogsvårclsinsatserna någol 
lägre i privalskogsbruket ~in i sLOrskogsbrukeL. 
Det fanns emellenicl bland politiker och inom 
fackföreningsrörclsen en oro för a ll skogs-
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d rde n inte ,·ar til lräckligt intensi,· och a\Yerk
ningsrnöj ligheterna inle full t utnyttjade . De11a 
ansågs hota svssclsättninge n i skogen och 
skogsindustrin, och hotet kom framför allt 
från den miudre inlensi,·a skogsl'årclen i pri,·ar
skogshruket. 

I fl era r iksclagsmotioner krä,·cles a tt lönsam
hetsp1incipen skulle slopas liksom skyddet för 
elen ut,·ecklingshara skogen. D~irigenom 
skulle grundligare och mer kostnadskräYande 
åte1TäxLåt.gärcler kunna krä,·as, med högre 
skogsprocl11k1ion i framtiden som följd, och 
a1Terkni11garua omedelbart kunna öka. 
genom t\'ång för skogsägare au a1Yerka ö,·er
mogen skog och utföra ändamålsenl ig gal l
r ing. Motionerna al'Yisacles a,· riksdagen . 
SkogsbrukeLs snabba 01m·,111dling under 1950-
och 1960-lalet gav upphm· till förslag au änd ra 
skogspolitiken också från andra håll. Skogsägar
rörelsen kritiserade skogS\'årdslagens detaij
reglering och m enade au den borde göras 
mer generell. 

De skogspoli tiska utspclell ledde till au en ut
redning tillsattes 1965. Den sYaga lönsam
heten i skogsnäringen under 1960-talct satte 
spår i utreclningsdirekti\'Cns p essin1istiska ton
gångar. Skogsnäringen ansågs Yara en åld
rande niiring och framtiden ligga i annan in
duslriell ve rksamhet. Det lågförräntande 
skogskapilalet och skogens arbetskrafL kunde 
göra en större sarnhällsinsaLs i andra brau
scher. l sill beiänkande 1973 tog ulredningen 
sikte på industrins rharu beho\'. Den för
ordade en snabb ökning a\" awerkniugarna 
och varnade för en kommande virkessvacka 
under 1990-talct. l.ithMligheLsprincipen i 
1948 års lag ansågs föråldrad och borde Ö\'er
ges. Den sades bygga på att samdrih mellan 
jord- och skogsbruk var viktig men denna gav 
inte längre några fördelar. Principen påstods 
dessutom h indra elen föreslagna exploate
ringen av l'irkesöverskottet. Al la avverknings
begränsningar borde vidare slopas, liksom 
skyddet av den utvecklingsbara skogen. Endast 
å lerväxtplikt efter awerkning borde behållas. 
Utredningen föreslog också avgifte r på skogs
mark kombin erade med stöd Lil l å te rväxt
ålgärde r som medel för staten att påverka 
virkes utbudet. 



Utreduingen \·ar emdlenid inte enig ulan 
h~i lfLen a\· lcclamö1.ema riktade hård kritik 
mot förslage t. De skogliga expertern a \'ar 
starkt kritiska och mem,cle au 111.red ningens 
exploatcringsplanf'r skulle leda till en kraftig 
nedgång i virkestillgångarna och f'n mycket 
slor ökning ,l\' kalhyggesarea]arna. U1.red-
11i11gen kritiserades också för a tt ensidigt in
rikta sina förslag p:, att p,herka privatskogs
äga rna. Skogsn;'\ringens u tbuclsproblern be
trak tades i utredningen i hög grad som en 
fråg,, orn h ur pri\'atskogsbrukct bedre \'S . t,-, 

Den in tensi\·a debatte n och det starka mot
stå nde t mol utredninge ns förslag gjordf' att 

det illle föranledcle några i'ugärde r rr:m rege
ringens sida. De t ans:1gs ofullstäncligt efter
so111 miljöaspekterm1 inte hade beaktats och 
de a\·verk ningsnid .e r 11tredninge n r::i.knat 
med bedömdes vara alltför höga. En ny utred
ning tillsalles därför reda1 1 197'.). Av direk
t.i\·en framgick a tt df' t r:1dde os~ike rheL om de 

fram tida awerkningsmöjligheterna och fanns 
fai-hågor fö r att skogsvården, särskilt å ten·äx
rerna och röjningarna. \',ff 0 1.i llfredsst~il lan de. 
Utredningen skulle därför göra virkesbalans
beräkningar och p resente ra alternaLi \·a pro
g ram for skogsocll ing med ol ika in tensitet. 

l'v[i ijödehatten sa l.Le också sina spt1r i clirek
ti \'en genom att utredningen fi ck i uppdrag 
all belYsa rniij ökonsekn·nserna a\· dåvarande 
och framtida a\·\ e rkningspolitik . .:v1:det \'ar lik
som tidigare langsiktig och hög skogsprod uk
tion, ett mål som kr;i\'de hög i111.ensi1.et i skogs
bruket ocb dä rm ed bät.tre skogs\·årcl ä n di t
tills. 

Den allmän na lågkonjunktu ren i slutet a\· 
1970-1.alct, oro11 för \·i rkesförsörj n ingen samt 
skogsindustrins lönsanihets- och stru ktur
prnblern satte sin p rägel p:1 den nya utred
ni ngens fö rslag. De t. förordade ett prndnk
Lionsprogram 111ed hög in tensitet, något 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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viss anv~indni ng aY förädlat skogsfrö. Genom 
plan Lering av con ron atall på betydande arealer 
i Norrlanrl och norra Svealand, u tökad skogs
ma rksgödsling samt d ikning m sumpskogar 
och rnyrrna1·ker skulle avverkni ngarna kunna 
ö kas och skogsin d ustrins kapaci t<" tsutnytt
j a ncle höjas. 

En betydelsefull ändring var att lönsarn
het,krite rie1 t.ogs bon i förslagcL. Ate rYäxtplik
ten efter avverkning skärptes i några a\'seen
den. Den sku lle o mfa tta äYe n gles skog, som 
skulle avverkas och ny skog anläggas. I och 
med a u lönsamhetskri teriet slopades skul le 
skogsvårdsstyrelserna i fo rtsättningen kunna 
krävc1 fullständiga åwrväxtåtgärder också på 
svaga marke r. Enligt förslaget skulle även ung
skogs röjning vara lagstadgad och inte bara röj-
11i11g av p la n tskog. Utredni ngen lade också 
fram ett förslag om avgifter och statligt stöd. 
Avgifterna skulle bestå av medel som skogs
ägarna salte in på egna obligatoriska skogs
vårdskonton och stödet av bidrag ti ll upprät
tande t av skogsbrnksplaucr och till l.'.1ngsiktiga 
skogsskötselåtg~irder. 

N~ir lagförslaget lades fram i riksdagen 1979 
undvek regeringen att binda sig för eu pre
ciserat produktionsprogram men förespråkade 
e n l~igre å rl ig avverkningsn ivå än utred
ningen . Den lägre intensitete n i regeringens 
fö rslag in ne har all am·ändningen a\' co11Lorta
t.a ll skulle begränsas, a tt sta ten inte skulle sti
mule ra skogsgödsling och a t.L kemisk li'l\röj
ning skulle mi11im eras. Regei-ingen an isade 
också förslaget att in rä t.t a obligatoriska skogs
vårdskonton. SkogsYårdslagen fastslog Yirkes
prod11kt.io11smålet. men med en fo,·ä ndring 
som gjo rts redan 1974, a tl deLLa skulle genom
fö ras med naturv:u·dshä nsyn. Produktions
aspekten skö ts i fö rgrunden och d et tid igare 
kriteriet om ett tillfredss täl lande ekonom iskt 
utbyte för den enskilde skogsägaren utmönst
rades ur lagen . 

Skogspolitiken slog inte längre vakt om den 
enskilde skogs~igarc us ekonomiska intresse 
ut.a n om samhiillsnyu.an defin ie rad som skogs
industrius intresse. Bakgrn ncleu till denna fö r
skj utning var an det kombi nerade jord- och 
skogsbrnket förlo rat i be tydelse och att skogs
industr ins rävarubeh <w ökade. 
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Skogsindustri 11s si tnation förvärrarlcs succes
sivt mot sllllel a,· 1970-LaleL och ett av proble
meu ansågs vara bristen på rå,·ara. De årl iga 
a,,verkningarna hade minskat från ca 75 rni ijo
ner m '.\k unde r första hälften av 1970-talet Lill 
.">:'i- 60 111 iijoner m 3sk 11101 slutet av åniondet. 
:vlinskn ingen , ar störs t inom priva tskogsbru
ket, där aw erkningarna sj u nkit med mer än 
10 rn iijo ner m~sk. När lönsarnhetsproble1nen 
blev allt svårare aus:1g regeringen au den nya 
skogsdrdslagens styrmedel in te var tillräck
liga för att underlätta skogsi ndustrins försörj
ning med virke. 

En ny utredning tillsattes därför på hösten 
1979 med u ppgift au undersöka \"ilka skogs
politiska med el sorn krävd es [ör att på,·erka av
ver kn ingarna . C t.redn ingen fö reslog ,·iss a,·
,·er kningsskyldighet och ett progra m för sLaLs
bid rag till åren·äxt.'.1tg:irder efter avverkn ing av 
glesa och dåliga skoga i-. Det sistn äm nda för
slaget an togs a,, riksdagen 1981 och bes I u t fa t
tades sedan 1983 om ytte rligare best:inunelser. 
Viss rni n imi,1Yverkning pc1 brukningsenher 
infördes, liksom gallr ingsskyld ighct med uttag 
av \'irke i yngre skog ocli skyldighet all inneha 
skogsb rukspla11 f·ör hruknin gsenheLer över en 
viss a real. 

De bestämmelser som infördes i skogsvårds
lagen u nder J ren 1979- 1983 in nebar att prak
tiskt tager a ll skogs, ård och a,·verkn ing blev 
reglerad i lag. Bestämmelserna innefau acle 
skyld ighet att ri\ja ungskog och gallra y11gre 
skog, au awerka , iss andel äldre skog, a tt an
lägga ny skog, om skogen ,·ar gles ell er bestod 
av olämpligt Lrädslag, all avveckla överårig 
skog samt alt upprätta skogsbru ksplaner. 
Dessa bestämmelser utgjorde kulmen på reg
le ringen av skogsbrukeL. 

Skogens användning som råvarukälla för 
skogsindustri11 u tgjorde under efterkrigstiden 
den ena srora d iskussione n o rn skogens roll i 
sam h:illct. En ann a n gällde nalurdrclen. 
Und er 1960-taler korn skogsbr uksintresse1 att 
kollidera m ed ua t.unJ.rdsintresset., som d{1 i 
första hand rnr ett re kreationsi n tresse. Skogs
markens ut.nyttjande som re kreationsområde 
hade bliYiL allr ,iktigare med tilltagande urba
nisering. Kalh yggen och markbcrecl nin gs
llleLOder u tsattes för stark kt-i t.ik och 1972 till-
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saue:-s en utredning av dessa frågor. För första 
gingen be handlade en utredning av skogs
politiska frågor skogsbrukets mil jöaspekter. 

Utredningen markerade också en övergång 
frå n e n t..ill stor del estetiskt färgad naturvård 
til l en ekologiskt inriktad miljö,·,\ rcl . De n 
ledde fram till ändringar i skogwårdslagen 
1974. Markägare blev skyldiga att anmäla slut
awcrkningar 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 . Natur
vårdshänsynen fick ocks{1 i 1979 {1rs skogs
vårdslag större tyngd än tidigare, bland annat 
genom att Skogsstyrelsen gavs möjlighet. at.L ut.
färda föreskrifter om bland anuat hvgges
storlek 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 erna hade diireftcr ,·ctor;itt. 
Flygbesprutningens omfattning m in skade 
kraftigt och efter 1986 före kom ingen llyg
besprutning. 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 bokdomi
nerad skog avtog i mycker snabb takt. Orsaken 
var bokens d:diga lönsamhe1 jämfon med 
barrträd. Utredningsarbetet ledde fram ti ll 
bokskogslagen 1974 . Enligt den krävdes till
stånd av länsstyrelsen för all sluta,·verka bok
skog. Ekono111isk e rsäLLning kunde utgå till 
skogsiigare cl,°i awerkn i ng vägrades och ratio
nt>ll t bokskogsbruk föd1i11drades . Bidrag 
kunde även ut.gå till bokföryngring. 

I diskussionerna om den nya skogs\'årds
lagen 1979 ,·äcktes frågan om ;idelli.ivskogen 
p{1 nvtt och denna gång med sikte på alla äclel
lövträcl. Regeringen föreslog en ädellövskogs
lag, som triidde i kraft 1984. Bestånd 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 anläggas. 
Statsbidrag skulle utg:1 till återviixtåtgånler 
och röjning. 

I den fonsa tta kritiken av skogshmket och 
skogslagstifrniugeu under 1980-talc t liä\'dades 
att produktionsmåle t hotade narur\'årcle n . 
Kritikerna menade att glesa skogar (de s.k. 
S 5:3-skogarna), som ofta bestod av löv
bestånd, a,verkacles och med hjälp a,· stat:s
bidrag ersattes ,w barrskog. Föijclen ansågs bli 
mindre artrikedom och en mer ensartad laucl
skapsbild. Kri tik riktades f'ra mför al lt mot att 
igern·äxande hagmarker omfördes till barrskog 
och de n ledde til l au Skogss1yrelsen flera 
g:111ger ;'inclrnde hidragsreglerna fö r awerk
ningsprogrammet till förn1ån för natur
vården . Programmet trappades därigenom 
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\'årds
hänsyn inLe följdes i a\'secld utsträckning. 
Ytterligare e tt inslag i nat.urdirdsintressc>t.s kri
tik under 1980-t.akt. gällde elen s:1 kallade fjäll
nära 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,befolk-
11ingen lw1ydde ökadt> a,verkn ingar vidgade 
svssels~itmiugsu1öjlighct.er, 1neda11 samerna häv
dade att renskötseln skulle störas. Namrv:U·ds
in t.ressena menade art omistliga naturviirden 
skulle offras när de gamla, g les,1 skogarna i 

>!orrlancls inland awerkacles. 
För dt>n fjäll nära skogen in fördes 1991 s~ir

skilda regler efter omfattande diskussioner i 
ri ksdag och massmedia. Skogsvårclsstyrelserna 
kunde i forts~iuningen "~igra awerkningstil l
stånd av h~insyn till miljöiutresseL. Mark
ägaren ,·ar då beriittigacl till ersiittning. 

När e n ny skogspolitisk utredn ing tillsa ttes 
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1990 hade den biologiska mångfalden eLable
rats som poliLisk fråga. l ut redningens direkti,· 
fra mhölls att tyngdpunklen i naturvården 
hade fö rskj uti ts mol målet all heYara e n rik 
flora och fau na och e n biologisk m:mgfald . 
Direktiven konstaterade ocks:1 at t den förut
spådda brisLen på Yi1·ke inte skulle beh ö,·a 
komma att uppstå. Det fanns utrymme för 
ökad Yi1kesförbrukning. Vid de nna tid fra m
fördes också i diskussio ne rna La nkar om en av
reglering aY skogsbruke t. En skogspoli tik som 
i d e talj sökte styra skogsskötse l11 ifrågasa ttes. 
Utredningen föreslog a u m iljörn:tle l skulle 
j ämstä llas m ed produklio nsmå let och att e n 
genomgripande avreglering av skogsbruket 
skulle genomföras. Alla av,·erkningsbestäm
rnelse r i skogslagsrih:ningen foreslogs utgå, med 
undantag för eu ,·isst ransoneriugskrav för 
äld re skog. Stornnwn i elen nya lagen skulle 
vara återväxtreglcrna . Utredn ingen menade 
a n större fr ihet för skogsägarna au ,·älja skogs
brukssätt och skötselrnetocle r sknlle gy11m1 
ele n biologiska mångfalden. 17 

Deu nya skogs,·;'\rdslag som började gälla 
1994 fo ijclt> i hun1clsak komrn ine ns förslag. 
Procluktionsmålet och natur1·[udsmåle t jiim
st~illcles och bestämmelserna om ,\ten·äxt (ör
e nklacles. SkyldigheLen att röja och gallra togs 
bon liksom kra,·et på sluta,verkning och 
skogsbruksplan. Därernot be höl ls skyddet for 
ele n yngre skogen och kravet atl a1Yerk11iugar 
skulle 1·ara iinclamålsen liga för :1Len·äxte 11. 
Lagen bröt trende n mot all t starkare sta tlig 
styrning a,· skogsproduktionen . Ett ökat a n
svar rör den enskilck skogsägaren ersatte tidi
gare cletaij reglt>ring inriktad p{1 eu allt: intensi
yare skogsl.Jl'uk. Lagstiftningen :i1erspeglacle 
de foriindri ngar som hade skett u nder 1980-
talet med e n 1·äxande na turv:1rclsopinion och 
en stabiliser ing a,· skogsindustrins r[1Yan1-
hehov. 

I början a,· dtcrkrigsticle11 hade skogslag
stiftni ngen dubbla syften . Den sk1 tllc dels 
11nde rI;iu.a skogsincl11strins Yirkesförsörj ning. 
elds slå \'akt o m elen enskilde skogs~igarens 
ekonomiska intressen . l 1979 års lag saues ett 
samh{illsnyuigt Yirkesprod uklionsmål före lön
samhetsm:deL för den enski lde skogs~igaren . 
u tredn ingarna och lagförslagen under 1970-
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ta let såg sto rskogsbruket som modell fö r skogs-
1·årdslagstifm ing och betraklade skogsbruket 
fö rst: och främst sou1 bas för skogsindustrin . 
Skogspolitiken inriktades på att förse indu
strin med r:1vara. För att lösa elen uppgiften 
utYidgades skogsägarnas skyldigheter krahigt. 

Trenden mo t a ll t starkare sLaLlig styrning av 
skogsprodnktionen bröt s med 1994 å rs skogs
vårclslag. Den all t starkare mil jöv{1rdsopinio
nens kritik mo t det intensifierade skogsbruket 
ledde till au miljömåletjämställdes med l'irkes
produ ktio nsmålct och skogslagstiflni ngen fick 
på nyu bredare syften iiu all u ncle rl iiu a skogs
industrins 1·irkcsforsörjning. De skogsdrcls
lagar so111 antogs 1948 och 1993 äuclracle racli
kalL skogspoli ti ke ns inriktning och p[\\·erkade 
starkt skogsbrukets uL1eckling. De t mellan
liggande beslutet 1979 fö rstärkte snarast de då 
tilhimpacle skogshru ksmetoclerna. Det faua
clcs under starka farhågor för e n komma nde 
1·irkess1·acka och 1mder intryck a,· den fö rsta 
o lj ekrist>n med ett ökat intresse för skogens 
to tala prnduktion a1· biomassa. De snabba för
~i ucl ri ngarna från och med 1979, med försL in
för,u1 clt>t a1· en rad nya bestämmelser i skogs
Yå rdslagen och därefte r a1-reglcri11g, l'ar något 
nytt i skogsp olitike ns h istoria . 

SCA:s utveckling 
Omfattande st rukturför~indri ngar skedde 
nnde r efterkrigstiden inom skogsindustrin . 
Procluköonen konce11tre rades till fär re och 
störrt> anliigguingar och ;ullalet företag sjönk. 
Mel lan 1950 och 1970 minskade an tale t 
massa- och pappersföretag fd n 1rngcfär 130 
till ca 50 stvcken . Dii rt>fte r sj önk am alct ytte r
ligare och i början a,· 1990-ralct: återstod eu 
tjugotal. Skogsindustrin dom ine rades då a, 
rre stora fö re t,1g som rillsamrnans sn1racle fo r 
Lre fj ärdedelar al' industri ns oms~ittni ng: SCA, 
Stora och MoDo. 

Sl'enska Cell ulosa Aktiebolage t bildad es 
1929 som eLL holdingbolag för ett antal norr
ländska massabruk. Bildandet var e tt inslag i 
elen omsLruktureringsproccss som svensk 
skogsi ndusu·i genom gick efter förs ta v~irlds
kriget t111clcr trvcket a\' syag lönsamhe t och 
l'iixaude kapitalbeh(W i och med all tvngd-
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punkten försköts frå n elen stagnerande såg
,·er-ksinclustrin till elen expanderande cell ulo
saindustrin . Rakom bildandet a\ SC,-\ låg Ivar 
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,·~i rliga 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 behöll i 
a.ll t ,·åsentligt sin själ\'ständighet. Depressionen 
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 skulle knnna aweckla sitt enga
gemang och återvinna fö rlorade kredite r. 

hmr Krrugn: 

Ra n kens direkta st:i llning som företagare wg 
slut 1950, då en nyemission av SCA:s aktier 
genomfördes på börsen. Handelsbanken be
höll dock ett starkt inflytande i bolaget. 18 

De sLora förändringarna inom SCA bö1jacle 
under 1950-talet. Eu viktigt steg i omvand
lingen till ett en heLligt st;n företag togs då de 
ingående bolagen fusionerades l 9:'J4. I lort
sättn ingen kunde inYesteringspla11eri11gen ske 
med utgå ngsp1111kl !'rån vad som var biist fö1-
konccrnen. Redan tidiga re hade vissa centrala 
funktioner koncentrerats till Su11dsvallsregio
nen, d it huvudkontoret 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 på häs1a 
m?~j liga sätt genom att koncernledningen fast
st~illcle procl u ktionsvolyme n samt fördel
ningen mellan olika procl11k1slag och h alite
tcr. Produktiouen skulle koncen treras 1ill stora 
och konkurrenskraftiga enheter. , ·ilket kom 
atl leda till neclhiggning av ett antal mindre 
och omoderna an läggn ingar. Koncernen 
skulle slutligen driv,1 e n nwr långtgående f·ör-
1idl i ngsstrategi, 

Unde r ef'terkrigstide n ökade kon kurrensen 
p,1 elen europeiska marknaden från de ameri
kanska massabruken, som hade ti llgång till 
billigare rå,·ara och förfogade ö,·er stora inte
g re rade procluktionsant-iggniugar. Genom 
ökad foräd lingsgrad skulle bolaget kunna öka 
avkastningen per enhet förädlad råvara. 

Den nya företagspolitiken innebar också 
en satsning p:1 au ö ka tilkixten i de egna 
skogarna. Satsningen skall ses mot bakgrund 
a, au. det ,·id denna tidpunkt rådde brist p.'.1 
virkesrå,·ara i Norrland. Orsakerna , ·ar dels att 
efterfrågan p:1 skogsindustriprodukter \'ar 
sLor, dels art a,Yerkningarna ko11ceutrerades 
till lågbesLOckade res tbestånd !'rån elen ny
ligen a,·slutacle b läclningsepnken. Företags
politiken föreskre\' att SCA:s industrikapacitet 
skulle ku1ma expandera under 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 tillskottsarealer, alrer-
11ati\'I genom att lägga ned ~ild re i11dus1rie r. 
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Eu betydande skogsfön·iin skedde också 
19:35, då skogsföreuget Kungsgårclen-Marie
lx-rg A..13 hell införl ivades med SCA. Därmed 
tillfördes företaget ca 84 000 hekrar 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:1 sikt. Endast en 
a1· st1!fatfabrikerna - Östrand - hade en stor
lek av någon betydelse ( ca 120 000 års ton). 
8eslt1t LOgs Hl:1?, orn at t modernisera och 
h)'gga ut sulfatfabriken i l'vlunksuncl till ca 
70 000 årsto11 ohl<"kt massa. Genom att öka 
andelen hjiirk1·ecl i koncernens totala dvaru
mix kunde råvarubehol'e t täckas. Likartade 
problem förelåg för elen granvi rkeshaserade 
prod1tktio11en . d .1·.s. sulfi t- och slipmasse
fab1·ike rna. 

Lösningen för frarnticlen ans{tgs ligga i inte
gration mot tidningspapper. Planer i den rikt
ningen fanns redan 1111der 1940-talct men 
hade stoppats av r~iclsla för att kon knrrera 
med SCA:s egna massakt111cler. Osäkra mark
nadsförutsäuningar i Koreahoomens spår och 
finansieringssdrighei-er gjorde att planer på 
att starta pappersLilll'e rkning skrinlades ytter
ligare e!l gång i bö1jan a1· 1950-taleL. Beslutet 
att uppföra ett tidningspappersbruk dröjde 
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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 av SC:r\:s por/nPr 
Co/11111bia Ce//11/u\P Co. Lid. 

därför till 1955, och två pappers111askiner upp
fördes sedan 1id Onvikens sulfitfabrik i Sunds
vall. U tbyggnaden av Onviken \'ar de t första 
stora steget bort frå n det e nsidiga beroende t 
a1' massamarknaden och mot 1·ida1·eförädling. 

Under 1960-talet skedde mycket stora för
ändringar inom SCA. EfLerfrågan på den vik
tigaste prod ukten , oblekt sulfaL!nassa, stagne
rade. l e n t1tvccklingsplan från år 1959 disku
terades td vägar ur sl'åriglieterna , dels ut
byggnad a1· blekerikaparitctcn, dels rner inte
grering mot papperstilherkning. Beslur togs 
att gå båda 1·ägarna och framför allt be
slutades om investeringsmedel för att anlägga 
ett linerbruk i t\1funksund . Efterfrågan på well
papp för olika slags förpackningar ökade sta
digt och ansågs också föga konjunkturkänslig. 
Munksu11d-fabriken byggdes åren 1959- 61 u t 
Lill line rbruk med en kapacitet på ca 120 000 
å rsto11 samtidigt som också Obbolafabriken 
modern iserades, så att en övergå ng till liner
bruk skulle kunna ske i framtiden . Parallell t 
därmed förs\'ann ett antal industrienheter 
SCA-koncernen. 

Sedan kraftlincrproclnktionen startat 1 

Munksund 1961 vändes SCA:s intresse också 
mot: wellpapptillverkning. Genom att uppla 
sådan produktion kunde företage t. skaffa sig 



e rfarenheter som var nödv~indiga för att ut
veckla produkterna och ge sina kunder tek
nisk service på kraftlinerområdet. Dessutom 
kunde företaget ge nom inLegration framåt 
säkerställa högt kapacitetsu tnyttjande i liner
bruket. även i tider med svagare efle rfrågan . 
SCA förvän·ade under 1960-talet i rask följd 
ett amal hel- eller dehigda wellpapptillverkare 
i Sverige och p å kontinenten. Företaget hade 
därmed etablerat sig som e n av de större aktö
rerna på förpacknin gsom råcle t i V~isteuropa. 

Också andra delar ax verksamheten över
vägdes unde r 1960-talet. Den långsiktiga efter
frågan på sulfttmassa ansågs oYiss och sulfi t
fabrikernas roll som miljöförstörare började 
au alltmer uppm~irksammas. En möjlig väg \"ilr 
alt övergå till tillverkning av ticlningspapper. 
Lösningen blev att 1967 förse Ortviken med 
en tredje tidningspappersmaskin med en 
kapacitet p,°t 140 000 årston. Autiggninge ns 
totala kapaci tet ökade därmed till 330 000 ton 
per å r. 

J si u te t a \· 1950-talcL var företagsleclningens 
hcdömniug all de n svenska skogsindustrin var 
utbyggd till en nivå som motsYarade d en för-

v:in Lade långsiktiga rfo·arutillgå ngen. För all 
be hålla marknadsand elar p å en växande 
världsmarknad krävcles industrietablerin gar 
utomlands i omddeu med öve rskott på virkes
råvara. SCA:s intresse riktades mot det skog
rika British Columbia i Kanada. Tillsammans 
med det amerikanska ke miföretaget Celanese 
Corporation uppfördes i m itten 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. he la slutade 
m ed alt SCA drog sig ur 1970 och sålde sin an
del till den arnerik,rnska samarbe tspartnern . 

Som ett led i den pågående omstrukture
ringen av skogsindustrin förvä rvade SCA 1966 
den sista återstående konkurrenten i Sunds
\"allsregionen , vVifstavarfs AB. Ge nom för
värvet tillfördes skogar omfattande ca 195 000 
hektar produktiv mark. Råvarubasen förstä rk
tes ytter ligare genom eLL samarbetsavtal med 
Björkå AB år 1966. Avtalet innebar att SCA 
sku lle ans\"ara för avverkningarna och köpa 
virket från Björkås 63 000 hektar skogsmark. 
SCJ\ för\"ärvade sedan Björkå AB 1974. 

i bö1ja11 11v ! 980-lall'l modemisl'mrll'.1 SCA:s suifatfabrih i Ö,trcwrl, Timrä, och 1ntegmwles smfliP med dtl när

liggrwdr Wifslavwf, flnf}(lf!jiPrslm1k. Foto.från I 986. 
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Också på transponområdet genomfördes 
sLora förii11 cl ringar under l 9G0-La let. Ett nyu 
system för distribuLion av massa, papper och 
tr~ivaror skapades. CLlastningen koncentre
rades till två te rminaler och i Väs teuropa bygg
des lyra inouagningsterrn inale r. Även lrans
ponsysleme t för runch·irke förändrades i 
grunden geuorn au flottningen e rsarres a,· bil
och j~irrn-iigst:ransportf'r. Annu {1r 1960 !lotta
d es hela 70 procen t a1 SCA:s virkesfå ngsL 
inom Lj ungaus- och Inclalsiilve ns flodomåclcn. 
Nackde larna med flottn ing bötjade emeller
tid b li all tmer uppenbara. Transporternas 
säsongbundcuhet ledde ti ll all 1·irkeslagre11 
1·id iudusu·in blc1· onödig t stora, 1·ilkeL med
förd e riin1.eförlt1srcr och lagringsskador. 
Större be tydelse för ö1·ergångcn hade dock in
tressekonfl ikten 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· 1970-
tale l. skedd e också en omstrukLUre ri ng av 
SCA:s u tlandsintressen. som kom att inriktas 
på venikal i1 Hegra 1.ion genom imesteringar i 
e urope isk pappersindustri . SCA medverkade 
ti ll att e n 11 ;1 stor1•;isttvsk skogsind ustrikoncer n 
bil dades, Papie rn·e rke v\'aldhof~Aschaffe11burg 
AG, som blel' en stor köpare av framfö r a llt. 
blekt su lfa tmassa och krafLl iner. Vid mitten av 
1970-talf't byggdes Obbola-anhiggningf'n om 
tiU kraft.linerbruk i samarbete med en a1· 
USJ\:s större tillverkare a,, kraCtli ner och 
nådde en betvdande marknadsanclf'l i \'iist
europa. 

I början a1· 1970-talel. fan ns inorn skogs
b ruket en stark oro för au industrins r:11·a ru
försö rjning skulle försv~iras p,'\ grund m· brist 
p.'.t rneclelålders skog och sänkt m'wrkn i ngs
nil'å . SCA inLroduceraclf' därför elen snabb
växande kanade nsiska conton atalle n , i syfte 
att Öl'e rhrygga effck!.erna av den förväntacle 
1·i rkessvackan . 

Den satsning SCA i bö1:jan av 1960-t.alet in
leu inom förpackni ngsindustri n genom 1.ill
verkn ing av kraftline r och wellpapp fortsatte 
under 1970-r.ale t. Koncernens hel- e lle r de l
ägd a wellpappföretag vid ingången ,1,· 1980-
ta let var Europas ledande til h-erkare m· well-
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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 på si ll. 
prograrn f'n rad 1·aror b;ise rade på papper -
h ygie nproduk t.e r - och ble,· e n narn rlig sam
arbetspartner för SCA. Förv~irvet var det av
görandf' steget i e n föreLagsstrat.egi rned star
kare tom·ikt på konsument.orienterade pro
dukler (papper, hvgie nartiklar 111.u1.) . 

Traditionella skogsind11striproclukter (massa 
ocb trä1,1ror) minskade krafl.igt som andel a1· 
ko ncernens fakture ri ng Crån bö1jan m· 1970-
talet och ti ll bö1jan m· I 990-t.a le t, medan an
d elen för konsume ntorienterade och ko1wcr
te racle produkter ökade från 7 till 58 proce nt. 
I bö,jan a\' 1990-talct stod affärsornråcle r 
hvgien för 32 procent m· faktu , eringen. för
packningar för 26 proce nt. grafiskl papper för 
16 procent samt skog och trä for 10 procen t. 

1110111 elen tradit ionella skogsinclustrigrene n 
genomfördes i slutet a1· 1970-talet e n genom
gripande lllode rnisering al' Öst.rands s11lfat
fä brik som fick f'l1 kapacitet p,'\ ca 320 000 t.on 
ble kt massa per :U-. Också en CT:vlP-fabrik 
(kem iskt be handlad term omekan isk massa) 
anlades med prod ukt ion för Möl n lyckes 
hygienp rodukter. Stora investe ringar fö r pro
duktion a1· finpapper gjordes också i Wifsta-
1·arf i börja n a, 1980-1.a lf' t. I O rtvikens Licl
ningspappe rsb ru k genomfördes 1983-85 en 
stor om- och tillbyggnad i syfte att sänka till-
1erkningskostn,1df'rna och öka kapaciteten. 
En rad fön·iin genomfördes ocks{1 liksom 
andra ägarförändringar. 

Ett ,n· de mest händelseri ka å ren i SCA:s 
h isto ria blc,- år 1989. Lnder det å ret för\'~irva
clcs u tländska företag för ca 3.4 miljarder kronor 
samtidigt som beslut fattades om i1westeringar 
i de s\'euska incl11st.rierna för ca 2/i miljarder 
kro no ,·. Syftet 1ar au stärka marknaclspositio
ne rna och yrrcrligare ö ka föräd lingsgraclen . 
De ut länclska före tagsförl'ä rH'n omfattade alla 
de tre hun1dprocluktornrådena: tryckpappe r, 
h ygien och förpackn ingar. 

SCA Yar ursprungl igen e n rnassat.illverkare 
och de t kla rt do111i11erande företaget inom 
b ransche n fram till m itte n a1 l970-talet. Pro-



duktione n av a\·salumassa höll sig förhållande
vis 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 tredjedelar. 
Bakom minskningen låg dels nedbggning aY 
h1brikn, dels ökad in tern förbr uk11 ing a1· 
massa. SCA:s strategi hade sedan lång tid till
baka \·arit all forma en industristruktur i rik t
ning bort från a,sa lup roduktion av massa. 

Tilh·erkningen a, p,1pper \·ar cl\' blygsam 
omfattning under 105O-tale t nwn bötjacle all 
skjuta fart under 196O-talct. Vid slut.el a, 195O
tale t in leddes också en in tegratio n av sulfat
in dustrin genom att starta rilil'erkni11g a1 
kraflline r. SCA fön·än·ade ~i1T1J CLL an tal well-

papptillverkare så1,'i l i Sverige som u tom lands 
i svfte att säkra avs~ittninge n . Den ovissa fram
tiden för sulfitmassan ledde unde r 196O-talet 
tiJI yuerligan; utbyggnad av pappersindustrin. 

En drastisk föriindring av före tagets inrikt
n ing bort från avsaluu1assa och mot kons11-
mentn ~irn p rodukter skedde sedan vid mitte n 
a1 107O-ta le t. Satsningen p {1 integration 
framåt i förpackuingsledeL forLsatte och för-
1·~irveL a1 Mölnlycke AB ble1 d f' t di ttills vikti
gas te steget 11101 högre för~idli11gsgracl. Under 
198O-t:a le t fonsa t te satsningarna på papper 
och förpackningsrnaterial. I slure t av :u·tionclet 
skedde e11 SC:'rie srora utla11dsforv.;irv i syfte att 
st~i.r-ka marknadspositionen. 
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Stig Hagner ,·ar under närma re 
30 ar skog d rd chef i S,·e nska 
Cellulosa . ..\ktie bolageL SC-\. från 
196-1- och fram ti ll sin pe nsione-
1ing år 1991 . Dessförinnan hade 
han under Lio år verkat som 
kogsforskare ,·id Statens skogs

forskningsinsti tut. 

Cnder Hagners aktirn skogs
mannatid genomgick det svenska 
skogsbrukeL, och i synne rhet det 
norrländska storskogsbruket, en 
o rm·äh'ande utveckling. Denna 
beskri,·er han myckeL m ålande i 
sin bok, Skog i.föränching. Själv 
kunde han i111:e slutföra arbe te t 

Sti1; J-Iagner jH1 f ågrijahl 111ed trogna faljeslagaren Zellie. 

med boken då han drabbades av sj ukdom och avled i bö1jan av år 2003. Personer 
kn utna till SCA och KSu\ har, tillsammans m ed professor Gustaf von Segebaden , 
Sög Hagners vän och kollega, färd igställt boken. 

l\orrland och skog är två begrepp som hör intimt samman. U nder andra världskriget, 
och tiden närmast efter, expande rade de n svenska massaindustrin kraftigt. De n no rr
ländska skogen var dock, till föijd av exploatering och övertro på naturlig föryngring 
genom s.k. blädning, i ett bedrövligt skick. 

Hagners redogörelse tar sin u tgångspunkt i dessa förhållanden och beskriver in itie rat 
de olika steg som resulterat i det skogsbruk vi har i dag - med såväl framgångar som 
bakslag under utvecklingsarbetet. Intressant är det att få åtgärderna insatta i e tt stort 
skogsindustriforetags strategi för sin virkesförsö1jning. Detta gälle r inte minst den 
storskaliga gödslingen av skogsmarken och introduktionen av contortatallcn. 

Boken inne håller 24 kapitel med rubriker som lockar till läsning, som t. ex. Bonitets
lyftet, Rotsnurren och Kritike n mot skogsbruket. Många lustiga episoder nämns. 

I en avslutand e artikel, om svenskt skogsbruk och skogsindustri under efLerkrigs
tiden, sätter ekonom historikern Ronny Pettersson in Stig H agners text i sill 
nationella och in ternation ella sammanhang. 
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