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Skogsvårdsepoker i norr
Av Ingemar Eriksson

Skogshistoria
Skogshistoria, är detta något som läm-
par sig bäst for äldre kvinnor och män?
Med avtagande matematisk skärpa och
med ökad lyhördhet för mjukare refe-
renser i tillvaron sitter de i gungstolen
och minns hur allt var bättre förr.
Tvärtom synes det mig att det i dagens
åsiktsbrytningar om skogen, där starka
strömningar under etiketter som ekolo-
gisk grundsyn och miljömedvetande
bryts mot strävan mot allmänt veder-
tagna samhällsmål i en alltmer tekni-
fierad produktionsmiljö, är av speciellt
nutidsvärde att lyfta fram skeenden över
en längre tidsaxel.

Ett exempel på värdet av historiska
perspektiv kan hämtas ur markerna
väster om Jokkmokk i Norrbotten. Mar-
ker, där det nu finns uppmärksammade
problem med samordningen av anspråk
från rennäring, skogsbruk och natur-
vård. För värderingen av anspråken och
analys av framtidens möjligheter kan
de ge nyttigt perspektiv att läsa en dag-
bok från skogsdrivning anno 1900 skri-
ven under perioden januari-april. Den
korthuggna texten skildrar ett liv där
tiden redan raserat boningarna och red-
skapen (se bild nr 1). Den långa färden
till avverkningen böljade den 5/1 1900
och den 10 januari noterades följande:

Bild 1 . Hästar och män under samma tak .
Foto: L E Holmberg.

backar, det värsta landskap jag har för-
sökt köra med lass i en mörk vinterkväll.

7 februari
33 gr kallt, 11 stockar idag
Idag har allt gått lyckligt och väl men
tungt har det gått ty förra natten föll det
lite snöaktigt och den sorten har varit
ungefär som sand under medarna, men
ej därföre någon fara ty våra hästar håll
nu på att vara så starka att de drar
snart bort små berg bara vi kunde lasta
på dem.

2 april
13 stockar idag 28 grader kallt
Vackert väder har vi fått hafva idag
men solen håll nästan på att verka nog
så hårt på våra trötta ryggar så att rätt
som det är så åstundar vi att skiljas
hädan och vara hemma hos mamma
hvilket ack mycket vore och snart fruk -
tar vi att vår pappa där uppe börjar
koka i storkitteln så att det blir fara om
att syna botten på sjön Larkijaur som vi

5 a 8 grader kallt
Så har vi kvar en mil till vår koja. I
skymmningen på aftonen for vi först half
mil efter sjön, sedan återstoden av vägen
uppför och nedför branta berg och
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måste passera hvarje dag men vi äro nu ovärderliga riksskogstaxering. Här finns
som den som under Satan fången låg den sakliga plattformen för att i alla
och kunna ej skjelfver hjälpa. sammanhang söka klargöra den stän-

diga dynamiken och bryta det stillbilds-
tänkande som i dag är största dialog-
spärren mellan skogsfolks och andra
grupperingars syn på skogsbruk,

över samma område tagen den 24 april Resultatet kan utläsas av uppmätta
1990 och notera att samma problem med tillväxtförändringar (se figur 1). Från
svaga isar sätter naturligt stopp för första mätningen år 1926 sjönk den sam-
virkestransporten med moderna eki-
page. Att ett 90-årigt tidsförlopp inte
nämnvärt rubbat denna förutsättning
kan ju kännas som en trygghetsfaktor i
tillvaron. Ett försök att inom samma
område analysera produktionsvillkoren
med hjälp av moderna matematiska
modeller och markkemiska mätningar
har också indikerat värdet av det histo-
riska perspektivet. Resultaten i unga
skogar blev ingen överraskning, men i
gammal skog var det svårt att tolka
utfallet. Orsaken är att söka i bestånds-
historiken eftersom de gamla skogarna
egentligen är rester efter dimensions-
avverkningar och inte speglar vad mar-
kens ståndort egentligen kan producera.
För den historiskt bevandrade blir kopp-
lingen till nyss nämnda dagbok även
här intressant och kan lämna sitt bi-
drag till att sprida Norrsken in i den
matematiska modellens komplexa och
för en normal vedhuggarakademiker
något abstrakta Vintergata. På ett an-
nat plan kan detta också vara ett exem-
pel på värdet att vara öppen för inflöde
av kompetens från andra områden än
den egna sektorn.

Dagboken fortsätter fram till den 22
april 1900. Det blev en intressant upple-
velse att sitta och studera en satellitbild

manlagda tillväxten med 17% till 1941
som en effekt av dåtida avverknings-
former. Efter trakthyggenas genombrott
under efterkrigstiden har den årliga till-
växten ökat med 60% på 40 år.

De olika skogsbrukssätten speglas
även i differensen i skogens dimensions-
fördelning 1941 och ett halvsekel se-
nare (se figur 2). Bilden visar tydligt
den ihåliga myten om de grova skogarna
före kalhuggningsepoken, där det grova
virket länge varit på väg ut ur skogen
och ingen såg de gröna lögner som var
kvar. Den 17 mars 1991 visades i TV ett
program om insatser för skydd av ho-
tade arter i Norrbottens inland. Om ti-
digare sätt att avverka hade fortsatt
hade det programmet inte kunnat
komma tillstånd eftersom alla träd av
grövre dimension och död ved för
substratberoende arter skulle ha förts
bort ur skogen. Det är det moderna
skogsbrukets areella koncentration som
bevarat dessa miljöer.

Björken tror många har sprutats ihjäl.
Detta är en seglivad myt. Tvärtom har
den utvecklats på det sätt som illustre-
ras i figur 3. Via kalytor, skonade från
kreatursbetning och vedfångst har så-
väl förråd, tillväxt som dimension ökat
under det senaste halvseklet.Norrbottensskogarnas

utveckling
För att sedan med stora penseldrag måla
dynamiken i skogarna i norr med exem-
pel från de trakter jag känner bäst kan
olika skogsvårdsepoker följas via vår

Hyggena i landskapsbilden
Övergången till trakthyggesbruk pas-
serade inte utan uppmärksamhet. Lä-
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Figur 1. Den totala tillväxten i Norrbotten på samtliga ägoslag. Sedan den andra
riksskogstaxeringen har tillvä xten ökat med 60%. Källa: Riksskogstaxeringen.

Dimensionsutv. BD-län

milj. m3sk 30
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1985-89.
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Figur 2. Virkesförrådets förändring i olika dimensionsklasser under ett halvsekel i
Norrbottens län. I uppgifterna ingår samtliga ägoslag. Källa: Riksskogstaxeringen.
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Figur 3. Utvecklingen av björkens virkes förråd under det moderna skogsbrukets
inverkan: Källa: Riksskogstaxeringen.

på berget i bakgrunden är tallsådder
från 1927-28 som röjdes och stamkvista-
des 1969. I de ljusare partierna växer
tallplanteringar från början av 1970-
talet. Det växer åter på Näverliden.

Det var förresten intressant att höra
en systemanalytiskt inriktad forskar-
grupp med sitt arenaperspektiv tro sig
se tvåmetersfåror efter hyggesplöjning i
en Landsatbild med 80 meters upplös-
ning och få respons for det historiska
perspektivet via en sakupplysning om
80 m breda kulissbyggen.

nets första och omdebatterade storhygge
togs upp nordväst om Älvsbyn. Tillstån-
det 1955 illustreras av bild 2. Även
skogsmän sa att nu har Domänverket
avverkat här för sista gången. Detta
verifieras inte av bild 3 från samma
plats 1985.

Bild 4 från Jokkmokks kommun 1958
visar dimensionshuggningarnas slutfas.
Resultatet avskogsvårdsinsatsema fram-
går av bild 5 på samma plats. Ett annat
exempel på utvecklingen över tiden
framgår av bilderna 6 och 7.

Bild 6 är fullproppad med skogs-
historiska bildbevis alltifrån vedfångst
på skare, kreatursbetning till skogs-
profilen Anders Holmgrens kulisshyg-
gen. På bild 7 från 1985 skymmer den
nya skogen utsikten mot åsryggen i bak-
grunden. Ett fint tallbestånd växer nu
på det forna hygget. De mörka ränderna

Man kan fundera över mycket
i dagens skogsdebatt
Var finns den ekologiska nollytan som
referens till skydd och brukande? Eller
talet om irreversibla ekosystem. Vad är
det? som det står under de tio budorden
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Bild 2. Norrbottens läns första stora kalhygge
på Nattberget 1955. Foto: Axel Engström.

Bild 3. Ungskogen bygger nu upp framtidens
produktion. Nattberget 1985. (Foto: L E Holm-
berg.

Bild 4. Dimensionshuggningarnas slutfas, den
s k gröna lögnen. Foto: Fredrik Ebeling 1958.

Bild 5. Från gröna lögner till ungskog. Foto:
L E Holmberg 1985.

Bild 7. Ä r 1985 präglas landskapsbilden på
Näverliden av växtkraftig ungskog. Foto: L E
Holmberg.

Bild 6. Spår av tidigare markanvändning och
skötselförsök på Näverliden, Arvidsjaur kom-
mun. Foto: Fredrik Ebeling 1960.
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1 Luthers katekes. Finns det reversibla
ekosystem som cykliskt och lagbundet
skulle återkomma om skogsbruk inte
bedrevs? I min begränsade ekologiska
diskett finns inget sådant filnamn. För
mig ter sig detta begrepp orsakat av nå-
got datavirus i någon akademisk hård-
disk. Eller småskalighet contra storska-
lighet. Hur går det förra ihop med rubri-
ker som att tjädern behöver 300 ha bio-
toper eller hur länge betar i framtiden
2 000 renar på 25 hektars ytor? När skall
vi på allvar börja analysera effekterna
av parcellering och fragmentering av
storskaliga landskap? Vore det inte skäl
i att man inom sektorn hellre lyfte fram
den historiskt betingade ägarbilden som
på ett positivt sätt gör det möjligt att
verka både storskaligt och småskaligt i
olika landskap än att ta populistiska
poäng på någon metods företräde?

Till sist kan man diskutera frågan om
skogens själ i en åker av industrivirke.
Upplevelser präglas självfallet av yrkes-
rollen. Och visst känns det bra att i kärva
höjdlägen notera vitala ungskogars stora
löpande tillväxt som gåva till kommande
generationer. Klart är också att den käns-
lomässiga upplevelsen i en sådan miljö
är mycket skild från den i en naturskog,
där den mer sakrala miljön likt kyrko-
rummet kan väcka tankar av helt annat
slag.

Dessa miljöer, se bild 8, ger möjlighet
till meditation inför naturens mångfor-
mighet och arters inbördes beroende.
o

Ålderdomshem och lekis har inte heller
samma själ men mitt inne i en kultur-
skog en sommardag när lungorna fylls
av den syreproduktion som är direkt
proportionell mot systemets vitala till-
växt känns talet om virkesåkrar något
främmande när man vet vad som fanns
där alldeles nyligen. Den hyllning till
livet som hela miljön bjuder en som-
mardag blir inte sämre av den art- och

Bild 8. Relativt orörd naturskog i Lilla Lule
älvdal . Foto: L E Holmberg.

individrikedom av hackspettar som åter-
vänt efter kalmarkstiden och berikar
väntetiden på kalla höstmorgnars älg-
pass.

Mot denna bakgrund över till några
personliga värderingar av olika inslag i
dagens skogsdebatt. Uppdelningen av
olika aktörer i den debatten blir egentli-
gen minst lika grovt förenklad som
många åsikter om skogen. Det finns nog
en del som klarar av att vara både enga-
gerade skogsvårdare, aktiva i politiken
och medlemmar i såväl SNF som Jägare-
förbundet.

Men debatten blir inte minst mass-
medialt ohanterlig utan givna rollspel
så för att inte krångla till den veder-
tagna listans enkla modell följer här
några åsikter om rennäring, naturvår-
dare, akademiker, politiker och skogs-
sektor.

Rennäring
Insatser på det skogshistoriska områ-
det borde rimligen kunna vidga perspek-
tiven och förbättra även debatten om en
högmekaniserad rennäring, där tekniskt
och ekonomiskt kunniga yrkesmän har
tillägnat sig rationella hjälpmedel. Tek-
nik som drar nytta av bl a skogsbilvägar
och finansieras av ett renantal som nu
kan tillgodogöra sig att kalhyggenas för-
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fram resurser till hållbara förvaltnings-
strategier för all skyddad mark. De eko-
logiska processerna kan inte styras av
beslut i Naturvårdsverket med evig
sämja mellan arterna. Därför måste
skyddsnivåernas manipulationsgrad så
långt kunskapen nu medger klarläggas
och resursbehovet få sin prislapp.
Domäns ansvar för att lyfta nivån på
sin förvaltning av de stora reservaten
inbegrips självfallet i den åsikten.

bannelse alltmer vandrat mot ungsko-
garnas välsignelse. Personligen tvivlar
jag starkt på att dagens renstam skulle
kunna överleva i genuin naturskog.

Naturvård
I den allmänna miljödebattens medvind
har många av naturvårdens estradörer
valt att behandla skogsfrågorna så långt
som möjligt fria från fakta. Debatten
har med ett uttryck, som jag gärna lå-
nar av Lars Kardell, präglats av stor-
stadsmänniskans övertro på männi-
skans förmåga att styra naturens ut-
veckling. Utan känslomässiga överspel
påstår jag att främst företrädare från
SNF moraliserat i skogsfrågor på ett
sätt som berört främst äldre skogsvår-
dare mycket illa. Ett belysande exempel
var en gammal kronojägare som efter
ett långt yrkesliv lämnat efter sig en
bevakning förvandlad från gröna lögner
till vitala ungskogar i ett arbete fyllt av
den djupa kärlek till naturen som
asfaltens barn vägrar tro kan finnas
hos skogens yrkesmän. Han ringde djupt
besviken över ett naturprogram som han
avlyssnat ensam vid en kaffekopp en
tidig morgon och frågade: Har allt varit
så fel och har allt varit så förgäves?

Här bör dock tilläggas att det på se-
nare tid börjat skönjas en glädjande till-
nyktring i värderingarna av skogens
yrkesmän måhända med insikt om att
naturvårdsinsatser gjorts av verkliga
ekologer redan innan en del av dagens
estradörer kom i kontakt med skogen i
form av cellstoff i första blöjan.

Den statliga naturvården bör åtmins-
tone uppe i norr nu ha nått en viss
mättnad i sin hittills i många stycken
berättigade skyddshunger och bör nu
utnyttja den opinionssensibla politiska
nivåns känslighet i miljöfrågor för att få

Akademikerna
Våra forskare i allmänhet och inom SLU
i synnerhet tillför näringen nya flisor ur
kunskapens isberg. Detta ikraft av
bättre resurser generellt och inte minst
med hjälp av allt mer sofistikerad data-
teknik. I specialiseringens nödvändiga
förfining finns den generella faran att
dataskärmarnas vackra partialsamband
ute i ett komplicerat samhälle blir
slagträn med räckvidd långt utöver
underlagets räckvidd.

Den euforism som sägs prägla intres-
set för naturvårdens alla aspekter lig-
ger väl i tiden och kanförmodligen också
utan större analytiska ansträngningar
ha viss anslagsbefrämjande inverkan.

Vad som dock synes mindre tilltalande
är att även här finns en föga nyanserad
syn på markanvändningen i ett längre
tidsperspektiv.

För att ge ett allvarligt budskap en
glättigförpackning är det inte helt över-
tygande för trovärdigheten om den aka-
demiska attityden till markanvänd-
ningen präglas av individer som glömt
sina rötter och odlar sin ekologiska ren-
levnad i miljöer där ett mer naturnära
väderkorn kan känna klara dofter av
mum för män under armarna och eng-
elsk talk i kalsongerna.

Utan att nedvärdera dagens akade-
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Skogsbruketmiska kapacitet att syssla med skogs-
historiskt berättande vore det hög tid
att börja ett långsiktigt uppbyggnads-
arbete med en skogshistorisk professur
som odlar fram en plantskola av dok-
torander. Dessa bör vidga referens-
ramarna både bland forskare och ute i
samhället i den viktiga naturresurs-
debatt, vilken trots att den kan nämnas
svårhanterlig i nuet är en positiv
balansfaktor även i det skogliga förval-
tarskapet.

Skogsbruket klagar många gånger på
den perspektivbrist som råder i dagens
debatt om näringen. Förmågan att själva
tjuta med ulvarna är dock inte helt out-
vecklad inom näringen. Vissa inslag av
sektoriell nymoralism synes mig något
cynisk, eftersom det är resultaten av de
nu så hårt kritiserade metoderna som
skapat de skogliga och därmed också
ekonomiska förutsättningarna för att
med ny kunskap väga in andra värden
än kubikmeter i det skogliga förvaltar-
skapet.

Det är bra att inte slå tillbaka mot
kritik med ständigt försvar men att scha-
blonmässigt ta avstånd från det som
varit drabbar dem som en gång gjorde
sitt bästa väldigt orättvist.

Det synes mig som om sektorn möter
nutidens samhällsvärderingar med en
egen krockskadad tidsaxel och inte or-
kar med att förklara 50-talets stordåd i
skogarnas upprustning; där visserligen
de stora hyggena kom till med timmer-
svans, häst och bäckflottning före ma-
skinernas tid, men processen synes mig
värd annat eftermäle idag än att blan-
das ihop med mer sentida oförmåga att
ställa om till de nya kraven på skogs-
bruket i ett helt annat och bättre skogs-
tillstånd.

Det ter sig högst rimligt att sektorn
själv inte medverkar till att sätta 90-
talets värderingar på 50-talets förut-
sättningar.

Mitt uppe i allmänna funderingar om
skog och samhälle i dåtid och nutid in-
för denna övning läste jag en artikel i
tidningen Skogen som innehöll en in-
tressant spegling av sentida skogs-
historia. Överförd i diagramform, figur
4, tillskrivs bolagsskogsbrukets företrä-
dare denna analys av var dagens jäg-
mästare gör sina arbetsinsatser.

Politiker
Skogens behandling i riksdagsdebat-
terna är ett intressant kapitel om man

o

lägger ut en längre tidsaxel. Åsiktsbryt-
ningarna om den fjällnära skogen un-
der senare år kan finna sin historiska
referens i protokollen från 1873 års riks-
dag, där farhågor om fjällvindens men-
liga inverkan på den nedanför liggande
kulturen var ett ofta citerat inslag. Da-
gens debatt har gått på kontrakurs och
till stor del handlat om konsumtions-
samhällets hot mot ovanför liggande
naturvärden.

Vid genomläsning av dåtidens proto-
koll och nutida snabbprotokoll från riks-
dagen kan konstateras att den verbala
elegansen undergått en klar försämring.
Trots risken av att vara nog så yrkes-
deformerad synes det finnas underlag
att påstå att det sakliga innehållet i
vart fall inte märkbart förbättrats.

Egentligen borde skogsbruket ha goda
förutsättningar för förståelse från poli-
tikernas horisont. Det torde finnas stora
paralleller i tänkandet eftersom många
beslut på 40- och 50-talet som tagits på
det politiska planet i ett långsiktigt
samhällsbyggande vore onödiga och
omöjliga att ta i dagens samhällsbild.
Det behöver självklart inte betyda att
besluten var fel när dom togs.
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Figur 4. Jägmästarnas arbetsuppgifter. Källa: Tidningen Skogen nr 1, 1990

Så där i förbigående kan jag inte
undgå att reflektera över vilka histo-
riska vingslag som råder i den miljö
som avlat fram dessa förtroende-
skapande etiketter på denna del av sko-
gens kompetenstillgångar. Denna
vulgärstatistik från det sifferkunniga
skogsbruket höjer sig knappast över
Skansens subkambriska peneplan och
analysen synes mig lika platt som Upp-
salaslätten.

Viktigare är två helt andra signaler.
För det första är detta en klassisk bild
av skogsbrukets eviga dilemma i kon-
flikten mellan korta och långa pengar.
Reducerade lönekonton i nuet mot
svårkvantifierade inoptimalförluster i
framtiden.

För det andra frågan om det inte kan
finnas anledning att beakta att här kan
finnas kommunicerande kärl. I relatio-
nen Praktik/Kontroll men också när det

gäller att hålla uppe förmågan att föra
ut värdefull forskning i praktiken. Ett
exempel kan vara att vi haft naturvårds-
hänsyn i SVL under mer än 15 år och
att berättigad kritik mot sektorn i vissa
stycken kan bero på för starkt uttunnad
fältkår. Viss eftertanke borde föregå
slarviga uttalanden om att forskningen
enbart skulle syssla med att granska
hur det blev.

Under mitt 50-tal formades resulta-
ten i skogen och relationerna till sam-
hället av yrkesmän med närkontakt med
markerna och människorna i då rådande
samhällsbild. Planering och verkställig-
het med ståndortsanpassning med då
givna villkor väl i nivå med vad som nu
eftersträvas låg nära kopplade med li-
ten avvikelse mellan intentioner och
utfall.

I nutid inträffar det att jag i ett miljö-
medvetet skogsbruk ute i den konkreta
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verkligheten som skall svara upp mot
direktionernas tidsanpassade policy-
uttalanden möter jäktade fältmän som
infor ett mindre lyckat slutresultat kon-
staterar ” Det blev inte som vi hade tänkt
oss ...”

Tesen att allt var bättre förr håller
självklart inte och att tala mot rationa-
liseringar som får genomslag i personal-
kadern vore att kasta sten i eget glas-
hus. Markerna finns dock där de legat
efter senaste istiden. BD-läns landareal
har tom vuxit 10 000 hektar under min
yrkestid genom landhöjningen. Det tål
nog att tänka på om det ändå inte vore
en god investering att satsa 25 öre/m:,sk
eller som vi räknade förr 1 öre per ku-
bikfot mer än i dag på att öka praktikens
stapel med 25% som ett medel att höja
kvalitén på dagens insatser och komma
närmare målen med dagens skogsbruk.

Nu när skogsbruket är inne i mekani-

seringens klassiska utveckling och järn-
kraften i ton räknat minskat på olika
maskintyper gäller det att slå vakt om
den hjärnkraft som är helt avgörande
för ett i alla avseenden rikare skogs-
bruk.

Oavsett hur samhällsvindarna blåser
är det slutliga utfallet för arters beva-
rande och människans välfärd resulta-
tet av den kunskap och det engagemang
som omsätts i praktiskt arbete.

Det kan synas ha förflutit lång tid
mellan kojbilden från seklets början och
dagens satellitbild. Det slit som denförra
speglar har dock skapat den materiella
grunden för utvecklingen och gett möj-
lighet till att med hjälp av den senare
kunna ge förvaltningen av våra skogar
nya dimensioner.

Kunskap om vår skogshistoria kan i
det arbetet ge näring åt stormfasta röt-
ter i den yrkesetiska plattformen.
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