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1903 om
vår första nationella skogsvårdslag

Denna uppsats behandlar inte hela un-
dersökningen utan gäller främst riksdags-
debatten 1903 då beslutet om Sveriges
första mer allmänna skogsvårdslag togs.
Först ges emellertid en kort beskrivning
av förhistorien till 1903 års lag samt en
redogörelse för den politiska situationen
vid tiden för riksdagsdebatten.

Syftet med en undersökning som jag ut-
fört under åren 1997-2000 har varit att

analysera och beskriva framväxten av
1903 års skogsvårdslag, som innebar att

återväxtbestämmelser infördes och skogs-
vårdsstyrelser inrättades 1905. Syftet har
också varit att söka förklaringar till hur
den långa förhistorien till lagen kom att

påverka, dels skogsvårdsstyrelsernas verk-
samhetsidéer, dels vissa huvuddrag i
skogsvårdslagstiftningen under 1900-ta- Framväxten av vår

första allmänna skogsvårdslag
Under 1800-talets andra hälft gjordes ett

flertal försök att åstadkomma en skogs-
vårdslag, huvudsakligen med bestämmel-
ser om återväxt och inrättande av en till-
synsmyndighet.

De tidigare nämnda faktorerna påver-
kade lagstiftningssträvandena på olika
sätt. Vissa var pådrivande, andra fördrö-
jande. Pådrivande på lagstiftningen var
främst farhågor för virkesbrist. Det var
huvudmotivet för flertalet lagförslag som
lades fram under ” förhistorien” . Under
exploateringsfasen i skogsbruket fram till

let.
Den metod jag använt har varit att

granska ett antal faktorer, såsom de all-
mänpolitiska och ekonomiska förhållan-
dena i Sverige, utvecklingen inom skogs-
näringen, den skogliga kunskapsnivån,
de skogspolitiska aktörerna m.m., som
kan antas ha påverkat framväxten av
skogsvårdslagen fr.o.m. 1850-talet, då
det första försöket att stifta en allmän
återväxtlag gjordes. Till förhistorien hör
också 1896 års skogskommitré och den
efterföljande lagstiftningsprocessen, som
ledde till beslutet 1903.
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början av 1900-talet fanns nämligen föga
utrymme och intresse för skogsvård. Så-
väl återväxterna som annan skogsvård ef-
tersattes inom stora delar av landet. För
de privata skogsägarna - bönderna -
fanns ytterst fa goda förebilder för skogs-
vård.

ten som skogsägare att kräva en intensi-
vare skogsvård i de enskilda skogarna än i
statens. Även kunskapsbrist och stridig-
heter om lämpliga återväxtmetoder ver-
kade återhållande på lagstiftningen. Vilka
återväxtåtgärder kunde staten kräva av
skogsägarna?

Under den beskrivna utvecklingen in-
klusive riksdagsdebatten 1903 lades ock-
så en grund för kommande skogspolitik.
Då framfördes förslag och krav beträf-
fande ytterligare lagstiftning som senare
kom att realiseras efter en relativt lång
” mognadstid” . Det gällde främst skyddet
för ung skog och uthålligt skogsbruk.
Förhistorien visar att de politiska besluts-
fattarna var väl medvetna om behovet av
lagstiftning i dessa frågor.

Världsekonomin synes ha haft viss på-
verkan på intresset för skogslagstiftning.
Det var under högkonjunkturer, då efter-
frågan på svenska skogsprodukter ökade,
som virkesförsörjningen och skogstill-
ståndet kom i fokus. Därmed aktualisera-
des även behovet av lagstiftning, vilket
var fallet på 1830-, 1870- och 1890-ta-
len.

De liberala idéerna verkade länge åter-
hållande på en lagstiftning som innebar
inskränkningar i skogsägarnas rätt att dis-
ponera sina skogar. Opinionen svängde
från 1850-talet till sekelskiftet långsamt
över från ett sådant synsätt mot ett ökat
hänsynstagande till skogen som ett natio-
nellt intresse. Den klassiska liberalismen
med frihet för individen från regler och
tvång som ett viktigt mål hade ersatts av
en socialliberal syn på statliga ingrepp.

Hushållningssällskapen agerade aktivt
för en återväxtlag redan 1853 och fort-
satte med detta under hela perioden fram
till 1903. Lantbruksakademien arbetade i
samma riktning och kom 1870 med en
framställning till Kungl. Maj:t om en så-
dan lag.

En återhållande faktor på lagstiftning-
en var domänverkets negativa inställning
till en återväxtlag vid avgörande tillfällen,
särskilt 1885 och 1895. Orsaken till ver-
kets hållning i lagfrågan kan ha berott på
att det förelåg en intressekonflikt för sta-

Politisk bakgrund
När beslutet om Sveriges första mer all-
männa skogsvårdslag förbereddes och
togs var såväl parlamentarismen som de-
mokratin ifråga om rösträtt, valbarhet
m.m. svagt utvecklad. Det följande är en
mycket översiktlig redogörelse för de po-
litiska situationen vid sekelskiftet.

Första kammaren
1903 fanns i första kammaren (Fk) två
partier, tullvännerna eller protektionis-
terna, med 125 ledamöter och tullmot-
ståndarna, minoritetspartiet, med 25 le-
damöter. Partibildningen i Fk släpade
dock vid den här tiden efter. 1903 var
tullfrågan knappast någon relevant grund
att bygga partier på.

De konservativa krafterna dominerade
i Fk. De högre tjänstemännen, gods-
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Riksdagsdebatt i
första kammaren
omkring 1903.

heter samt försvaret och indelningsver-
ket. En hel del bönder gick åt vänster på
1890-talet och anslöt sig till de liberala
grupperna, vilka sammanslogs till liberala
samlingspartiet år 1900 (Carlsson 1992).

Liberala samlingspartiet hade en lång
tradition med liberala idéer att förvalta,
såsom frihet för individen Irån regler och
tvång, ökad demokrati med parlamenta-
rism och allmän rösträtt som mål. Dessa
mål var fortfarande utmärkande för libe-
ralerna 1903 men striden mot regleringar
var mer nyanserad. Man hade frångått

mycket i den klassiska liberalismen och
godtog statliga ingripande till skydd för
individen (Norberg 1998). Liberalerna
var t.ex. med om att driva igenom skogs-
vårdslagen 1903 och norrländska för-
budslagen 1906, den senare för att de såg
bolagens köp av bondeskog som ett hot
mot bönderna.

Socialdemokraterna hade mindre än
2 % av platserna i andra kammaren

ägarna, industriägarna m fl bevakade ofta
sina respektive intressen och var avvisan-
de mot liberalernas reformkrav.

Andra kammaren
Andra kammaren (Ak) hade två stora

partier 1903, lantmannapartiet (lmp)
och liberala samlingspartiet (libs), samt
två mindre. Det ena var de moderata re-
formvännernas grupp och det andra so-
cialdemokraterna. Ledamöterna fördela-
de sig så här:

Lantmannapartiet
Liberala samlingspartiet
Mod reformvännerna ..
Socialdemokraterna

107
107

12
4

230
Lantmannapartiet hade trots sin stor-

lek redan haft sin storhetstid. Det hade
bildats som ett intresseparti för lantbru-
kare, således både bönder och godsägare.
De frågor partiet starkast hade engagerat
sig i var tullarna, skatterna på deras fastig-
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Propositionen om skogslagstiftningen
m.m. undertecknades av Kronprinsen-
Regenten Gustaf den 16 februari 1903
på Kristiania slott, där konseljen hölls.
Detta påminner om att Sverige och Nor-
ge fortfarande var i union och skulle så
förbli under ytterligare två år. Föredra-
gande var jordbruksminstern, Theodor
Odelberg.

Propositionen byggde på det förslag
från 1896 års skogskommitté som avläm-
nades 1899.

Frågorna riksdagen hade att ta ställ-
ning till i Särskilda utskottets förslag var i
huvudsak de samma som skogskommit-
tén hade föreslagit. Jag håller mig till hu-
vudfrågorna, vilka var återväxtplikten, åt-
gärder mot de skogsägare, som försum-
made återväxterna samt inrättandet av
skogsvårdsstyrelser. Riksdagen ägnade
nästan all tid åt dessa frågor.

Det förslag till bestämmelse som hade
en 30-årig mognadstid bakom sig och
föranledde de flesta debattinläggen löd:

* § 1
Å skogsmark, tillhörig enskilde, må ej

avverkning så bedrivas eller efter av-
verkningen med marken så förfaras, att sko-
gens återväxt uppenbarligen äventyras. Har
sådan vanskötsel av skogsmark ägt rum,
vare den, som låtit densamma komma sig
till last, pliktig att vidtaga de åtgärder, som
för återväxtens betryggande äro erforder-
liga. —

Uppsikt över att vad sålunda stadgats
varder iakttaget tillkommer skogsvårdssty-
relst ”

Ytterligare en fråga kom upp i debat-
tens sista timme. Den fanns inte med i
utskottsförslagct men hade diskuterats i

1903. De deltog inte i riksdagsdebatten
om skogsvårdslagen. Hjalmar Branting
kom in i riksdagen 1896 på en liberal lis-
ta. Branting och Karl StaafF, liberalernas
faktiske ledare, var nära vänner sedan
Uppsalatiden och allierade i socialpolitis-
ka frågor (Norberg 1998). Socialdemo-
kraterna som var på frammarsch hade
därför sannolikt visst inflytande på de
skogliga frågor av social innebörd som li-
beralerna tog upp. Detta kan t.ex. ha
gällt det uthålliga skogsbruket och dess
betydelse för sysselsättningen.

Vilka utestängdes från inflytande?
Vid beslutet om skogslagstiftningen
1903 saknade mänga av de närmast be-
rörda rösträtt och därmed ett direkt poli-
tiskt inflytande. Hit kan räknas skogsar-
betarna och arbetarna vid sågverk och
massafabriker samt många andra
landsbygden som var beroende av skogs-
bruk och skogsindustrier för sin försörj-
ning. Detta förhållande visar hur stora
bristerna egentligen var i den politiska
demokratin vid den tiden. I Skogsarbe-
tarminnen berättas om att man i skogs-
kojorna undvek att tala politik, eftersom
man ändå inte hade något att säga till om
(Rehnberg 1950). Skogsarbetarna var
heller inte organiserade - först 1918 bil-
dades Svenska skogsarbetareförbundet -
och kunde därför inte genom LO utöva
något inflytande på beslutet om 1903 års
skogsvårdslag.

opa

Riksdagsdebatten 1903
Beslutet om en skogsvårdslag var histo-
riskt.
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skogskommitténs rapport. Den gällde
eventuella bestämmelser om uthållighet i
skogsproduktionen.

Jag skall i det här avsnittet försöka
spegla debatten ganska utförligt och fort-
löpande kommentera den. I debatten
finns nämligen mycket av förklaringen
till hur skogspolitiken kom att utvecklas
under 1900-talet. När jag citerar talarna
är det för att ge mer nyans och tidsanda åt

inläggen än vad ett torrt refererande kan
ge- Advokaten Karl Staaff, Stockholm, var liberalernas

faktiske ledare. Han var en av förkämparna för
skogsvårdslagen.

Andra kammaren
Jordbruksministern Odelberg inledde
debatten i andra kammaren den 11 maj i
Riksens ständers hus på Riddarholmen.
Han var retorisk i sin argumentation för
förslaget och talade om
skogsskövling, som
hotar att helt och hållet omintetgöra vårt

skogskapital och att förvandla den ena
trakten efter den andra av vårt land till
ödemarker” samt "ropen om att något
bör göras för sätta en gräns för skogssköv-
lingen har nu hörts under 50 år” . Han
förklarade att det kungliga förslaget till
återväxtlag var "det mest minimala man
kan fordra” och att den ” ofantligt litet”

inskränker den enskildes dispositionsrätt.
Odelberg fällde också det numera klassis-
ka uttrycket: ” Det måste finnas bredvid
lagen något organ, som övervakar den-
samma och som även kan väcka till liv in-
tresse för skogen och lämna råd och upp-
lysning, där detta behövs.”

intressegrupper i båda kamrarna om det
främsta motivet för en lagstiftning, d.v.s.
den allmänna vanvården av skogarna.

Liberalernas ledande politiker, advoka-
ten Karl Staaff, försvarade särskilt be-
stämmelsen om sanktioner i form av av-
verkningsförbud mot skogsägare som in-
te uppfyllde sin återväxtplikt. Lagen skul-
le enligt Staaff vara utan all verkan om
den bestämmelsen ströks. Om de före-
slagna skogsvårdsstyrelsernas ledamöter
sade Staaf att de ju skulle väljas av skogsä-
garna själva, varför en mild lagtillämp-
ning var att vänta.

Staaff var inte liberalernas ordförande
1903. Det var gymnasierektorn Sixten
von Friesen. Staaff var dock den faktiske
ledaren för liberala samlingspartiet, strid-
bar och reformivrande. 1905 blev Staaff
statsminister. Då hade Boström avgått ti-
digare under året sedan han misslyckats i
unionskrisen och efterträtts av två kort-
variga ministärer.

Carl Axel Trolle, (lmp), godsägare i
Skåne och juristutbildad, yttrade sig för-

den ” hejdlösa
under åratal pågått,

Partilinjer
Det var enighet mellan partier och olika
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siktigt och visade stor tveksamhet inför
återväxtlagen. Han yrkade ändå på bifall
för att 'understödja bemödanden
att här söka åt ett framtida Sverige rädda
en av de få nationella rikedomskällor det-
ta fattiga land äger.” Trolles tveksamma
bifall fick instämmanden från 25 andra
ledamöter, både lantmannapartister och
liberaler.

När Sixten von Frisen yrkade bifall,
dock mera bestämt än Trolle, instämde
på liknande sätt 4 l ledamöter från båda
partierna.

Trolle och von Friesen fick således
medhåll även från annat parti än sitt eget.
Det tyder på att skogsvårdslagfrågan var
mer intresse- och ortsinriktad än partiin-
riktad, vilket troligen var en följd av det
s.k. bostadsbandet. Det innebar att riks-
dagsledamoten höll fast vid de löften han
givit i den egna valkretsen.

Lantmannapartiet hade naturligtvis
många hemmansägare som medlemmar
och man kunde kanske tänka sig att par-
tiet hade en samlad linje. Nu var det inte
så. Inställningen till återväxtlagen med
dess sanktionsmöjligheter var mycket
splittrad. Det förklarar Trolles försiktig-
hetslinje som även partiets ordförande,
Pehr Pehrson, lantbrukare i Bräkne Ho-
by, var inne på när han i ett tveksamt hål-
let yttrade avslutade med: ” att jag icke
kan förneka behovet av en lagstiftning
som denna;” .

Carl Lindhagen, (libs), jurist och i des-
sa dagar blivande borgmästare i Stock-
holm, förstärkte liberalernas positiva in-
ställning till skogsvårdslagen vilken enligt
Lindhagen tillgodosåg det krav man kun-
de ställa på det kombinerade jord- och

Carl Lindhagen krävde bestämmelser
som syftade till uthålligt

skogsbruk i större skogsföretag.

skogsbruket. Han blickade också vidare.
Det behövdes enligt Lindhagen också be-
stämmelser som åstadkom ett uthålligt
skogsbruk på större skogsinnehav, d.v.s.
bolagsskogar och andra större skogsegen-
domar, utan jordbruksdrift. Skogskom-
mittén hade ett liknande förslag men det
togs bort av regeringen. Lindhagen be-
rörde dessutom ännu en fråga som inte
stod på dagordningen, nämligen skogens
sociala betydelse.

Positionen var således att liberalernas
partiledning uttryckte en fastare och po-
sitivare inställning till det skogspolitiska
förslaget än lantmannapartiets ledning.
Detta var uttryck för en delvis annan li-
beralism än den som rådde femtio år tidi-
gare och som genom avregleringar m.m.
banat väg för klondykeperioden i svenskt
skogsbruk. Denna gång var det liberaler
som röstade för en reglering av skogsbru-
ket.

Grupperingar
Av de talare som inte tillhörde gruppen
hemmansägare yrkade nästan undantags-
löst alla bifall till lagförslaget om återväxt
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och skogsvårdsstvrelser. I bifallsgruppen
fanns godsägare, direktörer, tjänstemän
m.fl. som tillhörde antingen liberala sam-
lingspartiet eller lantmannapartiet. Moti-
ven för bifall kan helt enkelt ha varit om-
sorgen om nationaltillgången skogen,
och att man ansåg det ofrånkomligt att
något måste göras efter alla år av misslyc-
kade ansatser. För godsägarna kan skälet
också ha varit att de inte skulle få något
besvär av lagen. Deras normer för god
skogsvård sammanföll med samhällets så-
som det uttrycktes i lagförslaget. Enligt
skogskommittén sköttes ju gods- och
bruksskogarna väl.

Bland de hemmansägare som talade
var meningarna splittrade. Grovt bedömt

argumenterade ungefår hälften mot och
hälften för förslagen. Motståndet gällde
både själva återväxtbestämmelsen och
sanktionerna mot försumliga skogsägare
samt skogsvårdsstyrelsernas tillsynsverk-
samhet, vilket jag ger exempel på nedan.

Carl Jonas Öberg (lmp), hemmans-
ägare från Västernorrlands län, meddela-
de att hans väljare inte ville veta av någon
återväxtlag. Orsaken var att "antagandet
av en skogslag skulle i hög grad påskynda
hemmanens övergång till sågverksindust-

• »
rin .

Jöns Bromée, lantbrukare,
disponent m.m. ledde den

jämtländska opinionen mot en
återväxtlag. Han argumenterade

för en dimensionslag i Jämtlands län..

jämtländska linjen (se nedan). Alla till-
hörde liberala samlingspartiet.

Riksdagsmännen i Jämtland (alla till-
hörde libs utom en) ville ha en dimen-
sionslag i stället. De hade motionerat om
en sådan lag även för Västernorrlands och
Gävleborgs län med stöd av en riksdags-
man från vardera länet. Jöns Bromée var
en av jämtlänningarna. Han hade varit
ordförande i ett nytt, liberalt parti som
bildades 1895, Folkpartiet, med ett 30-
tal medlemmar. Flera av dessa var norr-
länningar, som motsatte sig skogsbola-
gens uppköp av bondskogar (Carlsson
1992). Partiet uppgick i liberala sam-
lingspartiet år 1900, och kampen mot
bolagens uppköp fördes vidare av detta
parti. Däremot delade Bromée inte parti-
ledningens inställning till återväxtbe-
stämmelsen. Här gällde länsopinionen.
Bromée ansåg att sådd och plantering in-
te var lämpliga i Norrland på grund av
det hårda klimatet. Dessutom var åtgär-
derna för dyra för skogsägarna. De skulle
kunna bli tvungna att sälja sina hemman.

Vid ett stort antal möten med skogsä-
gare och vid kommunalstämmor i Väs-
ternorrlands län hade man diskuterat
skogslagstiftningen och gjort uttalanden.
Oswald Emthén (libs), hemmansägare,
kunde berätta för kammaren att majori-
teten av deltagarna i dessa möten hade
varit för en återväxtlag. Av övriga leda-
möter från länet som yttrade sig godtog
tre återväxtlagen, en anslöt sig till den
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på tycke och smak” . Flera återkom med
samma invändning, d.v.s. om risken för
en godtycklig tillämpning av lagen. Så
gjorde Halvar Eriksson i Elgered (libs)
hemmansägare i Nås, som önskade en
centralstyrelse för att la en likartad lagtil-
lämpning i hela landet. Adolf Wiklund
(lmp), hemmansägare i Brattfors, hyste
inte farhågor för godtycke från skogs-
vårdsstyrelsernas sida. Han litade på att
hushållningssällskapen och landstingen
skulle sätta in ” förfarne män, som äro väl
förtrogne med ortsförhållandena” i sty-
relserna.

Röstningen om 1 § utföll med 168 ja
och 52 nej.

En dimensionslag vore därför ” lämplig
för våra förhållanden” . Den skulle ge det
bästa skyddet mot överavverkning.

Andra talare kunde godta en återväxt-
lag men inte sanktioner i form av eventu-
ella böter och awerkningsförbud. Försla-
get om sanktioner var det vanligaste skä-
let för att yrka avslag. Man ansåg straffen
för kännbara. Det borde räcka med att
skogsvårdsstyrelsen utförde återväxtarbe-
tet på skogsägarens bekostnad om denne
hade försummat åtgärden. Det här temat
känns igen från tidigare duster i riksda-
gen om återväxtlagen.

Georg Kronlund (libs), häradshöv-
ding i Haparanda, och Anders Olsson
(libs), hemmansägare i Mårdäng, som bå-
da stödde återväxtbestämmelsen ville
också ha en dimensionslag till skydd för
den växande skogen i hela Norrland resp.
Gävleborgs län.

Daniel Persson
skogsägare med mera, uttryckte farhågor
för skogsvårdsstyrelsernas laghantering:
” Alltsammans kommer således att bero

Första kammaren
Grupperingar
Det har varit svårt att urskilja några sär-
skilda partilinjer i första kammaren vid
behandlingen av skogspolitiken. I stället
har andra grupperingar framträtt, som är
mer meningsfulla att diskutera.

Godsägare, högre tjänstemän och di-
rektörer dominerade i nämnd ordning
talarlistan i kammaren. Endast tre av de
22 som yttrade sig i debatten reserverade
sig helt mot den föreslagna lagen. Ut-
gången av röstningen var ganska given.
Det var ju en mycket inflytelserik grupp i
kammaren som stödde förslaget. Där
fanns Fredrik von Essen, Hugo Tamm
och Christoffer Rappe samt flera bland
de högre tjänstemännen som deltagit i
förarbetet till förslaget och var angelägna
att försvara detta. De nämnda tre var ock-
så godsägare liksom domänstyrelsens chef
Fredrik Wachtmeister, även omtalad som

i Tällberg (libs),

Daniel Persson, skogsägare m.m. i Tällberg:
"Alltsammans kommer således att bero på tycke
och smak" trodde han om skogsvårdsstyrelsernas

kommande hantering av skogsvårdslagen.
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en trolig statsministerkandidat. Tamms
ambition var att skapa ett mönsterskogs-
bruk på sitt gods och både han och Rappe
ansågs som föregångsmän inom lantbru-
ket, d.v.s. både jord- och skogsbruk.

I godsägargruppen bland talarna var
det ingen som yrkade avslag. Det var tro-
ligt, som nämnts tidigare, att de som re-
dan följde en norm för god skogsskötsel
ville att även andra skulle följa denna.
Som stöd för ett sådant antagande kan
man möjligen åberopa en nutida erfaren-
het, nämligen skogsstyrelsens (1998) ut-
värdering av den nya skogspolitik som
beslutades 1993. Där stå r det om skogs-
ägarnas åsikter om skogsvårdslagen: "De
som besvarat frågorna tycks vilja se ett re-
gelsystem som skyddar fastigheterna och
den brukandekultur som etablerats. När
en hotbild uppträder eller när någon bry-
ter mot ” gott skogsmannaskap” pläderar
man för skärpta regler.”

Bland talarna i direktörsgruppen var
de flesta representanter för större skogsfö-
retag. Nästan alla av dessa hade invänd-
ningar mot förslaget till skogsvårdslag.
Där fanns också de tre i kammaren som
tillkännagav ett avslag. Det var Albert
Bergström, ingenjör och bruksägare i
Värmland^ Gustaf Benedicks, disponent
på Gysinge Bruk och Joseph Stephens,

bruks- och godsägare på Huseby. I en re-
servation skrev de: "Att med böter och
eventuellt fängelse söka tvinga skogsäga-
ren till ett visst förfarande med avseende
på sin egendom synes oss — ej böra fö-
rekomma.” I debatten förklarade Step-
hens att det var ett tillräckligt straff om
skogsvårdsstyrelsen utförde återväxtarbe-
tet, t.ex. plantering, på skogsägarens be-

kostnad. I första kammaren var det för
övrigt få stora invändningar mot skogs-
vårdslagen.

Johan Dahlberg, disponent vid Bollsta
Bruk i Ångermanland, hade valt en di-
mensionslag om lagen uteslutande skulle
gälla storindustrin, som han uttryckte sig.
Nu avsåg lagen även det mindre skogs-
bruket, och då måste han säga ja till för-
slaget om en återväxtlag. Även Isidor von
Stapelmohr, borgmästare i Östersund,
ville ha en dimensionslag, men enbart i
Jämtlands och Västernorrlands län. Han
företrädde dock endast Jämtlands län.
Han motsatte sig dock inte en återväxt-
lag, men ville ha en ny prövning av frågan
om en dimensionslag. Han hade tidigare
bundit sig för en sådan lag i sitt län, men,
sade han: "Jag skall dock, tillföljd därav
att jag under diskussionerna hört, att
önskningarna att få utskottets förslag
godkänt av riksdagen äro livliga, icke läg-
ga min röst mot detta förslag."

I debatten uttalades lovord och positi-
va förväntningar om de nya länsmyndig-
heterna. Fredrik Wachtmeister, domän-
verkets chef, inledde med att skogsvårds-
styrelserna "skulle bliva en medelpunkt
för länets skogsintresserade invånare".
Benedicks var dock skeptisk till en sida av
deras uppgifter. Idén med skogsvårdssty-
relser tyckte han var bra endast om de "gå
i spetsen för meddelande av upplysningar
och råd ävensom giva väckelser till skogs-
vård men tror ni mina herrar att det
blir möjligt för skogsstyrelserna att göra
det, ifall dess tjänstemän få i uppdrag att
vara fiskaler och spioner ".

Johan Rettig, storföretagare i Gävle
med rederi, bruksrörelse m.m., genmälde
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att han ansåg skogsvårdsstyrelserna vara
en huvudpunkt i förslaget. Han litade på
att landsting och hushållningssällskap
skulle sätta in länets bästa och mest be-
prövade män i styrelserna. Hans inställ-
ning var representativ för flera talare.

Vid röstningen i Fk var det klarare ma-
joritet än i Ak för huvudförslaget, 100 ja-
och 25 nejröster.

melse, som stadgade att bolag eller enskil-
da som ägde mer än 3.000 ha i de fyra
nordligaste länen eller 1.500 ha i övriga
landsdelar var skyldiga att ha en skogsför-
valtare som utbildats vid skogsinstitutet.
De var också skyldiga att årligen lämna
uppgifter till skogsvårdsstyrelsen om sko-
gens areal och beskaffenhet samt avverk-
ningarnas storlek. Detta var ett annat sätt
att verka för ett planmässigt och därmed
ett uthålligt skogsbruk och måste betrak-
tas som ett mycket avancerat reformför-
slag. Detta är föga uppmärksammat tidi-
gare i skogshistoriken. Det visar också
hur allvarligt kommittén såg på situatio-
nen i skogsbruket.

När Odelberg 1901 lämnade över
kommittéförslaget till regeringen för
prövning, anförde han samma uppfatt-
ning som kommittén om en jämnt förde-
lad avverkning som mål för lagstiftning-
en. Men inte heller han ansåg att en be-
stämmelse om detta var möjlig att införa.
För att fa en jämnt fördelad avverkning i
de enskilda skogarna, skulle nämligen en-
ligt Odelberg ” den bästa utvägen vara att
införa utsyningstvång inom hela landet;” .

Det uthålliga skogsbruket?
Tankar om ett uthålligt skogsbruk låg
sannolikt bakom tidigare försök till
skogslagstiftning även om detta inte kom
till direkt uttryck i föreslagna lagtexter.
Det kan därför verka förvånande att den-
na fundamentala princip inte uppmärk-
sammades mer under lagstiftningsproces-
sen 1903. I stället tonades den ner i pro-
position och utskottsutlåtande om den
nya skogsvårdslagen.

1896 års skogskommitté hade förkla-
rat att lagstiftningens mål bör vara en
jämnt fördelad avverkning, d.v.s. ett ut-
hålligt skogsbruk, men att tiden inte var
inne att sätta ett sådant mål. Det förut-
satte att skogarna under en längre tid
skötts rationellt och detta var ju inte fal-
let. Dessutom ansåg kommittén att en
lagstiftning om en jämnt fördelad avverk-
ning innebar ett ingrepp i den enskildes
frihet som saknade ” stöd av det allmänna
tänkesättet.”

Allmänt utsyningstvång
— ett orealistiskt alternativ
Även om regeringen ansåg att utsynings-
tvång var den bästa vägen till ett uthålligt
skogsbruk kan man förstå att den inte
föreslog någon lag i den riktningen. Ut-
syningstvång i hela landet, d.v.s. obliga-
torisk stämpling av alla träd, som skogs-
ägarna skulle fa avverka, var en extrem
reglering som knappast var politiskt
gångbar. Också ekonomiskt måste en så-
dan reglering ha varit helt oacceptabel för

Skyldighet: kompetenta
förvaltare och årlig
redovisning av skogstillstånd
Kommittén föreslog i stället en bestäm-
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Debatt i elfte timmen
Karl Staaff och Carl Lindhagen drev
emellertid frågan vidare till riksdagen. I
debattens elfte timme, eller rättare sagt
strax efter midnatt den 12 maj, togs frå-
gan om ett uthålligt skogsbruk upp. De
två liberalerna ville ha en utredning om
bolagens och andra större skogsägares
skyldighet att sköta sina skogar efter hus-
hållningsplaner fastställda av en myndig-
het. Motivet var främst farhågor för vissa
skogsbolags hårda exploatering av egna
skogar och uppköp av hemmansskogar
enbart i spekulationssyfte. Många talare
anslöt sig till deras uppfattning. Som en
historiens ironi var en av dem hemmans-

riksdagen. Det hade behövts kanske
400— 500 tjänstemän och tillsyningsmän
i stället för föreslagna ca 100 vid skogs-
vårdsstyrelserna för att klara uppgiften.

Regeringen strök också kommitténs
förslag om krav på kompetenta förval-
tare vid större skogsföretag med bl.a. mo-
tiveringen att det saknades tillräckligt
många utbildade för uppgiften. Därige-
nom fick principen om ett uthålligt
skogsbruk föga genomslag i den föreslag-
na skogsvårdslagen. Man nöjde sig med
att fastslå att skogsägaren genom åter-
växtbestämmelsen var förpliktigad att bi-
behålla den egentliga skogsmarken för
skogsproduktion.

ägaren Johan Andersson i Baggböle
(libs).

Lindhagen hade tidigare under debat-
ten uttalat att det var av betydelse för sys-
selsättningen att en uthållig avverkning
bedrevs i bolagsskogarna, och att man i
skogslagstiftningen borde beakta skogens
sociala betydelse. Han hoppades att re-
geringen skulle visa lika stort intresse för
människorna som skall bo i skogarna
som för skogens bevarande.

Lindhagens inlägg om den sociala as-
pekten syftade även på hans motion år
1901 om bolagens förvärv av hemman i
norra Sverige och den oro detta väckt för
en proletarisering av bönderna i denna
landsända. Han var otålig över att frågan
inte utretts färdigt för att kunna tas med i
pågående skogslagstiftning. Året efter mi-
nistären Staaffs tillträde, 1906, drevs
emellertid lagen med förbud för skogsbo-
lagen att förvärva skog igenom.

Resultatet av Staaffs och Lindhagens
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ströms tid var ingen tillfällighet. Det fö-
refaller ha varit en diplomatisk hante-
ring av skogsvårdslagsfrågan, vilket hade
kännetecknat Boströms sätt att tackla
andra frågor såsom försvaret, grundskat-
terna och tullarna. Hans sammansättning
av skogskommittén, samt att hans om-
skrivna förmåga att förhandla med ” lant-
män” , således både bönder och godsäga-
re, hade säkert stor betydelse för genom-
förandet av lagstiftningen.

Erik Gustaf Boström, statsminister 1891-1900 och
1902-1905, men också en aktiv skogsägare.
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yrkanden var att riksdagen skulle skriva
till regeringen och föreslå en utredning i
frågan. Även när det gällde uthållighets-
principen blev emellertid mognadstiden
mycket lång. Inte förrän 1948 slogs prin-
cipen fast i skogsvårdslagen.

Tiden hade arbetat för en ny, nationell
skogspolitik, men att den kom tillstånd
under statsminister Erik Gustaf Bo-
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