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Ar naturvården betjänt av
skogshistorisk kunskap?
Av Lars Kardell

ningar i moderna samhällen påverkas
av helt andra mekanismer. Därmed har
jag egentligen besvarat rubrikens fråga
nekande. Naturvårdsdebattens aktörer
borde naturligtvis vara betjänta av goda
insikter i skogsbrukets historia, men
detta komplicerar bara deras agerande
på ett icke önskvärt vis. Det underlig-
gande målet för tongivande debattörer
är nämligen intefördjupad kunskap och
insikt, utan syftet är att nå politisk makt
i en eller annan form.

Under min yrkesverksamma tid, dvs de
senaste 35 åren, har jag (och alla andra )

fått bevittna framväxten av en urbant
inspirerad skogssyn. Välbetalda jour-
nalister och välutbildade opinionsbildare
ser numera, oftast från Stockholms ho-
risont, med nedlåtande blickar på skogs-
brukets förehavanden. Sällan förmed-
lar någon en positiv upplevelse från
barrskogsdunklet. Om en natuijourna-
list till äventyrs förirrat sig in i ett re-
servat och därvid noterat något spän-
nande, måste intrycket kompenseras av
ett utbrott mot det s k moderna skogs-
bruket.

” Det är inte längre någon njutning att
vistas i skogen. Inte sedan variationen
och mångfalden försvann. Upptäckar-
glädjen och fantasins utflykter högg
skogsbruket bort” påstår Anne Laquist
(1990) i ett tidstypiskt fördömande. Min
egen värdering är helt annorlunda och
jag anser att hon sakligt sett har fel i
samtliga konstateranden (jfr Kardell
1990a, 1991a ). Det råder naturligtvis
full frihet att tycka och tänka vad som
helst om skogsbruket, men ibland känns
bristen på såväl skogshistorisk kunskap
somförståelse besvärande. Jag tror dess-
värre inte, att ökad folkbildning inom
det skogshistoriska facket, nämnvärt
kommer att förändra den negativa bil-
den av skogsbruket i allmänhetens ögon.
Förhärskande attityder och känslostäm-

Utgångspunkten
De flesta svenskar har nu lämnat skog
och jord. Sedan minst en generation till-
baka njuter de av ett behagligt liv inom
stadens hank och stör. Välfärdens barn-
barn bryr sig föga om natur och gles-
bygd, medan dess barn fortfarande iden-
tifierar landsbygden som något positivt,
då den är förknippad med sommarens
semesterupplevelser. De båda genera-
tionerna tycks dock vara förenade i en
gemensam svartsyn vad beträffar skogs-
bruk.

Går vi tillbaka till 1950-talet såg bil-
den helt annorlunda ut. De flesta hade
kvar sina rottrådar i landsbygdens myl-
la. Förståelsen för en stabil och välorga-
niserad livsmedelsförsörjning var stor
efter världskrigets ransoneringar. Be-
hovet av exportintäkter från skogs-

Skogshistorisk Tidskrift 1992, sidan 34-49



35SKOGSHISTORISK TIDSKRIFT

näringen ifrågasattes av ingen. Därmed
var samstämmigheten, om att markerna
borde producera så mycket som möjligt,
närmast total.

Nu har vi nått dit. För första gången
på 5 500 år förmår de svenska bönderna
att producera ett stabilt livsmedels-
överskott. Hundra års ansträngningar
på skogsvårdens område har medfört
att produktionen blivit så hög, att indu-
strin inte hunnit utveckla kapacitet för
dess förädling. Vid vägs ände är svens-
ken ändå inte nöjd, utan tillvaron tycks
enbart rymma problem och elände. Upp-
fattningen delas av knappt 200 miljo-
ner västeuropeiska germaner. Latinska
folk tar det hela med ro, medan de sla-
viska avundas oss. Hamiterna anser att
vi lever i paradiset.

Ju högre välfärden blivit, desto större
förståelse har kommit naturen till del.
Detta är givetvis självklart, ty så länge
som man inte är tillfreds med sin egen
situation, har man svårt att förstå
andras. Först när vi mätta, trygga och
säkra sitter i vår ombonade tillvaro, tillå-
ter vi oss att hysa humana känslor. I
förlängningen förmår vi oss även att
betrakta naturen med mera komplext
färgade glasögon. Vi tillerkänner andra
organismer existensrätt. Mentaliteten
kommer enklast till uttryck i det poli-
tiska slagordet ekologisk helhetssyn.
Enligt den nya lärans uttolkare hänger
allting ihop. Vi bör sträva efter sådan
harmoni, att alla individer, oavsett art,
bereds livsutrymme samt att jordens
resurser inte ödeläggs. Bivillkoret är
dock att den egna välfärden och dess
årliga ökning inte får äventyras. Den
svenska skogen bör med naturvårdens
vägledande värderingar kunna förval-
tas på ett sådant sätt, att alla i slutänden
blir lyckliga.

Jag skall nu med stöd av skogshis-
toriska uppgifter granska naturvårdens

innehåll och försöka besvara frågan i
vilken utsträckning skogsbruket upp-
fyller de lagligen knäsatta naturvårds-
målen.

Vad är naturvård?
Idéhistoriskt kan vi följa naturvårds-
tanken i Sverige under knappt 100 år. I
annat sammanhang har jag redogjort
för dess bakgrund (Kardell 1990b ). Det
vore frestande att analysera kopplingen
mellan det sena 1800-talets exploate-
ring av de svenska naturskogarna och
tillkomsten av 1910-års naturskyddslag.
Men detta ligger utanför dagens ämne.

Naturvård är givetvis inte något klart
och entydigt begrepp. Man skulle möjli-
gen kunna karakterisera den som en
hållning till naturen, där var och en
väger in olika värderingar och känslor.
En del skulle tom acceptera påståen-
det att naturvård är en livsform.

Så vitt jag kan förstå innehåller dock
svensk naturvård följande fyra mål:
— Markens långsiktiga produktionsför-

måga skall bibehållas.— Alla i landet befintliga växter och
djur skall skyddas och bevaras lik-
som deras livsmiljöer.

— Vissa delar av kulturlandskapet skall
vårdas och bevaras.— En del utpekade naturområden skall
av rekreativa skäl ges speciell sköt-
sel.

Det kan kort konstateras att dessa
delmål inte alltid sammanfaller. För att
exempelvis skydda vissa specifika orga-
nismer anpassade till en del element i
kulturlandskapet, krävs en markutar-
mande skötsel. Det som vi själva upple-
ver som vackert och ändamålsenligt i
ett friluftsområde, accepteras inte all-
tid av svampar och lavar. De antydda
konflikterna är givetvis flera. Med facit
i hand tycker jag, att det ursprungligen
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missions-Lantmätare Frantz D Craelius
är om möjligt ännu mera fördömande. I
en skrift över Säfs socken i Väster-
dalarna, utgiven år 1830, säger han, att
” dessa skogar befinna sig, såsom nyss
är nämnt, i ett beklagansvärt skick, i
synnerhet den Fredricsbergska, som är
af skogseldar och svedningar mest med-
tagen. Den sterila marken, hvaraf den
för det mesta består, sedan all den dug-
liga blifvit inhägnad och uppröjd, ger
icke heller hopp om snar återvext. Det
fordras femtio år på den bättre jord-
månen, och på bergen, der matjorden är
bortbränd, flera seklerför dess återvext.”
Det går att leta upp tjogtals med kultur-
historiska notiser om branden och dess
förment negativa inverkan på skogs-
ekosystemen. Så småningom utmejslas
en uppfattning innebärande, att lätta
markbränder och risbränning var till
gagn för skogen. Avbränning av tall-
hedar, storblockiga moräner samt an-
dra torra och grunda marker upplevdes
som mycket skadliga.

hade varit bra, om man erkänt dessa
konflikter och eventuellt konstruerat
lagar och förordningar på ett klokare
vis.

Jag är medveten om, att många som
konfronteras med den officiella natur-
vårdens begränsade resurser, känner sig
frustrerade. Det finns nämligen i da-
gens samhälle en betydande skillnad
mellan naturvårdens retorik och den av
lagstiftarna anbefallna verkligheten.
Rubriker av typ: ”Skogsbruket är ett
hot mot naturvården” andas besvikelse
och brist på historisk insikt. I vanlig
ordning är det enklare att skjuta pia-
nisten än kompositörerna.

Markens långsiktiga
produktionsförmåga
I ett historiskt perspektiv har männi-
skan inte brytt sig om skogens produk-
tionsförmåga. Fram till konstgödningens
införande gick bondens hela kraft ut på
att ge ” markens gröda” erforderlig nä-
ring, vilket inneburit en transport av
näringsämnen från skog till åker. Det
är därför svårt att hitta belägg för att
någon observerat jordbrukets långsik-
tigt utarmande effekt på skogen.

Betet
Skogsbetets långsiktigt negativa inver-
kan på skogsmarkens bördighet är detta
knappast någon som berört. Men med
stigande intresse för skogsvård under
1800-talet, kan man spåra uppkomsten
av en negativ inställning från utbildade
skogstjänstemäns sida. Denna är dock
helt knuten till svårigheterna att få upp
skog inom betade skogar. Det bör dock
tilläggas att man tidigt var medveten
om att kombinationen hårt skogsbete
och husbehovstäkt kunde leda till upp-
komsten av alvarmarker och flygsands-
fält. Landshövding Aschling på Gotland
lovar exempelvis i en ämbetsskrivelse
år 1815 att utrota missbruket med sko-
garna, då han har Ölands ” ryseliga ut-
seende” för ögonen (Kardell 1991b). En

Elden
Från mitten av 1700-talet går det dock
att finna en del svepande, negativt fär-
gade omdömen om skogseldar och sved-

o

jebränder. Ar 1774 yttrar häradsfogde
Magnus Gabriel Craelius följande om
den dåtida situationen i Vimmerby-
trakten: ” Om våra skogsägare, som
vårdslösa skogen, fingo se ljunghedarna
i Halland, och på vissa ställen i Krono-
bergs län, varest förr varit stor skog,
men nu är bara ljung, skulle de hisna,
och hellre söka förekomma, än bereda
ett sådant öde för vår ort” . En senare
släkting till härdadsfogen, vice Com-
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fullt om detta: ” Träden på de ställen,
der detta skogsströ uppsamlas aftyna
märkbart, och trakten blir snart ur-
ståndsatt att frambringa annat än
mossor och ljung” .

bra sammanfattning av betestryckets
betydelse för skogen och dess tillväxt
ger på 1870-talet den kände Gotlands-
forskaren Per Arvid Säve (1980). I Näs
socken fanns sedan ” gammalt god tim-
merskog, som var full av ungskog och
tätt stående enebuskar” . Men säger
Säve, sedan fåren under tidernas lopp ” i
ringande rot” ätit upp ungskogen och
sedan yxor och storm efterhand vräkt
ner kvarstående högstammiga tallar,
fanns blott enekrattet kvar. Detta du-
kade omsider under ”för boskapens tand
och de snåla vedplockarna” , varefter
” kala fältet” återstod. Skogarnas slut-
liga fall ”förorsakas i synnerhet av det
gemensamma betandet året runt”. En
modern ekolog hade inte kunnat exemp-
lifiera processen bättre.

När Henrik Hesselman (1908) kom-
mer till Gotland för att studera skogs-
tillståndet på öns hällmarker, noterar
han att det förbättrats. ”Vid betets upp-
hörande eller inskränkande infinner sig
skogen på nytt, ehuru det naturligtvis
kan dröja länge, innan skogen når
samma produktionsförmåga, som den
ursprungligen haft” . Orsaken till det
sakta förbättrade skogstillståndet var
att fårhållningen minskat dramatiskt,
sedan industrialiseringsprocessen kom-
mit igång.

Dimensionsavverkning
Jag har ännu inte påträffat någon 1800-
talsförfattare som diskuterat skogs-
markens långsiktiga produktionsför-
måga i relation till olika skötselmetoder.
Den sannolika orsaken till detta var
nog, att man först en bit inpå detta
sekel utvecklat metoder för att mäta
skogens produktion. Dessutom, i den
mån någon empiriskt ville påvisa före-
komsten av ett sådant samband, var det
(och är fortfarande) utomordentligt svårt
att över långa tider följa försök. Det
fanns dock tidigt i skogliga kretsar en
uppfattning i frågan, vilket följande ci-
tat av J A Amilon (1923) visar: ” Genom
den s.k. dimensionsblädningen, vid vil-
ken trädens avverkning skedde endast
med hänsyn till grovleken och utan att
avseende fästes vid deras betydelse för
beståndet och marken, blev den sist-
nämndas bördighet flerstädesförsvagad
för många år” .

Naturvård och skogsbruk har ett ge-
mensamt intresse av att markens pro-
duktivitet upprätthålls. Globalt sett är
detta mänsklighetens ödesfråga. Man
kan nu ställa frågan, hur svenskt skogs-
bruk lyckats bemästra detta problem.
Enligt min uppfattning har vi lyckats
över hövan. Bortsett från att ett mycket
gott skogstillstånd frambragts, vilket
dock primärt inte behöver ha något med
boniteten att göra, har den senare ökat
markant. Med stöd av danska erfaren-
heter vågar man nog dra slutsatsen att
markens bördighet nästan fördubblats
under 1900-talet (jfr Andersen 1984).
Orsaken till detta är mångfassetterad.

Strötäkt
I södra Sverige var det lokalt fram till
1920-talet inte helt ovanligt att man på
moränbackar krattade ihop skogsströ.
Detta användes i ladugårdar under kor
och grisar, vilkas urin och avföring
fångades upp för att slutligen ut-
transporteras på åkern. Företeelsen ver-
kar att ha haft ganska stor omfattning i
delar av Jönköpings län, i Halland samt
i angränsande delar av Västergötland.
A H Sandblad skriver år 1861 insikts-
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Men kollektivt har skogsbrukets repre-
sentanter efter 1870 med framgång
släckt alla bränder och i perioden 1920-
1950 drivit ut boskapen ur skogen.
Awerkningsformerna och skogsskötsel-
metoderna har förbättrats avsevärt un-
der hela seklet. Allt detta bör ha bidra-
git till bördighetsökningen. Att ett och
annat misstag gjorts under resans gång
är lika självfallet. Jag kan möjligen
tänka migatt hänföra hyggesplogningen
till detta fack, men vill gärna avvakta
ytterligare ett par årtionden, innan jag
känner mig säker i detta stycke (Jfr t ex
Örlander m fl 1990).

För mig ligger det något unikt i att vi
på 100 år kunnat bygga upp ett synner-
ligen gott skogstillstånd samtidigt som
befolkningen mer än tredubblats. Till
detta skall läggas att var och en av oss
åtnjuter en välfärd som är 5-7 gånger
högre än vad genomsnittssvensken för
ett sekel sedan hade. Globalt sett är
detta något enastående. Jag vill själv-
fallet inte hävda att skogsnäringen en-
sam stått för denna positiva utveckling
eller att den kommer att bli bestående.
Jag vill blott peka på att när det gäller
naturvårdens (och mänsklighetens) vik-
tigaste mål har svenskt skogsbruk hit-
tills gått ur processen med betyget ” Med
utmärkt beröm godkänd” .

ståndelsen kring dessa ger ett närmast
övertydligt exempel på vår ambivalens
(se t ex Värmlands museum 1986). Bil-
den kompliceras ytterligare, om vi för in
introducerade arter i resonemanget.
Berberisbusken fick först för ett par år
sedan laglig rätt att växa på svensk
mark. Då avslutades ett ytterst knöligt
asylärende, som sträckt sig över ett par
hundra år.

För att låna ett uttryck från den eng-
elske idéhistorikern Keith Thomas
(1988) har åtminstone vissa djur varit
priviligierade. Hit hörde främst hus-
djuren, bland vilka hästen och hunden
intog en särställning. Man torde också
till detta fack kunna räkna en del
” regaldjur” såsom kronhjort, vildsvin,
jaktfalk och rapphöna, vilka tillsam-
mans med några andra åtnjutit ett
konungsligt skydd. Under 1800-talet
växer det fram en borgerligt inspirerad
natursyn, vilken kom att lovprisa det
vackra och sköna. Hit hörde ängens
blommor och luftens fåglar. Men det
fula, vederstyggliga och skadliga lärde
man sig aldrig uppskatta. Det är symp-
tomatiskt, att när polarforskaren A E
Nordenskiöld år 1880 argumenterar för
inrättandet av en rikspark på kronojord
i ett föredrag, vilket brukar uppfattas
som en av naturskyddets ” urkunder” ,
så gör han förbehåll för vissa djur. I
Nordenskiölds rikspark frodas idyllen,
där ” träd ej finge fällas, snår ej röjas,
gräs ej avmejas, och där alla djur, som
ej vore verkliga skadedjur, året om
kunde gå trygga för jägarens lod” (Nor-
denskiöld 1911). I detta stycke har inte
mycket förändrats i vår gemensamma
mentalitet, om jag nu bortser från den
officiella retoriken.

I vilken utsträckning har nu skogs-
bruket tillmötesgått kravet på artbeva-
rande och skydd av livsmiljöer? Av na-
turliga skäl dyker frågan upp sent i den

Artbevarandet
Vårt förhållande till växter och djur har
under historiens lopp varit mycket am-
bivalent och är så i denna dag. Dagens
etiska uppfattning att alla arter har rätt
till överlevnad, har först under det se-
naste årtiondet fått en bred anslutning
bland svenskarna. Men detta är ännu
så länge en ytlig urban uppfattning, som
har sina påtagliga begränsningar när
det gäller skadliga eller livsfarliga or-
ganismer. Värmlandsvargarna och upp-
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Artbevarande huggnings form. Foto: Lars Kardell 1977.

ekonomiskt värde.Skogsinstitutets chef
G Holmerz, som arbetadeför att få Stora
Sjöfallet avsatt som nationalpark moti-
verar detta bl a med att träden ” inom
det ifrågasatta skyddsområdet” inte har
” något direkt ekonomiskt värde” ( Kungl
Jordbruksdepartementet 1907).

Under perioden fram till den moderna
naturvårdens genombrott, dvs epoken
1910-1965, arbetar många framträ-
dande skogsmän för naturskydd i här
diskuterad bemärkelse. Skall jag fram-
hålla någon, så vill jag gärna peka på
Edward Wibecks livsgärning, som bl a
resulterade i att landets största och kan-
ske främsta urskog, numera är inlåst i
Muddus nationalpark (Wibeck 1931,
Gustafsson & Olsson 1947). Sex av de
tio första nationalparkerna hade skogs-
tjänstemän till upphovsmän. Kungl Do-
mänstyrelsen gav 1913 ” order” om
domänreservats avsättande, vilket re-

skogliga pressen. Först i perioden 1900-
1903 kan man spåra de första tafatta
förslagen till bevarandet av skog och
skyddet av arter (Nilsson 1900, Lindner
1903, Samzelius 1903). Albert Nilsson
anför att varje svensk naturvän ” torde
ock kunna instämma i den önskan, att
skydd i vissa fall må beredas vårt lands
växtlighet likaväl som en del af våra
djurarter och våra fomlämningar” . John
Lindner är inne på tanken att skydda
djurlivet samt att avsätta naturminnen.
Hugo Samzelius poängterar å sin sida
behovet av biotopskydd. Alla tre har
uppenbart hämtat viss inspiration från
Hugo von Conwentz i Preussen. När vi
något senare får legala möjligheter till
naturskydd, är ett flertal skogsmän med-
verkande till att vi inom nationalpar-
kens form, får de första större skogsom-
rådena fredade år 1910. Men bivillkoret
var att skogen inte hade något större
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sulterade i att vi begåvades med 729
sådana fram till 1960. För att nämna
ett annat område, så var länsjäg-
mästaren i Kalmar län, Uno Daniels-
son, under en period sällsynt flitig med
att bla få gamla ekar fredade. Ensam
lär han ha ” avsatt” 15% av landets cirka
1 300 naturminnen. Utan överdrift kan
fastslås att större delen av biotopskyddet
på skogsmark under denna tid tillkom
på initiativ av skogsbrukets tjänstemän.
Areellt sett var dock skörden blygsam, i
varje fall mätt med nuvarande mått-
stock. I runda tal fredades 78 000 ha
produktiv skogsmark (Kardell & Ek-
strand 1990).

För att fullfölja spåret med biotop-
skydd kan perioden 1965-1990 betyg-
sättas som utomordentligt framgångs-
rik på detta område. Numera är 3% av
landets produktiva skogsmark fredad i
nationalparker och reservat, om än
snedfördelningen geografiskt är iögonen-
fallande. Under denna epok kan man
knappast beskylla skogsnäringen for att
utan protester ha tillmötesgått natur-
värdstjänstemännens strävanden. Sna-
rare tvärtom. Den mentala och politiska
utvecklingen i samhället verkar dock
ha nedkämpat skogsbrukets motstånd.
Det senare har givetvis inte varit be-
tingat av bristande naturförståelse utan
av en strävan att i skogsbruket tillgo-
dose även andra mål. Näringen är fort-
farande vår främste välfärdsgenerator.
Dessutom har motståndet mot allt för
högtflygande reservatsplaner varit be-
tingat av de små resurser statsmakten
ställt till naturvårdens förfogande. Det
ligger självfallet i sakens natur att få
markägare är villiga att gratis avstå
skog till det allmänna, vilket ibland fö-
resvävat en yngre generation biologer.
Den reella ekonomiska bakgrunden till
att naturvärden i dag har trumf på hand
visavi skogsbruket, beror dock på att

den årliga tillväxten avsevärt översti-
ger industrins behov av virke. Dessutom
kan man notera en betydande men-
talitetssvängning hos en yngre genera-
tion skogstjänstemän, vilken till viss
grad återgår på bristande kunskaper av
skogshistoriskt och idéhistoriskt snitt.

Om jag för ett ögonblick, skulle övergå
till det rena artskyddet, så noterar jag
med viss förvåning hur detta i perioden
fram till mitten av 1960-talet domine-
ras av märkliga träd, intressanta fåglar
och rovdjur. Någon djupare analys av
bakgrundsfaktorer till en arts status
finns inte i epokens naturlitteratur. Säl-
lan skymtar skogsbruk som en faktor,
vilken skulle kunna påverka en arts väl
och ve. Förvånansvärt tidigt är dock
Edvard Wibeck (1915) ute och agerar i
denna fråga, närmast föranledd av att
det sista svarta storkparets häcknings-
plats skattat åt förgängelsen. ” Det är
möjligt och t.o.m. sannolikt att med
Orreforsskogarnas uthuggning också
den sista svenska häckplatsen for svarta
storken försvunnit” . Av historiskt in-
tresse är Wibecks meddelande att Do-
mänstyrelsen redan omkring 1910 med-
givit ”att en redan påbörjad afverkning
af beståndet intill 300 meter rundt
storkboet skulle få anstå under tre år i
afvaktan på fåglarnas återkomst” . Re-
kommendationen känns påfallande mo-
dern. Men eljest är skyddet av hotade
eller sällsynta arter fram till modern tid
helt inriktat mot passivt fredandet, där
inte minst jaktstadgans konstruktion
diskuteras (jfr Högdahl 1925). Man kan
dock ana att ett mera ekologiskt medve-
tande börjat gro i och med att vissa
arters tillbakagång förklaras med änd-
rade betingelser i jordbrukslandskapet.

Först i mitten av 1960-talet börjar
forskare och naturvårdare att närma
sig skogsbruket. Ingemar Åhlén (1966)
diskuterar i en lång uppsats faunafrågor,
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kan lika gärna vara 2 000 som 2. Detta
hindrar inte att man skall respektera
de försök som görs att såväl studera
enskilda arter som att via allmänekolo-
giska kunskaper bedöma en arts status.

När man dock börjar undersöka en-
skilda arter mera detaljerat, finner man
i många fall att orsaken till en nedgång
inte alls kan lastas skogsbruket. Ett bra

O

exempel utgör Ake Carlssons (1991) stu-
dier av kransramsen, vilken enligt den
officiella listan är hänsynskrävande och
fordrar speciell uppmärksamhet vid röj-
ning och slutavverkning m m (Skogs-
styrelsen 1984). Det visar sig nu att om
man vill rädda ett tynande bestånd, är
det bara ”att tända en mindre brasa på
växtplatsen innan våren är för långt
liden” . Dessutom uppenbaras att krans-
ramsen bara finns i skogar som upp-
kommit i tidigare ängs- och betesmar-
ker. Ett annat exempel kan hämtas från
o

Aland, där Carl-Adam Haeggström
(1985) uppmärksammat den egendom-
liga utbredningen av ett sällsynt gräs,
tuvslok ( Melica Picta). Närmaste fynd-
platser finns vid Volga samt i Sydtysk-
land. Haeggströms bestickande teori är
att människan oavsiktligt introducerat
tuvsloken, t ex genom att kosacktrup-
pema förde med sig hö, när Peter den
Stores ryska galärflottor härjade i
skärgårdarna under kriget 1700-1721.
Den intrikata frågan reses genast, om
det finns anledning att ta hänsyn till
misstänkta invandrare av detta slag?

Min uppfattning är att många arter,
vilka utpekats som hotade eller hän-
synskrävande, är anpassade till en an-
nan typ av markanvänding. När skogen
såväl genom människans direkta eller
indirekta försorg återvänder, dör de ut.
Detta har primärt inget med skogsbruk
att göra, utan är en icke önskvärd effekt
av samhällsutvecklingen.

Skogsbrukets roll för att värna arter

där det förändrade jordbrukslandskapet
står i centrum. Diskussionsvis kommer
dock vissa skogsskötselåtgärder in i bil-
den såsom herbicidbekämpning, skogs-
gödsling och trakthuggning.

Somföljd av 1960-taletsskogstekniska
revolution och den debatt om biocider,
gödsling och kalhyggen denna gav upp-
hov till, började artbevarandet få en
plats på dagordningen i 1970-talets bör-
jan. Bidragande orsak till detta var att
ekologibegreppet lanserats något decen-
nium tidigare. Vi började tänka i ”cirk-
lar” . Ett bra exempel på tidens tänke-
sätt utgör en uppsats av Måns Ryberg i
Sveriges Natur år 1973, vilken bär ti-
teln: Gran eller skägglav - eller båda-
dera?.

Det dröjer dock ytterligare ett drygt
årtionde innan artfrågan intar prima-
donnans roll på scenen. Anledningen
till detta tror jag ytterst bottnar i vid-
gad universitetsutbildning. Unga, en-
tusiastiska biologer började sin bana
med att inventera naturområden.Många
fortsatte med doktorandstudier inom det
ekologiska faltet, varvid ny kunskap så
småningom erhölls om tidigareföga upp-
märksammade arter. I kraft av pres-
sens Goliatsyndrom, där man regelmäs-
sigt lyssnar på den lille opponenten som
kastar sten på skogsbusen, får såväl
kunskaper som uppfattningar och käns-
lor plats i media. Budskapet bör dess-
utom vara enkelt och inte kompliceras
av krångliga samband.

Faktaläget idag, enligt naturvårdens
förespråkare, är att ”över 200 arter” är
” akut hotade av skogsbruket” på grund
av 1980-talets skogspolitik (von Sydow
1991). Denna precisering är naturligt-
vis grundfalsk liksom att skogsbruket i
sig skulle vara den egentliga orsaken.
Sakläget är nämligen det, att ingen vet
hur många arter som utrotats, hotats
eller kränkts av svenskt skogsbruk. Det
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och skydda biotoper var framgångsrik
fram till 1950. Därefter kan man inte
beskylla skogsnäringensföreträdareför
att ha gått i spetsen för utvecklingen,
vare sig när det gäller att skynda på
avsättningen av reservat eller att i det
dagliga arbetet ta hänsyn åt olika håll. I
båda fallen har man dock tvingats till
reträtt. Men skulden ligger primärt inte
på skogsbrukets företrädare utan på de
politiker som omedvetet(?) talat med två

o

tungor. A ena sidan har man krävt en
hög effektivitet i näringen, å andra si-
dan att man skall göra stora avsteg från
ett rationellt handlande. Man har hel-
ler inte försett de företrädare, man an-
ställt i naturvårdens tjänst med medel
att lösa frågan på ett ur rättslig och
ekonomisk synvinkel tillfredsställande
sätt. Om man över huvud taget förstått
processen, har man hoppats att ” kriget i
skogen” skall lösa sig självt genom att
parterna på marken tröttnar och lägger
ned vapnen.

Det går enligt min uppfattning inte
att bevara arter och biotoper utan bety-
dande uppoffringar. Och dessa vill man
uppenbart inte ta. Huruvida skogs-
näringen skulle ha kunnat agera på ett
annorlunda vis under denna process lå-
ter jag vara osagt. Men ingen skall be-
höva känna sig straffad som naturbuse,
för att han/hon gjort ett gott dagsverke
till gagn för Sveriges befolkning. Att
effektivt skogsbruk sedan i förläng-
ningen kan leda till att arter utrotas är
självklart.

Med någorlunda omfattande histo-
riska insikter i ryggen, är jag övertygad
om, att vi kommer att fortsätta att ut-
rota arter. Vårt biologiska arv och so-
ciala system bäddarför detta (jfr Kardell
1989). Jag är helt säker på att det går
att klara de allra flesta arters överlev-
nad på svensk skogsmark, om denna
strävan kombineras med ett mycket

måttligt skogsbruk. Overslagsmässigt
garanterar dock ett sådant blott välfärd
av moderat snitt till 500 000 personer.
Genom andra naturresursers utnytt-
jande kan man möjligen dubbla siffran.
Fråga är sedan var de övriga 88% av
befolkningen skall ta vägen. Möjligen
kan man klargöra problemet genom att
omformulera Måns Rybergs ovan nämn-
da rubrik ” Gran eller skägglav?” till
” Barn eller skägglav?” .

Kulturlandskapet
I frustande vrede och med inte så lite
ironi anklagar Lars-Gunnar Romell år
1968 de tre myndigheterna, Lantbruks-
styrelsen, Naturvårdsverket samt Skogs-
styrelsen för att ha en gemensam och
”skrämmande förenklad syn på omsor-
gen om svenskt landskapsarv. Ett ” öp-
pet” landskap, om man vill ha litet så-
dant kvar för att vila ögonen på, kunde
man skaffa på enkelt vis genom att hyra
ett par amerikanska avlövningsplan
med giftsprutor när de har gjort färdigt
i Vietnam.” Vi stod då mitt uppe i den
förra debatten om det försvinnande
jordbrukslandskapet, som tillfälligt av-
bröts av oljeprischocken hösten 1973.
På den följde viss nyodling och viss
förströstan i svensk glesbygd (jfr Kardell
1977). Nu är vi återigen vid vägs ände,
där svensk landsbygd mer eller mindre
dödförklarats. Ibland skymtar ” det mo-
derna skogsbruket” som en av bakom-
liggande orsaker.

Problemet ” kulturlandskap” kan ses
som en kamp mellan skog och odlad/
hävdad mark. Att skogen i sig genom
mänsklig brukning skulle kunna betrak-
tas som ett kulturlandskap, har få för-
fäktat (Kardell 1990c). Först under de
senaste två åren har begrepp som
betesskog och bondskog fått en positiv
valör, när kulturminnes- och naturvår-
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dare vågat sig in i barrskogsdunklet.
Men faktum kvarstår, att kultur språk-
ligt sett är lika med odling och därmed
blir innebörden i begreppet kulturland-
skap helt kopplat till bondens landskap
såsom det var organiserat, innan den
första traktorn körde in på hans mar-
ker.

vanns visserligen mera vete, mycket klö-
ver, en mängd onödigt överflödsskräp
samt också brännvin; och det släta Got-
land, som, oaktat sin nästan fullkom-
liga brist på vatten och höjder, genom
sina lundar var ganska täckt, är med
sina enformiga åkerfält nu snart det
fulaste landskap i riket” (Säve 1980).

Hur har nu skogsbruket uppträtt i
frågan om det igenväxande odlings-
landskapet? Frågan är naturligtvis orim-
ligatt besvara, men jag tycker man ideo-
logiskt/intressemässigt kan spåra en
gräns vid mitten av 1950-talet. Tidigare
var ledande skogsmän i många fall en-
gagerade och påverkande inom hem-
bygds- och naturvårdsrörelserna. Detta
ledde till att man tog till vara en del
möjligheter att bevara kulturminnen
såväl utom som inom skogen. Arbetet
for detta var då helt oproblematiskt
eftersom nyodling ännu fortgick och
skogsbete förekom allerstädes. Dess-
utom var krav och önskemål små.

Förvånansvärt tidigt noterar dåva-
rande länsjägmästaren i Kronobergs län,
Einar Rudbäck, den kommande utveck-
lingen, när han i ett tal år 1944 upp-
märksammar åhörarna på att granen
håller på att ersätta lövträden. I ” hag-
markerna invid gårdarna,förlorar dessa
den ljusare omgivning som lövskogen
skänker och vilken är så nödvändig för
oss människor och ävenför djuren” . Även
Lorentz Bolin (1942) är tidigt ute och
varnade för de skånska barrplantering-
arnas negativa landskapseffekter. Hans
rekommendationer sträckte sig dock inte
längre än till uppmaningar att försköna
skogsbrynen.

Problemet med skogens roll i kultur-
landskapets omdaning kan möjligenför-
enklas till att besvara frågan i vilken
utsträckningskogsnäringen varit pådri-
vande, där det gällt att utnyttja över-
blivna marker till trädplantering. På en

Då kulturlandskapet inte förändras i
takt med snabba ekonomiska konjunk-
turer, dröjer det en halv till en män-
niskogeneration innan effekterna av tek-
nologiska förändringar blir uppenbara.
Därmed är som regel bevarandet av det
gamla kulturlandskapet en utopi. Man
kan följa, hur denna fråga upprört per-
soner från mitten av 1800-talet till da-
gens högt uppskruvade tonläge i den
jordbrukspolitiska debatten. Metall-
arbetaren Gustaf Ericsson (1989) säger
i en uppteckning från 1870-talets Sö-
dermanland, att bönderna 40 år tidi-
gare ansåg att världen led mot sin sista
tid, när de fick klart för sig effekterna
av de laga skiftena. Ängar och kärr
uppodlades och intet blev sig mera likt.
Den intresserade kan rekommenderas
att läsa Gustaf Ericssons uppteckningar,
där det vimlar av anspelningar på de
genomgripande effekter 1800-talets
agrara revolution hade på tillvarons
samtliga områden. Om skogen anför han
exempelvis att den ännu 1830-40 all-
mänt växte ” över all mark och man be-
mödande sig att på allt vis utöda ho-
nom” . Nu däremot säger Ericsson att
” skogens vård och förmering blifvit en
riktig lifsfråga” , dvs under 1870-talet.
Perspektivet känns välbekant.

Någon gång på 1870-talet skriver den
berömde Gotlandsforskaren Per Arvid
Säve om befolkningens ” hat” mot sko-
gen, som nedmejades i rasande takt var-
efter marken uppodlades. ” Genom att
uppslita den blomsterrika ängsvallen
samt förjaga fjärilarna och fågelsången,
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Granen erövrar fähuset på Granbergssätern. Foto: Lars Kardell 1974.
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punkt är uppenbart så fallet och det
gällde en gång när man försökte få bort
djuren från skogen. För att över huvud
taget kunna skogsodla bedrev de första
skogsvårdarna en aktiv propaganda för
att skilja skogs- och hagmark åt (jfr
Kardell 1988). År 1913 säger exempel-
vis Nils Schager efter att ha gjort en
utredning om hagmarksbetets ekonomi
att granproduktion ger betydligt större
avkastning, ” än betet någonsin kan
lämna. Vi vilja därför till sist än en
gång betona skogsskötselns ekonomiska
öfverlägsenhet öfver betesbruket” . Hu-
ruvida denna information tillsammans
med andra, blygsamma statliga åtgär-
der medverkade till att utvecklingen
påskyndades är svårt att ha någon me-
ning om. Men helt osannolikt är inte
detta.

Efter 1945 påbörjas dock en process
med igenplantering av nedlagd jord-
bruksmark, i vilken skogsnäringen har
en klart pådrivande roll. Skogsvårds-
lagen 1948 tillsammans med utbyggd
verksamhet på skogsvårdsstyrelserna
och väl tilltagna statsbidrag för igen-
plantering leder till avsett resultat, näm-
ligen betydande rationaliseringar inom
jord- och skogsbruk. Priset för detta blir
en ganska omfattande landskapsför-
ändring, sannolikt väl i paritet med de
som inträffade i perioderna 1350-1400
respektive 1840-1890. Många sörjde det
förändrade landskapet och kritiken, med
udden riktad mot skogsbruket, uteblev
inte. Lars-Gunnar Romell kämpade med
näbbar och klor för de försvinnande ha-

o

garna och ängarna. Ar 1953 säger han i
Dagens Nyheter apropå biocidernas ut-
nyttjande vid odlingsmarkens plante-
rande: ” Det är ingen säreget norrländsk
råhet som kommer till synes i mass-
förgiftningen av björk, det är tvärtom
allmänt nusvensk skogsteknokratisk
syn på land och landskap, samma som

genomsyrar 1948 års skogsvårdslag
Leendet och stilarvet skall bort ur land-
skapet, det är så bestämt.” Efter till-
komsten av Naturvårdsverket 1965 samt
de möjligheter, man då fick, att med
statliga medel subventionera skötsel av
reservat återkommer Romell (1967) till
frågan om igenplantering. ”Så mycket
är klart som att det blir allt svårare för
vår skogsindustri att försvara sina och
skogsmännens och 1948 års skogsfogde-
lags anspråk på självklart herravälde
och förrätt till halva Sverige. Till och
med skogsbyråkratin, kanske till sist
statsmakterna, måste väl så småningom
inse att det inte vore någon olycka om
landets gamla hagar kunde få leva upp
igen...” Därom blev emellertid intet.

När det gäller kulturlandskapet har
skogsnäringen vissa perioder varit på-
drivande i en utveckling som ändå skulle
ha kommit. Under andra tider har man
förhållit sig ganska avvaktande t ex
fr o m 1973 till dagsläget. Osäkerheten
är nämligen stor om samhällsmålen och
hur dessa konkret skall lösas. De vär-
den av upplevelsemässig och natur-
skyddande art som finns/fanns inom det
äldre kulturlandskapet går inte att
rädda annat än punktvis. Vill man nå
ett mera generellt resultat kräver det
återgång till annan livsform. Ingen är
uppenbart frivilligt beredd att beträda
denna väg.

Samhällsekonomiskt har det fram till
dagsläget varit riktigt att utnyttja le-
diga marker till produktion av skog. Se-
dan är det en annan sak att många
gånger kunde denna skog ha tillskapats
med utnyttjande av fler trädslag än två.
Men till naturvårdens glädje (eller sorg?)

har majoriteten av de marker, som här
diskuteras, sprungit i skog av sig själva.
o

Åtminstone detta kan skogsbruket inte
anklagasför, såvida man nu inte tillvitar
det beskyllningen att genom passivitet

•••
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inte ha tillgodosett samhällskravet på
alla markers långsiktiga produktions-
förmåga skall upprätthållas.

Sammanfattningsvis tycker jag inte
skogsbruket kan lastas för att vår eko-
nomiska utveckling lett fram till att allt
färre arealer behövs i odlingens tjänst.
Marginellt kan näringen möjligen be-
skyllas för att i onödan ha spolierat en
del värden genom mindre fantasifull
beståndsanläggning. Men orsaken till
det är återigen kravet på rationalitet.
Att hitta den kompromiss, som i detta
fall hade lett till ett bättre sakernas
tillstånd, har inte varit och kommer inte
heller att bli lätt.

Skogsnäringens representanter er-
kände tidigt friluftslivets krav och öns-
kemål. Speciellt inom Domänverket ini-
tierade Erik Höjer i slutet av 1950-talet
en utveckling, som ledde till en viss ef-
terföljd (Höjer 1969). Men kritikerna
har inte varit nöjda, trots att drygt 2 000
reservat avsatts, där målet i icke ovä-
sentlig grad varit att tillgodose frilufts-
livets behov, eller med de åtgärder som
framför allt Domänverket vidtagit. Man
anser fortfarande, att det krävs mera
omfattande reservatsarealer kringstör-
re tätorter med en annorlunda skötsel
samt ett större hänsynstagande till fri-
luftsliv och landskapsbild på den van-
liga skogsmarken. Den betygsättning
som såväl Eckerberg (1986) som Sand-
ström (1991) gjort och vilken visat att
skogsbruket i hygglig grad levt upp till
de rekreativa målen, har inte nämnvärt
accepterats av kritikerna.

De konflikter som förevarit är helt
betingade av att olika samhällsmål inte
harmonierar med varandra. På samma
vis, som jag tidigare hävdat, när det
gällde artbevarande och biotopskydd har
våra politiska organ inte insett vidden
av de konflikter man byggt in i regel-
verket. I varje fall har man inte velat
tillskjuta erforderliga resurser för frå-
gans definitiva lösande. Om jag ser det
hela i ett internationellt perspektiv
skulle jag dock vilja ge svenskt skogs-
bruk överbetyg, när det gäller skötseln
av stadsnära områden. Här finns idag
utomordentligt vackra exempel på fina
beståndsmiljöer tillskapade med känsla
och fantasi.

De rekreativa målen
Samhällets krav på skogsbruket, när
det gäller att ta hänsyn till friluftsliv
och landskapsbild återfinns flerstädes i
gällande naturvårds- respektive skogs-
vårdslag. De är inte enkla att konkreti-
sera. Tankegången, utöver den att sko-
gen skall vara tillgänglig, är att speci-
ella hänsyn skall tas i närheten av tät-
orter och omtycka utflyktsmål. Därut-
över vilar det en generell skyldighet på
all skogsmark att vid skogsbrukets be-
drivande inte alltför drastiskt ändra
landskapsbilden. Historiskt går det att
följa friluftslivet bakåt till 1880-talet.
Menförst under 1920-talet fann det sina
former, vilka grundmönster sedan dess
bibehållits (Kardell 1979). Den förste,
som i skrift mera systematiskt pekat
på, att det kan föreligga en konflikt mel-
lan skogsbrukets metoder och frilufts-
utövarna var Sten Selander (1943). ” En
sak som förefaller rätt självklar är att
man i tättbefolkade landsändar bör und-
vika trakthyggen som ju inte i högre
grad förskönar landskapet ...” . Men det
kom att dröja till mitten av 1960-talet
innan dessa och besläktade synpunkter
blev vanliga i debatten.

Några avslutande
kommentarer
Skogs- och idéhistoriska kunskaper kan
vara av värde för förståelsen av en så-
dan långsiktig process som skogsbruk. I
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Nu är jag inte eskatolog utan tror att
mänskligheten, globalt sett, kommer att
klara problemen, även om många indi-
vider undervägs får lida tillsammans
med andra arter och vissa naturtyper.
De problem av naturvårdskaraktär vi
diskuterar inom skogsbruket ter sig, när
man blickar en bit utöver landets grän-
ser som ganska ointressanta. Mycken
psykisk energi kunde med fördel omför-

o

delas till andra verksamhetsfält. Åt-
minstone känns det för mig som en brist
i diskussionerna, att så få velat dra ut
konsekvenserna av olika alternativ samt
på det personliga planet kunnat visa att
en annorlunda väg är möjlig att beträda.
Det primära problemet är nämligen inte
hur vi bedriver skogsbruk utan det är
vår egen livsföring. De resurser denna
kräver, måste hämtas någonstans och
detta sker inte utan att andra livsformer
får vara med och betala.

I svåra stunder brukar jag läsa lite
om våra gamla myter. I Hoddmimers
skog fanns en ek, i vilken människoparet
Liv och Livtraser klarade livhanken
under Fimbulvintern eller enligt en an-
nan version under Ragnarök, blott livnä-
rande sig på morgondaggen (Baeksted
1984). De gav upphov till det nya ädla
släkte, som befolkade världen. Det lig-
ger en tröst i att våra förfäder för ett
millenium sedan, ansåg att skogen så-
väl klarade klimatstömingar som världs-
bränder. Att den också gav skydd åt en
utrotningshotad art känns tillfredsstäl-
lande.

vaije fall har de förhoppningsvis givit
mig en mera nyanserad inställning och
mera ödmjuk hållning till de svåra väg-
val en skogsförvaltare har att träffa. I
min värdering har svenskt skogsbruk
och dess tjänstemän anledning att
känna kollektiv stolthet över den ut-
veckling vi fått bevittna under det se-
nast gångna seklet. Vi har nämligen
tillskapat ett unikt skogstillstånd pa-
rallellt med att en ökande befolkning
fått allt högre levnadsstandard. Detta
har få andra nationer lyckats med. Kon-
sekvensen har, förutom att vi passivt
bidragit till exploatering av andra världs-
delars naturresurser blivit en föränd-
rad svensk skogsnatur. I denna har en
del organismer det besvärligt och vissa
upplevelsevärden har kraftigt reduce-
rats.

Med hjälp av vidgade skogshistoriska
insatser torde man kunna bidraga till
klarläggandet av vissa hotade arters
ekologi och därmed förhoppningsvis sä-
kerställa dessas överlevnad. Även ge-
nom en mera nyanserad skötsel av ned-
lagd jordbruksmark, kommer vi fram-
gent att få ett något bättre tillstånd,
vad avser de kulturvärden man vill slå
vakt om. Men i det stora hela och med
ett hyggligt långt perspektiv i sikte, tror
jag mänskligheten kommer att få brot-
tas med något helt annat. Det kommer
sannolikt globalt att bli svårt, att få
resurserna att räcka till. I denna situa-
tion är vi ganska väl rustade genom
vårt goda skogstillstånd och vår trots
allt ringa befolkning. Men någon natur-
vårdsdebatt, om skogsbrukets hänsyns-
tagande till arter, biotoper, kulturland-
skap och friluftsliv, kommer vi då inte
att ha råd med. När hotmolnen drar
upp över trädkronorna är var och en sig
själv närmast. Någon altruistisk håll-
ning till andra levande väsen återstår
säkerligen inte.

Litteratur
Åhlén, I. 1966. Landskapets utnyttjande och

faunan. - Sveriges Natur, Årsbok 56:73-
99.

Amilon, J. A. 1923. Skogsskötseln och dess
förutsättningar. - Stockholm.

Andersen, K. F. 1984. Stigende produktion i
hedeplantageme. - Vaekst 105:6:11-13.



48 SKOGSHISTORISK TIDSKRIFT

Bolin, L. 1942. Naturvård ur jordbrukarens
synpunkt. - Stockholm.

Baeksted, A. 1984. Nordiske guder og helte.
- Politikens Forlag.

o

Carlsson, A. 1991. Kransrams - västsvensk
fagningsblomma. - Svensk Botanisk Tid-
skrift 85:81-86.

Craelius, M. G. 1774. Försök till ett land-
skaps beskrifning uti en berättelse om
Tuna läns, Sefwede och Aspelands hära-
ders fögderi uti Calmar höfdingedöme år
1772. - Calmar.

Craelius, F. D. 1830. Beskrifning öfver Säfs
Socken i Westerdalarne och Stora Kop-
parbergs län. - Fahlun.

Eckerberg, K. 1986. Hänsyn till naturvår-
den. En studie kring tillämpningen av SVL
§ 21. - Sveriges Skogsvårdsförbunds Tid-
skrift 84:3:1-45.

Ericsson, G. 1989. Folklivet i Åkers och
Rekarne härader. 1. Arbete och redskap.
Anteckningar från 1830-1840-talen. - Skrif-
ter utgivna genom Dialekt- och Folkminnes-
arkivet i Uppsala. Ser. B:18.

Gustafson, K.-J. & Olsson, V. 1947. Djurli-
vet i Muddus nationalpark. - Sveriges Na-
tur 38:62-88.

Haeggström, C.-A. 1985. Finns tuvslok, Me-
lica picta, i Sverige? - Svensk Botanisk
Tidskrift 79:33-37.

Hesselman, H. 1908. Vegetationen och
skogsväxten på Gotlands hällmarker. En
undersökning med anledning av ett lag-
förslag. - Meddelanden från Statens Skogs-
försöksanstalt 5:61-167.

Högdahl, T. 1925. Naturskyddet i Sverige. -
Stockholm.

Höjer, E. 1969. Skogen i vårt landskap. -
Sveriges Natur, Årsbok 59:53-63.

Kardell, L. 1977. Jordbrukets nya ” kal-
hyggen” . - Sveriges Natur 67:1:17-20.

Kardell, L. 1979. Farfars friluftsliv - om han
hade något. -SverigesSkogsvårdsförbunds
Tidskrift 77:6-21.

Kardell, L. 1988. Skogsvårdens uppkomst. -
Kungl Skogs- och lantbruksakademiens
Tidskrift 127:163-181.

Kardell, L. 1989. Skogens problem är män-
niskan. - Sveriges Skogsvårdsförbunds
Tidskrift 86:5:13-24.

Kardell, L. 1990a. Svenskens syn på skogen.
- Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift
87:6:6-19.

Kardell, L. 1990b. Är nationalparker till för
turister eller Qällrävar? - Kungl Skogs-
och Lantbruksakademiens Tidskrift 129:
177-192.

Kardell, L. 1990c. Kulturlandskapets utveck-
ling - historia och visioner. - Kungl Skogs-
och Lantbruksakademiens Tidskrift 129:
253-273.

Kardell, L. 1991a. Landskapet och skogs-
tekniken 1950-1990. Några synpunkter på
skog, teknikval och naturvård. - Sveriges
lantbruksuniversitet, Skogsfakta konfe-
rens nr 16(1990):4-27.

Kardell, L. 1991b. Var 1800-talet ett kritiskt
århundrade för Gotlands skogar? - Bebyg-
gelsehistorisk Tidskrift nr 21:139-178.

Kardell, L. & Ekstrand, A. 1990. Skyddad
skog i Sverige. 1. Areal och virkesförråd
inom nationalparker, naturreservat och
domänreservat. - Sveriges lantbruksuni-
versitet, institutionen för skoglig land-
skapsvård, rapport 48.

Kungl. Jordbruksdepartementet 1907. Be-
tänkande rörande åtgärder till skydd för
vårt landsnatur- och naturminnesmärken.
- Stockholm.

Laquist, A. 1990. Det är nu vi väljer vilken
skog vi vill ha. - Sveriges Natur 1990:1:18-
23.

Lindner, J. 1903. Skydda naturens helge-
domar. - Svenska Skogsvårdsföreningens
Tidskrift 3:7:241-244.

Nilsson, A. 1900. ” Forstbotanisches Merk-
buch” . Litteraturanmälan. - Tidskrift för
Skogshushållning 28:2:120-122.

Nordenskiöld, A. E. 1911. Förslag till inrät-
tande af Riksparker i de nordiska län-
derna. - Sveriges Natur 2:15-17.

Romell, L.-G. 1953. Norrlands gröna lögner.
- Dagens Nyheter, lördagen den 24 okto-
ber.

Romell, L.-G. 1967. Hagbruk till heders? -
Dagens Nyheter, onsdagen den 25 okto-
ber.

Romell, L.-G. 1968. Sverige gör sig urarva -
Schweiz gör annorlunda. - Sveriges Na-
tur, Årsbok 58:75-89.



49SKOGSHISTORISK TIDSKRIFT

Rudbäck, E. 1944. Naturskyddet och sko-
gen. - Hyltén-Cavalliusföreningen för hem-

o

bygdskunskap och hembygdsvård. Årsbok
1944:181-184.

Ryberg, M. 1973. Gran eller skägglav- eller
O

bådadera? - Sveriges Natur, Årsbok 64:17-

von Sydow, U. 1991. Sektoransvar med fullt
miljöansvar. - Skog & Virke 1991:4:3.

Säve, P. A. 1980. Gotländska skrifter III. -
Visby.

Thomas, K. 1988. Människan och naturen. -
Ordfronts forlag.

Wibeck, E. 1915. Den siste i sitt slag. - Sko-
gen 2:244-246.

Wibeck, E. 1931. Nu eller aldrig! Några upp-
lysningar och reflektioner om vår nuva-
rande viktigaste naturskyddsfråga. - Sve-
riges Natur 22:57-70.

Värmlands museum 1986. Vargen. - Värm-
O

land Förr och Nu. Årsbok 84.
Örlander, G., Hallsby G. & Sundkvist, H.

1990. Överlevnad och tillväxt hos tall
( Pinus sylvestris ( L.)) och gran (Picea abies
(L. )Karst ) samt näringsförhållanden 23år
efter plantering på helplöjd respektive
bränd hedmark. - Sveriges lantbruks-
universitet, institutionen for skogssköt-
sel, rapport nr 26.

27.
Samzelius, H. 1903. Naturskog. - Svenska

Skogsvårdsforeningens Tidskrift 3:8:291-
295.

Sandblad, A. H. 1861. Om skogens wärde for
lantbruket, dess uppdragande, wård och
användande, med särskilt fästadt afseende
å de mindre hemmansbruken. - Jönkö-
ping.

Sandström, E. 1991. Tagen hänsyn vid
slutavverkningar 1989-91. - Skogsstyrel-
sen, Meddelande nummer 4 -1991.

Schager, N. 1913. Om hagmarksskötsel och
dess ekonomi. II. Södra Sverige. - Skogs-
vårdsförbundets Folkskrifter N:o 34.

Selander, S. 1943. Naturskydd och skogs-
vård. - Sveriges Natur 34:9-22.

Skogsstyrelsen 1984. Floravård i skogsbru-
ket. Del 2. Artdel. - Jönköping.


	Omslag - Framsida
	Föreningsmeddelanden
	Försida
	Innehållsförteckning
	En förhandling - Rune Johansson
	Bara en skogsarbetare - Rune Johansson
	En skogsförvaltare minns 1950-talet - Bengt Brynte
	Kort presentation av Skogshistoriska Sällskapet - Bengt Lyberg
	Den skogshistoriska utvecklingen i södra Sverige - Några exempel - Lennart Hildingsson
	Skogsvårdsepoker i norr -  Ingemar Eriksson
	Är naturvården betjänt av skogshistorisk kunskap? -  Lars Kardell
	Skogshistoriska notiser ur Gotlands dombok år 1836 - Lars Kardell
	Ljusnan – Dellen , en bortglömd flottled - Erik Vanberg
	Skogspolitik i Lycksele lappmark – förr och nu - Bo Axelson
	Exkursionsreferat
	Exkursionsreferat – 1. Växjö med omnejd den 14 maj 1991 - Carin Ehrenberg
	Exkursionsreferat – 2. Nääs den 16 augusti 1991 - Lars Kardell
	Exkursionsreferat – 3. Gryvelåreservatet den 18 septemberg 1991 - Olof Sundell
	Exkursionsreferat – 4. Robertforstrakten den 22-24 september 1991 - Bengt Lyberg
	Författarpresentationer - Redaktionen
	Omslag - Baksida (Kontaktuppgifter)



