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Skogspolitik i Lycksele
lappmark-förr och nu
Av Bo Axelson

I samband med Skogshistoriska Säll-
skapets besök i Lycksele hösten 1990
råkade jag för sällskapets sekreterare,
Lars Kardell, nämna något om min far
Carl-Axel Axelson - distriktsjägmästare
i Lycksele 1934-46 - och hans uppteck-
ningar rörande kolonisationen av Lyck-
sele lappmark. Detta gav uppenbarli-
gen Lars Kardell uppslaget till en för-
frågan, om jag ville skriva en uppsats
om Skogsvårdsstyrelsens roll i Lycksele
lappmark förr och nu. Genom att ställa
upp på Lars Kardelis propå hoppas jag
kunna i någon mån komplettera den
dokumentation i olika former, som re-
dan finns samlad om skogsbruket i
Lyckselebygden, inte minst genom Skogs-
museets försorg. Mitt bidrag gäller så-
ledes skogspolitikens och Skogsvårds-
styrelsens roll för skogsbruket i Lycksele
lappmark förr och nu.

hårda avverkningar skulle bidra till
fjällgränsens neddragande.

Det statliga inflytandet kom natur-
ligt in i bilden i samband med awitt-
ringen dvs när statlig mark skulle för-
delas till enskilda. Den s k lappmarks-
lagen, som tillkom 1873, innebar att
avverkning för annat ändamål än hus-
behov fick göras endast efter utsyning
av en skogsstatens tjänsteman. Utsy-
ningen skulle i första hand tillgodose
kravet på hushållning av virkestillgång-
arna. För den skull upprättades fastig-
hetsvisa hushållningsplaner med en 20-

o

årig tidshorisont. Aterväxtfrågorna äg-
nade man inte särskilt stort intresse
och förklaringen härtill torde främst ha
varit tilltron till möjligheterna att ge-
nom självföryngring trygga återbeskog-
ningen av de avverkade markerna. Av
en berättelse över Västerbottens läns
skogsvårdsnämnds verksamhet framgår
dock att staten stimulerade skogsdik-
ning. För åren 1905-1924 redovisas så-
lunda 65 dikningsföretag i Lycksele
socken. Dikena, som grävdes helt ma-
nuellt, upptog en sammanlagd längd av
drygt 52 km. Kostnaden var 0.44 kr per
meter och statsbidrag utgick med 65%
på kostnaden.

Lappmarksskogarnas ökade ekono-
miska betydelse, inte minst genom flott-
ledsutbyggnaden, medförde krav från
skogsägarhåll om utökad dispositions-
rätt till sina skogsfastigheter. Men i den

Skogspolitiken före 1934
Det faktum att Skogsvårdsstyrelsen
gjorde sin entré i Lycksele 1934 betyder
inte att det dessförinnan saknades en
skogspolitik för lappmarken.

Redan innan man genom 1903 års
återväxtlag lade grunden för en natio-
nell skogspolitik ansågs det tydligen
påkallat med en särskild skoglig lag-
stiftning för Lappmarkens skogar. Mo-
tivet härtill var främst skogarnas ut-
satta klimatiska läge. Man befarade att
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och ung medelålders skog, klass 2 äldre,
ekonomiskt mer avverkningsmogen,
men i huvudsak frisk skog samt klass 3
sådan starkt övermogen och skadad
skog, som passerat den från tekniskt
och biologiskt sett lämpligaste avverk-
ningstidpunkten. Enligt riksskogstaxe-
ringen fördelade sig virkesförrådet i
huvudsak lika på de tre skilda mogen-
hetsklasserna. Kubikmassan per ha
skogsmark uppgick till ca 53 m3. Den
årliga tillväxten beräknades till något
under 3 milj m3sk, motsvarande ca 1.4
m3sk per ha. Det allmänna skogstill-
ståndet betecknas enligt riksskogstaxe-
ringen som mindre tillfredsställande el-
ler otillfredsställande på ca 57% av den
produktiva skogsmarksarealen. En
starkt bidragande orsak till den höga
andelen mark med otillfredsställande
skogstillstånd var de stora arealer, som
upptogs av överåriga och tekniskt ska-
dade skogsbestånd. Vidare hade från-
varon av skogsvårdande arbeten å
hyggestrakter och inom gallringsbestånd
satt sina spår.

I Skogsvårdsstyrelsens årsberättelse
för 1934 uppges att det i lappmarken
finns stora arealer sedan gammalt
orensade hyggen. Det påpekas i sam-
manhanget, att lappmarkens skogs-
ägare före 1934 ej hade samma möjlig-
heter att erhålla bidrag ur statens olika
anslag till skogsvårdande verksamhet
som landets övriga skogsägare.

Förklaringen till det dåliga skogstill-
ståndet i lappmarken omkring 1930 var
naturligtvis det skogsbruk som bedri-
vits under tidigare decennier och som
främst varit inriktat på att avverka det
grövre virket. Man ransonerade den
äldre mera växtliga skogen, som dock
med ökande ålder drabbades av skador.

En utvärdering av detta skogsbruks-
sätt gjordes redan 1894. Jägmästaren
Thorsten Örtenblad fick nämligen då i

lagöversyn som ledde fram till 1915 års
lappmarkslag höll man i allt väsentligt
fast vid tidigare principer om utsy-
ningstvång och om uthålligt skogsbruk.
Vissa krav på skogsvårdande åtgärder
fördes in i lagen, men den enda påföljd
som kunde förekomma vid underlåten-
het från en awerkares sida att fullgöra
meddelade föreskrifter i fråga om åter-
växt och skogsvård, var en nedsättning
i utsyningsbeloppet vid kommande
utsyningar. Efterhand blev kraven allt
starkare på att lappmarksskogarna inte
skulle särbehandlas utan inordnas i den
nationella skogspolitiken. Det skulle
dröja ända till 1948 innan man tog detta
steg fullt ut. Dessförinnan reviderades
dock lappmarkslagen genom beslut
1932, i vilket även ingick att tillsynen
fr o m 1934 överfördes från Domänver-
ket till Skogsvårdsstyrelsen. Innan jag
närmare går in på 1932 års lag kan det
vara på sin plats att beskriva skogs-
tillståndet i Lappmarken vid den tid-
punkt, då lagen tillkom.

Skogstillståndet i början av
1930-talet
Enligt riksskogstaxeringenfördelade sig
den produktiva skogsmarksarealen i
Västerbottens lappmark nedom odlings-
gränsen på följande vis:

Kalmark
1- 40 år

41- 80 år
81-120 år
över 120 år

4.4%
18.2%
29.6%
19.3%
28.5%

o

Åldersfördelningen var som synes
skev med ett underskott av medelålders
skog (81-120 år) och ett överskott i ål-
dern 120 år och äldre. Än mer belysande
för skogstillståndet var virkesförrådets
fördelning på mogenhetsklasserna 1-3,
varvid klass 1 utgjorde utvecklingsbar
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uppdrag att göra en växtfysiologisk un-
dersökning av skogsförhållandena i
Norrland. Ur hans rapport kan följande
citeras.

” Undertecknad som i syfte att iakt-
taga återväxten efter blödningen besökt
ett stort antal äldre och yngre timmer-
hyggen inom norra Sveriges alla län,
anser mig skyldig öppet förklara, att jag
i intet fall sett en nöjaktig föryngring,
föranledd ensamt af en på vanligt sätt
utförd timmerblädning.”

Skogsvården var sålunda mycket ef-
tersatt och en starkt bidragande orsak
härtill var bristande kunskaper och er-
farenheter om hur föryngring skulle
åstadkommas, särskilt på de svårför-
yngrade markerna. Det fanns dock vid
denna tidpunkt ett växande intresseför
skogsvård och en insikt om att själv-
föryngring inte var den allenarådande
metoden att åstadkomma ny skog. Läns-
jägmästare K E Kallin genomförde un-
der åren 1922-24 en undersökning för
att utröna i vad mån naturlig föryng-
ring uppkommit efter de tidigare av-
verkningarna i Norrland. Hans studier
gällde 81 skilda platser i Norrland och
dokumenterades bland annat med 122
fotografier. Bild 1 exemplifierar en inte
ovanlig hyggestyp i Lycksele socken i
böljan av 1920-talet. Den ursprungliga
bildtexten löd: ” Hygge å Aimotoive, 550
m ö h. Reagerande restbestånd efter av-
verkning i böijan av 1900-talet. Själv-
sådd efter avverkningen iakttogs endast
å några få ställen. Hygget planterat med
tall år 1913. Betning hade i stor ut-
sträckning skadat kulturen.”

Huvudresultatet av undersökningen
var att olika marker kräver olika be-
handling och att rationella markvårds-
åtgärder såsom markberedning och
bränning måste utföras i betydligt större
utsträckning än vad som dittills varit
fallet. Kallin dömer ej ut blädnings-

skogsbruket men ger följande varning:
o

” A de degenererade råhumusmarkerna
i Norrland är blädning såsom föryng-
ringshuggning liksom ock kvarlämnan-
det av ett glest och luckigt restbestånd
naturvidrigt.” Dåvarande revirförval-

•• o

taren i Orå revir Ake Berg talar i sin
artikel ” Den nya skogen” i Norrlands
Skogsvårdsförbunds Tidskrift 1929 om
” den vaknande och växande kunskapen
om olikheter hos de skilda markernas
föryngringsbarhet” . Sådant kallas i dag
för ståndortsanpassat skogsbruk.

o
Ake Berg använde sig för övrigt un-

der 1930-talet av bränning med efter-
följande sådd i relativt stor omfattning
på kronoparken Örålandet. Ett tidigt
exempel på detta skogsbrukssätt är den
s k Vänjaurbäcksbrännan. Huvudparten
av de drygt 700 ha som eldhärjades 1920
såddes under 1921-23 med främst tall.
Norrlands Skogsvårdsförbunds exkur-
sion besökte brännan 1925 och sedan
dess har många exkursioner frapperats
av den höga skogsproduktionen. Vid en
skogsexkursion 1953 med riksdagsmän
kunde man sålunda på en provyta redo-
visa nära 10 m3sk/ha i löpande tillväxt.

1932 års lappmarkslag
I den utredning som skulle se över 1915
års lappmarkslag var det framför allt
två spörsmål som stod i centrum för
intresset. Det ena sammanhängde med
att lappmarkslagen ej ålade vederbö-
rande skogsägare någon som helst skyl-
dighet att söija för återväxt efter verk-
ställd avverkning. Det andra gällde krav
på förändringar av lagens awerknings-
regler, särskilt med hänsyn till möjlig-
heten att bättre tillgodogöra den över-
mogna och skadade skogen. Vidare skul-
le utredningen överväga huruvida den
dåvarande organisationen för lagens
handhavande, dvs Domänverket, skulle
behållas eller ersättas av en ny.
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Bild 1 . Hygge samt restskog på Kroksjö hemman i Lycksele socken i början av 1920-talet. Hygget
planterades med tall år 1913. Kulturen skadades av betesdjur. Foto: K E Kallin.

takt med berörda skogsägare. Samman-
träden hölls bland annat i Fredrika,
o

Asele, Dorotea, Vilhelmina, Stensele,
Sorsele, Lycksele, Malå och Örträsk.
Genomgående önskade skogsägarna en
avreglering av skogsbruket, dvs att
lappmarkslagen borde ersättas av 1923
års lag. Vid sammanträdet i Lycksele
framhölls från hemmansägarehåll be-
träffande ransoneringen av det mogna
virkeskapitalet att ”skogsbestånden vore
mindervärdiga med död mark under
ståndskogen” . Man påpekade att det vid
avverkningarna kvarlämnades en stor
mängd virke som tagit rötskada samt
att det vid intumningen kasserades yt-
terligare en del på grund av åldersfel.
Från bolagshåll anfördes att 42% av
virkesförrådet inom lappmarken utgjor-
des av starkt övermogna eller väsent-

I utredningen kom två olika stånd-
punkter att brytas mot varandra. Den
ena innebar att lappmarksskogarna inte
skulle omfattas av någon särskild lag-
stiftning med därtill hörande reglering
av avverkningarna inklusive utsynings-
tvång. I stället skulle den för riket i
övrigt gällande skogsvårdslagen - 1903
års återväxtlag som 1923 komplettera-
des med skydd för yngre skog - tilläm-
pas. Den andra ståndpunkten innebar
en uppmjukning av awerkningsreglema
i 1915 års lappmarkslag samt införan-
det av vissa bestämmelser rörande åt-
gärder för tryggande av återväxten.

Sakkunniga i kommittén - som led-
des av landshövdingen i Västerbotten
Nils G Ringstrand - gjorde under som-
maren 1928 resor inom bland annat
Västerbottens län för att komma i kon-
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ligt skadade träd, som undan for undan
minskade i värde. Avtumningen av
köpsågtimmer i lappmarken hade åren
1923-26 enligt undersökning av Holm-
sunds aktiebolag för dimensionsklassen
6-9” varit 30-50% högre än i kustlandet
och i dimensionsklassen 9 1/2” och där-
över 100-500% högre.

Utredningens propåer om skärpta
återväxtkrav på skogsägarna mottogs
inte odelat positivt bland deltagarna i
mötet. I en skrivelse undertecknad av
sex hemmansägare i Norrbäcks by, fram-
hölls att skogens rotvärde i trakten i
fråga vore synnerligen lågt, 1-2 kronor
per kubikmeter samt att hemmans-
ägarna i allmänhet befunne sig i mind-
re goda ekonomiska villkor. Man kunde
därför icke ålägga dem omfattande
reproduktionsskyldighet, utan att hela
det avverkade rotvärdet åtginge till
kulturåtgärder och deras existens så-
som självägande bönder hotades. Man
ansåg att utöver skogsvårdsavgift borde
reproduktionsplikt icke åläggas skogs-
ägarna i andra fall än där bidrag till 2/3
av uppskattad kostnad för åtgärderna
kunde erhållas och intill högst 10% av
skogens rotvärde.

Riksdagen gick i princip på att tills
vidare behålla särlagstiftningen för
Lappmarken. Vidare beslöts att tillsy-
nen av skogslagen skulle överföras från
Domänverket till Skogsvårdsstyrelsen.
Den skogspolitik som fastlades i 1932
års lappmarkslag innebar sålunda en
fortsättning av den awerkningsregle-
ring som gällde enligt 1915 års lapp-
markslag. Dock medgav de nya avverk-
ningsbestämmelserna en ökad slut-
awerkningstakt. I de awerkningspla-
ner som skulle upprättas för varje fas-
tighet skulle tillses ” dels att skadad el-
ler överårig skog, som kan befaras av-
taga i användbarhet, ävensom äldre
skog, som i högre grad hindrar den yngre

skogens utveckling, må kunna snarast
avverkas” . Detta innebar signaler som
självfallet i hög grad påverkade avverk-
ningstakten i Lappmarken.

När det sedan gällde kraven på åter-
växtåtgärder så ansluter man till den
för riket i övrigt gällande lagen, dvs 1923
års skogsvårdslag. Betämmelserna i
1932 års lag är dock påfallande försik-
tigt formulerade när det gäller omfatt-
ningen av återväxtåtgärder. Det sägs
bland annat att om den stadgade åter-
växtskyldigheten skulle i ”särskilt fall
bliva synnerligen betungande, äger
Skogsvårdsstyrelsen på ansökan med-
giva skälig begränsning därav” . Till la-
gens tveksamhet på detta område torde
i hög grad ha bidragit vissa uttalanden
från skogsvetenskapligt håll. Man fram-
håller ” att vid lagens tillämpning åter-
växtåtgärder, och särskilt dyrbara så-
dana, icke bör utkrävas, när de på före-
liggande mark äro till sin effekt otill-
räckligt kända” . Att Skogsvårdssty-
relsen övertog tillsynen av skogsvårds-
lagen från Domänverket synes icke ha
varit en kontroversiell fråga, även om
Domänverket stretade emot eftersom
bortfallet av arbetsuppgiften medförde
arbetslöshet bland dess anställda jäg-
mästare. I Kungl Maj:ts proposition om
1932 års lappmarkslag framhåller
departementschefen fördelarna för de
enskilda skogarna med att tillsynen av
lagen anförtros ”särskilda personer som
häri får sin egentliga uppgift” . Vidare
bör man enligt departementschefen ej
underskatta den psykologiska betydelse
som ett överförande på Skogsvårds-
styrelserna av skogsstatens överva-
kande verksamhet torde äga. Erfaren-
heterna av Skogsvårdsstyrelsemas verk-
samhet i övriga delar av landet - etable-
rad i anslutning till 1903 års skogs-
vårdslag - är uppenbarligen goda och
betygssätts på följande sätt: ”Skogs-
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hade otvivelaktigt ett säkert grepp om
avverkningarna. För husbehovsavverk-
ning och gallring krävdes dock inte till-
stånd.

Awerkningsplaner skulle enligt la-
gen upprättas för varje fastighet och
omfatta en 10-årsperiod. Eftersom dessa
planer skulle bestå av karta, bestånds-
beskrivning, uppskattning och awerk-
ningshandling förstår man att det var
fråga om en personalkrävande verksam-
het. Till bilden hörde att virkesförrådet
skulle uppskattas genom linjetaxering
samtidigt med kartläggningen.

Utsyning av skog ombesörjdes nor-
malt av jägmästare. Dessa rekrytera-
des som regel från Domänverket, som ju
svarade för tillsynen av tidigare skogs-
lagar och även ombesörjde utsyning-
arna.

Kontakten mellan Skogsvårdsstyrel-
sens personal och skogsägare gynnades
helt säkert av det förhållandet att de
förra övernattade i byarna i samband
med sina förrättningar. Detta skedde
som regel privat dvs hos någon hem-
mansägare. Det var för övrigt inte bara
skogsfolk som bodde på detta sätt. Kring-
resande väckelsepredikanter konkur-
rerade emellanåt om de bättre inackor-
deringsställena och jag erinrar mig att
min far någon gång beklagade sig över
att man tydligen var mer mån om reli-
gionen än skogsvården. Alltnog så inne-
bar de lokala kontakterna att persona-
len fick en god person- och lokalkänne-
dom. På kvällarna efter förrättningens
slut resonerade man inte bara om skog
att döma av den dokumentation om
Lyckselebyarnas kolonisation och histo-
ria som min far lämnade efter sig. Den
dokumentationen bygger i hög grad på
muntliga berättelser från äldre perso-
ner.

vårdsstyrelserna åtnjuta befolkningens
förtroende och hava visat förmåga att
under samarbete med skogsägarna
väcka intresse för en rationell skogs-
skötsel.”

Verksamheten 1934-39
För tillsynen av 1932 års lappmarkslag
inrättades fyra skogsvårdsdistrikt i
lappmarken däribland det i Lycksele
distrikt. I distriktet ingick tre skogs-
vårdsområden, Lycksele, Ruskträsk och
Knaften. Den fasta personalen utgjor-
des av en chef - distriktsjägmästaren -
samt en länsskogvaktare för vart och
ett av skogsvårdsområdena. Härtill kom
tillfällig personal för utförande av
utsyningsförrättningar, sammanlagt för
hela lappmarken 25stämplingsassisten-
ter med högre skoglig utbildning samt
såsom biträden till dessa 25 st prickare.
Därtill kom tillfälligt anställda hygges-
rensningsförmän samt taxeringsper-
sonal som svarade för underlaget till de
awerkningsplaner som enligt 1932 års
lag skulle finnas för varje fastighet.
Distriktskontoret inrymdes i vår famil-
jebostad och jag vill minnas att kontors-
arbetet mest hörde vintern till.

Skogsvårdsstyrelsen inledde sin verk-
samhet i december 1933 med att de ny-
anställda distriktsjägmästarna inom
Lappmarken genom föredrag i större
byar och samhällen spred kännedom om
den nya lagens innebörd och om Skogs-
vårdsstyrelsens arbetssätt och uppgif-
ter. I Lycksele hölls 12 sådana föredrag.

Av årsberättelserna att döma var till-
synen av awerkningsbestämmelserna i
1932 års lag en huvuduppgift under de
första åren. I tillsynen ingick att upp-
rätta awerkningsplaner, pröva awerk-
ningstillstånd samt att verkställa utsy-
ning i enlighet med utfärdade awerk-
ningstillstånd. Skogsvårdsstyrelsen

En sammanfattning av årsberättel-
serna under perioden 1934-39 ger vid
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handen att avverkningsplaner och utsy-
ningsförrättningar tog i anspråk nära
50% av personalinsatserna. Skogsodling,
markberedning och hyggesrensning kom
därnäst med ca 20% och övervakandet
av skogsvårdslagarnas efterlevnad nå-
got mindre. Bland övriga verksamheter
kan nämnas dikning och allmän upp-
lysning om skogsvård samt regleringen
av skogsbetet. Under perioden var den
sammanlagda dikeslängden i Lycksele
socken drygt 71 km, vilket indikerar en
ökning jämfört med verksamheten un-
der 1900-talets två första decennier.
Kreaturens bete på skogen ansågs vara
ett stort hinder för återväxtarbetet och
därför sökte man via information, råd-
givning och bidrag förmå bönderna att
anlägga s k kulturbeten. Under första
verksamhetsåret lämnade man i Lapp-
marken i 38 fall tillstånd till omlägg-
ning av ca 62 ha skogsmark till kultur-
bete.

Hur såg då skogsägarna på de skogs-
politiska förändringar som ägde rum i
samband med att Skogsvårdsstyrelsen
kom till 1934? Intervjuer med några
äldre skogsägare ger vid handen, att
man till en början inte upplevde några
störreförändringar. Förklaringen är väl
närmast att regelverket kring avverk-
ningarna fanns kvar, om än med mind-
re restriktioner. Till bilden hörde vi-
dare att det i stor utsträckning var
samma personal som förr - dvs tidigare
anställda jägmästare i Domänverket -
som ombesörjde utsyningarna, vilket
borgade för viss kontinuitet i verksam-
heten. Mera påtagliga förändringar i
skogspolitiken upplevde markägarna i
och med tillkomsten 1940 av stödet till
skogsvård, i form av det norrländska
skogsproduktionslaget. Undervisnings-
verksamheten - riktad till skogsägarna
och deras söner - var också ett uppskat-
tat inslag i den nya skogspolitiken. En

av deförsta kurserna ägde rum i Knaften
1934 och av kursintyget framgår att
undervisningen omfattade 24 timmar
teori och 72 timmar praktik. Hygges-
rensning och röjning ägnades största
intresset, men även sådd och gallrings-
stämpling stod på schemat.

Verksamheten under
krigsåren
Kriget 1939-45 påverkade självfallet i
höggrad Skogsvårdsstyrelsens verksam-
het. Av årsberättelsen för 1943 framgår
att länsskogvaktarna bedrev en mycket
intensiv propaganda för vedavverk-
ningar genom direkt hänvändelse till
skogsägarna. Vidare biträdde länsskog-
vaktarna länets vedkontor vid upprät-
tande av förslag till de vedawerknings-
ålägganden som lades på skogsägarna.
Denna arbetsuppgift var inte alltid så
angenäm, eftersom många skogsägare
inte var medvetna om att de hade så
mycket vedskog som måste avverkas.
Skogsvårdsstyrelsen ombesörjde även
utsyning för vedavverkning. De arbets-
uppgifter som blev lidande på engage-
manget i vedförsöijningen var under-
visning, dikning och övervakandet av
skogsvårdslagens efterlevnad. Inkallel-
serna medförde att Skogsvårdsstyrelsen
ansåg sig föranlåten att i stor utsträck-
ning förordna skogsskoleutbildad per-
sonal i stället för jägmästare till stämp-
lingsförrättare. Vedavverkningen hade
emellertid även positiva effekter för
skogsbruket och i årsberättelsen 1945,
konstateras att de under krigsåren
företagna vedawerkningama till största
delen varit till skogsvårdens fromma.
Behovet av ved medförde också att
skogsbilvägnätet byggdes ut. Genom att
ovan arbetskraft sattes in i skogsarbete
fick man upp ögonen för behovet av yr-
kesutbildning för skogsarbetare. Så
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berättelserna utläsas ökade återväxt-
ågärder i form av hyggesbränning, sådd
och plantering.

Förvaltare Joel Wretlind på Malå re-
vir och hans idéer rörande bestånds-
anläggning börjar få genomslag. Under
åren 1943 och 1944 sker en omfattande
utbildning i hyggesbränning. Kottinsam-
ling organiseras i stor skala och 1944
tillkom två plantskolor inom Lycksele
distrikt.

Som en sammanfattning av skogsbru-
kets utveckling i Lappmarken under ti-
den 1934-1945 kan återges följande av-
snitt ur årsberättelsen för 1945.

”1 ett avseende har lappmarkssko-
garna utan tvivel avsevärt förbättrats
sedan år 1934, nämligen i fråga om
virkesförrådets sammansättning. Det
stora överskottet på gammal och över-
mogen skog har till mycket stor del
uttagits, varför nu en avsevärd del av
förrådet utgöres av yngre och växande
skog, vilken dessutom blivit rationellt
genomgallrad. Genom vedawerkning-
arna har dessutom inom många av de
yngre bestånden sådana dimensioner
och trädslag kunnat uttagas, som eljest
stått till hinder för den egentliga gagn-
virkesskogen.”

Som framgår av följande utdrag ur
årsberättelsen är man inte lika nöjd med
vad som uträttats på skogsvårdens om-
råde:

” Den livliga stämplingsverksamheten
medförde att arbetskraften drogs från
de egentliga skogsvårdsarbetena. Vis-
serligen hade de sista årens stora ved-
awerkningar medfört att ännu kvarva-
rande restbestånd efter äldre hugg-
ningar i stor utsträckning uttagits. De
uppkomna föryngringsytorna ha dock
inte kunnat slutgiltigt rensas från kvar-
stående smärre träd och buskar, varför
de ännu befinna sig i ett ur föryngrings-
synpunkt otillfredsställande skick. Inom

länge som inskolningen i skogsarbete
skedde genom att yrket ärvdes från far
till son, var behovet av utbildningi bland
annat verktygsvård och awerknings-
teknik inte särskilt uppenbart. Sådan
utbildning började nu organiseras, bland
annat i form av ambulerande huggar-
instruktörer. En annan verksamhet som
sammanhängde med kriget var kol-
ningen och så sent som 1944 var 80
kolugnar i gång i Lappmarken. Det fö-
rekom också tjärbränning om än i rela-
tivt ringa omfattning. Kolfabriken i
Lycksele tillkom 1940.

Trots engagemanget i vedanskaff-
ningen togs dock statliga initiativ för
att få till stånd en förbättrad skogsvård
i Norrland. Sålunda tillkom 1940 det
norrländska skogsproduktionsanslaget
som syftade till ett omfattande skogs-
vårdsprogram för övre Norrland. Enligt
beräkningar skulle krävas ca 19.3 milj
dagsverken för att genomföra program-
met. Som bas för verksamheten lades
s k skogsvårdsområden för vilka upp-
rättades skogsvårdsplaner. Dessa pla-
ner upptog de åtgärder för betesregle-
ring, skogsvård och väganläggning som
för varje fastighet borde vidtagas under
närmaste 10-årsperiod. Bidragen till åt-
gärderna varierade normalt mellan 40
och 60% av kostnaderna. Inom Lycksele
distrikt bildades ett 40-tal skogsvårds-
områden med en sammanlagd areal av
ca 60 000 ha produktiv skogsmark. Ett
av de först bildade var Rödingträsks
skogsvårdsområde som omfattade ca
1800 ha produktiv skogsmark. Bland
anslutna markägare märks riksdags-
mannen Uno Olofsson. Av redovisad sta-
tistik kan utläsas att den uppgjorda pla-
nen för Rödingträsk i stort sett följdes.
Hyggesbränningar och planteringar fö-
retogs t o m i större utsträckning än vad
som föreskrevs i skogsvårdsplanen.

Under de sista krigsåren kan ur års-
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lappmarken ha tack vare norrländska
skogsproduktionsanslaget föryngrings-
arbetena kommit igång i stor omfatt-
ning. Särskilt är härvid att framhålla
hur intresset för hyggesbränning blivit
allt livligare. Genom att Skogsvårdssty-
relsen kan ställa sakkunnig hjälp till
förfogande och ordna försäkring mot
olycksbränder, ha skogsägarnas djupt
rotade respekt för att taga elden i
skogsvårdens tjänst i någon mån givit
med sig.” Riksskogstaxeringen för
översta och mellersta Norrland (1938-
42) bekräftade for övrigt att föryngrings-
situationen var otillfredsställande.

En mera samlad bild av den skogliga
utvecklingen i övre och mellersta Norr-
land framkom sedermera i samband med
att den s k Norrlandskommittén år 1948
presenterade sin ” Utredning rörande
skogstillgångarna och skogsindustrins
råvaruförsörjning i övre och mellersta
Norrland” (SOU 1948:32). Av utred-
ningen framkom att virkesförrådet un-
der perioden 1924-1942 minskat med ca
10% i Västerbotten och att man som
följd härav måste minska avverkning-
arna. Vidare påtalades att det fanns
mycket stora arealer skogsmark med
otillfredsställande föryngring; behovet
av skogliga restaureringsåtgärder be-
tecknades som ofantligt. Därmed bekräf-
tades eftertryckligt ånyo att man under
många decennier hyst en överdriven till-
tro till naturlig föryngring.

Utnyttjandet av skogsmarkens virkes-
producerande förmåga har sedan första
riksskogstaxeringen (1923-29) ändrats
till det bättre. Ett uttryck för detta är
att den årliga tillväxten för Lappmarken
i sin helhet ökat med 30% från 3 milj
m3sk motsvarande 1.6 m3sk per ha till
ca 4 milj m3sk motsvarande 2.1 m3sk
per ha. Detta sammanhänger med att
den oväxtliga, överåriga äldre skogen
och restskogarna efter hand avvecklats
och ersatts av ny skog genom sådd och
plantering. Den skog som etablerades
under 1940-1950-talen växer på ett sätt
som överträffar förväntningarna.

I Lycksele kommun med drygt 400 000
ha produktiv skogsmark räknar vi i dag
med en årlig tillväxt som uppgår till
drygt 800 000 nrisk. För närvarande av-
verkas ca 80% av tillväxten. Som ett lo-
kalt exempel kan anföras tidigare nämn-
da Rödingträsks skogsvårdsområde som
tillkom 1941. Området uppvisar i dag
ett virkesförråd på i genomsnitt ca 50
m3sk per ha vilket är 25% högre än
1941. Utgångsläget 1941 var 42% hyg-
gen, i dag är andelen 4%. Vi kan under
de närmaste decennierna förvänta oss
en starkt ökad tillväxt och ett stigande
virkesförråd.

Ett exempel med anknytning till egen
erfarenhet är bild 2 från ett bestånd
nära Byssträsk, Lycksele, tillkommet
genom sådd på ett bränt hygge. Kubik-
massan uppgår i dag till ca 150 m3 per
ha och med beaktande av att ett första
gallringsuttag skett har medelproduk-
tionen hittills varit i genomsnitt ca 4
m3sk per år och ha.

Även de skogspolitiska villkoren har
ändrats sedan 1930-talet. För det första
särbehandlas inte lappmarken utan
1979 års skogsvårdslag gäller lika för
all skogsmark i riket. Vissa särbestäm-
melser finns dock bland annat rörande
s k svårföryngrad skog och den fjällnära

Skogsvårdsstyrelsen under
1980-talet
I dag - mer än ett halvt sekel efter det
att Skogsvårdsstyrelsen började sin
verksamhet i Lycksele - är villkoren för
skogsbruket i Lappmarken helt andra
än de som gällde vid tidpunkten för
Skogsvårdsstyrelsens tillkomst.
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skogen. Om 1932 års lag styrde avverk-
ningarna mera än skogsvården, så är
det tvärtom med 1979 års lag. Kraven
på att anlägga och trygga återväxten
ställs sålunda i 1979 års lag betydligt
högre än i 1932 års lag. Ett annat inslag
i skogslagsstiftningen av i dag är hän-
synen till andra intressen, såsom na-
turvård och rennäring, vilket medfört
nya restriktioner för skogsägaren.

Det statliga stödet till inlandsskogs-
bruket - främst till återväxtåtgärder och
skogsbilvägar - var under första hälften
av 1980-talet betydande, men har se-
dan minskat till följd av statliga be-
sparingskrav. Tillkomsten av det s k
inlandsstödet -försökverksamhet i Väs-
terbottens och Norrbottens inland 1988/
89-1990/91 - kan dock ses som ett ut-
tryck för att vissa regionalpolitiska am-
bitioner i skogspolitiken fortfarande
äger aktualitet. Sådana ambitioner
fanns för övrigt redan 1940 då det norr-
ländska skogsproduktionsanslaget till-
kom just för att stimulera skogsvården i
Lappmarken. För skogsdikningen gäl-
ler nu helt nya villkor eftersom stödet
till verksamheten avvecklades 1990. Det
kan då konstateras att dikningen under
1980-talet i hög grad underlättats och
förbilligats genom utnyttjandet av
helhydrauliska grävmaskiner. De ratio-
nella maskinerna har efterhand ställt
allt högre krav på planläggning av
dikesföretagen. Vid den manuella dik-
ningen, som var förhärskande fram till
slutet av 1940-talet, då dikesdynamiten
introducerades, var kravet på samord-
ning nästan obefintligt. Dagens dikes-
företag måste vara mycket väl samord-
nade om en god ekonomi skall uppnås.
Som exempel på samordnad diknings-
verksamhet under 1980-talet kan näm-
nas tre företag i Vindelgransele, som
omfattade sammanlagt drygt 164 km
till en kostnad av ca 4.50 kr per meter.

Bild 2. Artikelförfattaren återser det bestånd
han varit med om att så 1946.

Denna kostnad kan ställas mot kostna-
den 0.44 kr per meter i början av 1900-
talet. Med tanke på penningvärdes-
försämringen kan med fog hävdas att
dikningen i dag är billigare än vad den
var i början av 1900-talet. Behovet av
samordning och planering hör också
samman med samhällets ökade krav på
hänsyn till miljö och andra allmänna
intressen, vilket resulterat i tillstånds-
plikt för skogsdikning eller markawatt-
ning som det numera heter. Även
skyddsdikning omfattas fr o m 1 juli
1991 av restriktioner i form av en be-
stämmelse i skogsvårdslagen om anmäl-
ningsskyldighet.

I nuvarande skogspolitik har även in-
gått att genomföra översiktlig skogs-
inventering (ÖSI) på privat skogsmark.
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Inventeringen ger underlag för en akti-
vering av skogsbruket via en mer effek-
tiv tillsyn av skogsvårdslagen och en
mera aktiv rådgivning. Med ÖSI som
underlag upprättas vidare enskilda
skogsbruksplaner som enligt skogs-
vårdslagen skall finnas på alla fastighe-
ter.

aktuellt exempel på ifrågavarande ut-
bildningsverksamhet i Lycksele.

Bilismen och utbyggnaden av skogs-
vägnätet och telefonnätet har naturligt-
vis medfört bättre arbetsvillkor än de
som gällde under 1930-talet. Man kan å
andra sidan ha tappat den nära kontakt
med markägarna som följde med
förrättningarna ute i byarna. Vidare har
den direkta kontakten med markägarna
minskat som en följd av utflyttningen
från inlandet.

Skogsvårdsstyrelsens resurser i Lyck-
sele för att genomföra skogspolitiken
under 1980-talet har omfattat genom-
snittligt ett 10-tal helårsanställda dvs
dubbelt så många som vid starten 1934.
Till personalbilden under 1930-talet
hörde dock många deltidsanställda
stämplingsförrättare och hyggesrens-
ningsförmän.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet i
Lyckselebygden under 1980-talet har i
konsekvens med 1979 års skogspolitik
haft sin tyngdpunkt inom skogsvårds-
sektorn och ÖSI-planläggning. Den
skogliga beredskapsverksamheten är
numera av relativt liten omfattning men
sysselsatte i början av 1980-talet tre
förmän och ett 40-tal beredskapsarbe-
tare. På 1930-talet var Skogsvårdsstyrel-
sens verksamhet främst riktad mot det
enskilda skogsbruket. Idag arbetar
Skogsvårdsstyrelsen med ett bredare
kontaktnät sammanhängande dels med
att nuvarande skogsvårdslag gäller alla
markägarekategorier dels att skogen
kommit in i kommunernas markanvänd-
ningsplanering. Skogsvårdslagens hän-
synsregler kräver dessutom kontakter
med företrädare för naturvård och ren-
näring. Som en följd av främst 1988 års
miljöpolitiska beslut har kraven ökat
även på skogsbruket i fråga om miljö-
vård och miljöskydd. Som ansvarigt sek-
torsorgan för skogsbruket har det an-
kommit på Skogsvårdsstyrelsen att ge-
nom bland annat utbildning och inven-
teringar verka för miljöanpassningen
inom skogsbruket. Bild 3 är ett tids-

Skogspolitiska reflexioner
Avslutningsvis några egna skogspoli-
tiska reflexioner med utgångspunkt från
Skogsvårdsstyrelsens verksamhet i
Lycksele förr och nu.

Speciallagstiftningen för Lappmarks-
skogarna under lång tid - faktiskt ända
fram till 1979 - var på gott och ont. På
gott därför att man genom lagen hind-
rade en alltför snabb avveckling av
skogstillgångarna i Lappmarken, vilka
ju blev ekonomiskt tillgängliga relativt
sent, inte minst genom flottledernas ut-
byggnad. Klimatiska och sociala hän-
syn talade också för en försiktig hus-
hållning med skogstillgångarna. Genom
att det innan massaindustrins tillkomst
inte fanns någon större avsättning för
annat än det grova virket lämnades den
klenare skogen kvar. Denna awerk-
ningsform i förening med en from för-
hoppning om kompletterande själv-
föryngring - med rätt eller orätt be-
nämnd blädning - medförde att man
inte ansåg det behövligt med aktivare
återväxtåtgärder i form av sådd eller
plantering. Alternativet till blädning dvs
trakthyggesbruk med sådd och plante-
ring var ingalunda okänt och oprövat.
Som tidigare berörts saknades inte hel-
ler varnande röster om blädningen.
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Bild 3. Exkursion, som avslutning på studiecirkeln ” Rikare Skog” , sommaren 1991. Distrikts -
foreståndare Torbjörn Bäckman i kretsen av cirkeldeltagare.

Skogsvårdsforeningens Tidskrift 1964,
säger han följande:

” Lika fullödig for sin tid som utbild-
ningen vid Skogsinstitutet vid 1910-ta-
lets ingång var i fråga om sydsvensk
skogsskötsel lika knapphändig och out-
vecklad var den tyvärr när det gällde
Norrland. Förklaringen torde få sökas
däri, att någon egentlig forskning och
än mindre några forskningsresultat på
skogsvårdens område ännu vid den ti-
den knappast förelåg i fråga om den
landsdelen och att erforderligt under-
visningsmaterial därför saknades” .

Efterhand etablerades ett fruktbä-
rande samarbete mellan forskning och
praktik och Fredrik Ebelings ” Norr-
ländska skogsvårdsfrågor” (1954) står
sig gott än i dag. För Lappmarkens del
framstår revirförvaltare Joel Wretlind på
Malå revir som en föregångsman. Han
väckte stort gensvar i praktiken för sina
idéer att med hjälp av hyggesbränning

Trots detta fortsatte blädning och
andra extensiva skogsbrukssätt under
nära ett halvt sekel och man kan fråga
sig varför.

En viktig förklaring är naturligtvis
den bristande insikten om återväxt-
situationen i norrlandsskogarna. Riks-
skogstaxeringen gav efterhand allt kla-
rare signaler om bristen och Norrlands-
kommitténs utredning 1948 gav klart
besked att något måste göras. Däremot
var det inte klart hur man skulle gå till
väga. Redan K E Kallin pekar i tidigare
relaterad undersökning 1922-26 på
misslyckade kulturåtgärder, vilka
främst förknippas med bristfällig
markbehandling, snöskytte och skador
av betande kreatur.

Erik Ronge, välkänd norrländsk skogs-
man som böljade sin skogliga bana 1913,
menar att de bristande insikterna om
skogsvård i Norrland har sin förklaring
i den skogliga utbildningen. I Svenska
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anlägga ny skog. Inte minst viktigt i
sammanhanget var att han uppvisade
goda praktiska resultat och därmed för-
mådde påverka den praktiskt verk-
samma skogspersonalen.

När dåvarande domänverkschefen
Erik Höijer utfärdade sitt berömda cir-
kulär nr 1/1950 så innebar detta ett
avgörande ställningstagandeför hygges-
skogsbruket och samtidigt ett startskott
för en omfattande restaurering av lapp-
roarksskogama. Stora arealer restsko-
gar slutaverkades, hyggesrensades,
brändes och planterades eller såddes
med gott resultat. Sedan dess har
skogsvården, efter en konjunkturbe-
tingad svacka på 1960-talet förbättrats
ytterligare och återväxtkontrollerna ty-
der på att vi under 1980-talet nått
mycket goda resultat. Den förbättrade
skogsvården i Lappmarken samman-
hänger enligt min mening i hög grad
med den kunskapsuppbyggnad som ägt
rum med hjälp av forskning och prak-
tiska erfarenheter. Denna kunskapsupp-
byggnad fortsätter och har under se-
nare år även medfört att schablonerna i
skogsbruket minskat till förmån för
mera ståndortsanpassade metoder. Hän-
synen till bland annat naturvårdens in-
tressen har också under senare år på-
verkat skogsskötseln. Numera lämnas
på hygget regelmässigt torra träd, löv-
träd, ungskogsgrupper samt trädridåer
mot myrar och vattendrag. Detta stri-
der i viss mån mot de skogsskötsel-
principer som fastlades i början av 1950-
talet, då snöskyttet var den stora faran.
Att naturvårdshänsynen kommitför att
stanna står klart, men det finns nog
skäl att följa upp t ex de skogsskötsel-
mässiga effekterna av att inskränka
hyggesrensningen på hyggen, där man
avser att anlägga tallbestånd. Det är
viktigt att kunskapsuppbyggnaden inom
skogsskötsel och naturvårdshänsyn går

hand i hand. Kampanjen ” Rikare Skog”
påböijad 1990 torde i hög grad kunna
bidra härtill.

Ekonomin har självfallet påverkat vil-
jan att investera i skogsvård. Det var
ingen tillfällighet att skogsvården fick
ett uppsving under böljan av 1950-ta-
let, då skogsnäringen gynnades av en
mycket god konjunktur. För inlandets
del har även det i böljan av 1980-talet
införda prissättningssystemet för mas-
saved - innebärande viss subventione-
ring av fraktkostnader - betytt mycket.

Med hänsyn till den konjunktursvacka
vi för närvarande upplever föreligger
det en risk att skogsvården ånyo efter-
sätts. Erfarenheterna från 1960-talet är
härvidlag nedslående, men förhopp-
ningsvis lärde vi oss något av detta.
Parollen bör därför vara att hålla
skogsvårdens fana högt även under vi-
kande konjunkturer.

Under senare tid har blädningen åter
aktualiserats i samband med debatten
om de fjällnära skogarna. Blädningens
förespråkare menar att de skogsbruks-
metoder som tidigare tillämpades i
Lappmarken inte har något gemensamt
med rätt utförd blädning. På forsknings-
håll hävdar man att sådan blädning
under vissa betingelser kan vara ett al-
ternativ till konventionellt trakthygges-
bruk. Med det historiska perspektiv och
den samlade erfarenhet vi har beträf-
fande skötseln av skogarna i Lapp-
marken, vill jag varna för risken aU
blädningen tillämpas felaktigt. De mar-
ker som uppfyller villkoren för att
stamvis blädning skall kunna tillämpas
är begränsade. Själv kan jag i likhet
med Thorsten Örtenblad 1894 säga att
jag, trots letande, ännu inte sett exem-
pel på en riktigt lyckad blädning i
Västerbottens lappmark. Ett bättre till-
varatagande av beståndsföryngring är i
sig en utvecklingslinje värd att arbeta
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dikningens roll i skogsbruket. Sittande
skogsutredning bör kunna fastlägga en
policy där dikning och olika motstående
intressen låter sig förenas.

Under de nära sex decennier som
Skogsvårdsstyrelsen verkat i Lycksele
har onekligen stora förändringar ägt
rum inom skogssektorn. Den mest på-
tagliga f örändringen är att skogen som
sysselsättningskälla minskat kraftigt i
betydelse. Speciellt under skogsbrukets
lönsamhetskris under 1960-talet redu-
cerades behovet av arbetskraft pga
främst huggnings- och kömingsarbetets
mekanisering. För inlandet som helhet
var dock, enligt statistik gällande år
1985, ca 4 500 personer eller nära 14%
av den förvärvsarbetande befolkningen
knutna till skogsbaserade verksamhe-
ter. Genom rationaliseringarna har
skogsbruket under årens lopp kunnat
hävda en relativt god lönsamhet även
om konjunktursvackor förekommit.
Rationaliseringarna har dock icke på-
verkat skogstillståndet och skogs-
produktionen negativt. Tvärtom så har,
som tidigare berörts, skogstillståndet
utvecklats till det bättre, om man jäm-
för med utgångsläget i början på 1930-
talet. Skogsvårdsstyrelsens medverkan
härtill har väl främst bestått i att med
de skogspolitiska medel som stått till
buds - dvs lagtillsyn, rådgivning och sti-
mulansbidrag - trygga återväxten och
därmed den långsiktiga skogsproduk-
tionen. Skogsvården kommer helt sä-
kert att även framgent vara den pri-
mära arbetsuppgiften. Dock kan man
förvänta att hänsynen till andra areella
intressen såsom naturvård och rennä-
ring blir allt viktigare inslag i skogs-
politiken. Det är främst via ökade kun-
skaper och mindre genom utbyggda reg-
ler och restriktioner som dessa hänsyn
kan tillgodoses.

En styrka for Skogsvårdsstyrelsen har

vidare med, men förhoppningsvis finns
det andra metoder än blädning att till-
gripa.

En annan omdebatterad fråga gäller
utbyggnaden av skogsbilvägnätet. Från
naturvårdshåll menar man att vägarna
fragmentiserar landskapet. Vi kan också
notera att restriktionerna mot skogsbil-
vägar ökar. Vidare är statsmakterna
ifärd med att avveckla anslaget till
skogsbilvägar. Skogsbilvägnätet har
onekligen byggts ut kraftigt under de
senaste 30 åren. I Västerbotten är den
samlade väglängden drygt 2 300 mil
motsvarande 60 % av hela vägsystemets
längd. I Lycksele är skogsbilvägarnas
relativa betydelse än mera påtaglig. Av
den totala väglängden ca 450 mil är
nämligen ca 320 mil eller drygt 70%
skogsbilvägar. Skogsbilvägarna är en
nödvändig förutsättning för såväl vir-
kestransport som skogsvård och enligt
Vägplan 90 krävs att ytterligare ca 500
mil skogsbilvägar byggs i Västerbottens
län, varav ca 300 mil i Lappmarken.
Härtill kommer dessa vägars betydelse
for turism, jakt och bärplockning. Skogs-
bilvägarna öppnar markerna for mång-
bruk. Tack vare skogsbilvägarna har
människorna kommit ut i skog och mark
och har härigenom också kunnat odla
sina naturvårdsintressen.

Även skogsdikningen har under se-
nare tid debatterats i samband med kra-
vet på skydd av våra våtmarker. Av-
vecklingen av stödet till dikning kan
inte ses som något annat än en skogs-
politisk signal om att samhället gene-
rellt inte vill stimulera åtgärden. De
ekologiska bevekelsegrunderna härför
torde variera avsevärt inom riket. På-
gående sumpskogsinventering samt en
fortsatt kunskapsuppbyggnad vad gäl-
ler bland annat skötseln och förnyelsen
av våra torvmarker kan förhoppnings-
vis medföra en mera nyanserad syn på
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varit dess lokala förankring i bygden.
Av direktiven till den nyligen tillsatta
skogsutredningen framgår att man vill
behålla denna lokala förankring även
om skogspolitiken förändras. Så av allt
att döma kommer Skogsvårdsstyrelsen
i Lycksele att även i framtiden hålla sin
vakande och hjälpande skogspolitiska
hand över bygdens skogsbruk.
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