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Skogsbruket under
160 år på Kronoparken
Halle-Hunneberg
av Göran Söderström

Bakgrund men kring skogsföryngringen är inte helt
enkla att lösa.

En annan faktor som gör Kronoparken
Halle-Hunneberg intressant är det geo-
grafiska läget. Såsom det enda större
skogsområdet i en tättbefolkad region,
blev naturligtvis en ökad landsbygds-
befolknings tryck på berget mycket stort.
Detta har i arkiven avkastat en del spän-
nande konflikter.

o

Ar 1960 tillträdde jag befattningen
som överjägmästare på Domänverkets
dåvarande Västra distrikt med place-
ring i Vänersborg. Då fick jag indirekt
ansvar för skogarna på Halle-Hunne-
berg, vilka jag dessutom lärt känna un-
der 32 års jakter och strövtåg. Under de
senaste 15 åren har jag dessutom här
aktivt tagit del i utveckling av natur-
vård och friluftsliv.

Det var därför ganska naturligt att
jag vände mina blickar mot dessa
sägenomspunna Västgötaberg, när jag
av Skogshistoriska Sällskapet tillfråga-
des om att anordna en exkursion i västra
Sverige.

Mitt underlag har varit i landsarki-
vet i Göteborg förvarade indelnings-
handlingar och årsberättelser, som med
vissa luckor finns fram till 1948. Års-
berättelserna slutar dock år 1927. För

Västgötabergen har alltsedan medeltid
betraktats som kronans allmänningar.
Deras ägorättsliga ställning har visser-
ligen skiftat, men kronan har i slut-
änden ändå lyckats hävda sin besitt-
ning. I samband med den välbekanta
liberala epoken under 1820-talet, när
en stor del av kronans marker försåldes
behöll dock staten Halle- och Hunne-
berg. Detta har medfört en annan skogs-
utveckling än exempelvis den på Bil-
lingen, som i stort avstyckades till en-
skilda och därmed efter ett par årtion-
den blev kal.

Från den första moderna indelningen
år 1831 har det varit möjligt att följa
skogstillståndet på Halle- och Hunne-
berg. Det är detta material som nu skall
presenteras och diskuteras. Det kan
nämnas att den år 1831 antagna pla-
nen, är en av de allra äldsta i landet
över huvud taget.

Specifikt för Västgötabergen är deras
geologiska uppbyggnad. Det plana dia-
bastäcket med sitt tunna moränlager
(0.5 m) ger oftast upphov till torka. På
andra platser blir avrinningen dålig med
försumpning som följd. Sammantaget
är därmed boniteten förhållandevis låg
(cirka 4.5-5.0 m3sk/ha och år). Proble-
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av tall och med ungskogsluckor. Stam-
antalet per hektar är 1 370 och volymen
82 m3, vilket ger en medelstam av 0.06
m3. Avverkningen beräknas till 2 170
m3 per år.

På Hunneberg beskrivs skogen som
gles, otillräcklig och illa medfaren. Den
är skadad av kreatur, i mindre god växt
och tjänliga marker nästan kala. ” Blott
de yngre sämsta stammarna äro kvar
och detta ganska glest. 10-20-årig ung-
skog måste på det noggrannaste aktas,
varvid det är nödvändigt att får och
hästar utestänges” . Stamantalet per
hektar är 820, volymen 57 m3 och me-
delstammen 0.07 m3. Avverkningen be-
räknas till 4 890 m 5 per år. Medel-
volymen per ha är for båda skogarna 64
m3, varav 20-25 m ! består av överårig
ek. Den föreslagna avverkningen mot-
svarade en dryg m3 per hektar och år.

Ett villkor för awerkningsplanens ge-
nomförande var ” att skiftena vid första
inträffande fröår bliva med samlade
gran- och tallfrö utur hand besådda. I
annat fall bliver hela planen förfelad
och den efterkommande generationen
därigenom för mycket lidande på skogs-
fömödenheter”. Det förordas att 100-

o

200 fröträd per hektar skall ställas. Ars-
hyggen upptas i form av smala tegar av
ca 100 alnars bredd, varvid varannan
överhoppas. De gamla ekarna,som fanns
i riklig mängd och hindrade uppkom-
sten av ny skog, skulle avverkas.

Runt bergsplatåerna skulle en storm-
kappa av gammal skog lämnas. Kappan
hade en ursprunglig bredd av ca 170 m
och en längd av 4 mil. Den nuvarande
kappan har en bredd av 50-60 m och en
längd av ca 3 mil. En mil har gått bort
dels i form av naturreservat och dels
p g a att Hunnebergs nordsida numera
saknar kappa. Denna utgör i dag en
värdefull del av den ursprungliga mil-
jön på bergen.

senare tid har skrivelser och utredningar
återfunna i Vänersborg fått tjäna som
underlag.

I samband med exkursionen samman-
ställde jag en längre version av denna
uppsats med titeln ” Kronoparken Halle-
Hunneberg. Skogsbruk under 160 år” .
Om någon är intresserad av denna går
den gratis att rekvirera från Sällska-
pets sekreterare.

Skogen 1831
O

Ar 1830 godkänner Kungl Maj:t den
första hushållningsplanen för Halle-
Hunneberg. Den upprättades av seder-
mera hovjägmästaren Israel af Ström
och hade sammanfattningsvis följande
rekommendationer:

— Endast nödvändiga uppgångar ( kle-
var) hållas öppna och bevakas med låsta
bommar.

9— Arlig trakthuggning i form av kuliss-
hyggen med en omloppstid av 120 år.
— Tall och björk sås på tjänliga ställen,
dock sås i allmänhet gran.— Upphugget virke utbjuds och säljs
till mestbjudande, dock inte under åsatt
minimipris, med villkor för köparen att
själv hugga och avhämta virket. Vaije
stock stämplas med Kronans hammare.
— För att hindra betesskada skall hyg-
gena inhägnas.— Kreatur som hålls på bete bränn-
märks med nytt märke vaije år. Påträf-
fade omärkta djur undanskaffas med
en lämplig bötessumma.— För 1300 tunnlands vinnande avtap-
pas sjöarna. All mossjord och vatten-
dränkt mark göres duglig till skogsväxt.

Skogen på Hälleberg beskrivs som gles
50-60-årig granskog med inblandning
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Skogsutveckligen 1831-1992 då nära 100 000 m:< föll och 400 ha kal-
mark (10 årsytor) snedvred skogens
sammansättning. De följande åren blev
en enda jakt på nya vindfallen och bark-
borreangripna träd.

Trots svåra förutsättningar med brist
på skogsvårdstradition, växte de nya
skogarna fram. Utvecklingen kan sam-
manfattas i följande sammanställning
över arealer och volymer.

Av tabell 1 framgår att 3% av arealen
år 1870 var bevuxen med skog under 40
år. Idag är motsvarande andel 62%. Den
gamla skogen (V+ ) intog 1870 33%
medan den 1992 utgör 13%. En ranso-
neringav gammelskogen är således nöd-
vändig, vilket också bör kunna uppnås
med nuvarande avverkningstakt, där
man maximalt tar upp 20 hektar nya
hyggen per år.

Kubikmassan som 1831 var 64 m3

byggdes successivt upp till 115 m3sk år
1932 (se figur 1). Efter ett bottenvärde
på 98 m3sk år 1971 är nu volymen 101
m3sk. Volymen i medelålders skog, 40-
80 år, har aldrig varit högre än nu,
varför förutsättningarna för hög skogs-
produktion framdeles är goda. Trots de
stora slutavverkningarna på 1960-talet
och trots ungskogens låga kvalité, kom-
mer på längre sikt åkl II med sin äldre

Under praktiskt taget hela tiden fram
till i dag har man tillämpat af Ströms
principer - trakthuggning med fröträd
och vid behov kultur, i böijan mest sådd,
men efler hand (1857) även plantering.
Blädning omnämns då och då, men har
inte avsatt några synliga resultat.

Skogsmännen arbetade hela tiden
under svåra förhållanden. Allt tänkbart
elände råkar föryngringarna ut för: kor,
hästar, älgar, rådjur, tjäder, hare, snyt-
baggar, märgborrar, torka, översväm-
ning, frost, uppfrysning, gräsväxt, stor-
mar, fröbrist, arbetskraftsbrist. Först
1893 vänder det och resultaten av an-
strängningarna böljar synas.

Det största problemet var stormarna.
Bergens läge vid Vänern och högt över
omgivande slätt medför stora risker för
stormskador. Den grunda jordmånen
och den ofta släta diabasen, som inte
ger fäste för rötterna, kan ge stora ska-
dor även vid relativt svaga stormstyr-
kor.

Data om vindfällningar saknas mel-
lan 1831 och 1845. Men efter detta år
böijar en period med svåra stormar, som
kulminerar under 1860- och 70-talen.
Fram till 1880 rapporteras tolv mycket
besvärliga stormar. Den enligt olika
uppgifter svåraste stormen inträffade
1863. ” Den fällde den gamla skogen på
ansenliga sträckor och praktiskt taget
samtliga fröträd kullblåste”. Då man
huvudsakligen litade till självföryngring
var planteringsberedskapen låg. I års-
berättelsen 1874 sägs: ” Ordinarie skogs-
huggning har inte förekommit sedan
1860, endast vindfallen och rensnings-
huggning i kvantiteter mycket större
än ordinarie avverkning”.

Sedan blir det ett långt uppehåll på
40 år till 1921, då en svår snöstorm
fäller 40 000 m3. Efter en storm på
10 000 m3 1945 var det lugnt till 1969,
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Figur 1. Virkesförrådets utveckling mel -
lan 1831 och 1992.
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Tabell 1. Arealens fördelning på åldersklasser.

e

Åldersklass 1958 19921932 19711870 1914

73 2 12 14Kalmark 9
2817 13 14 1615I

18 11 3929 15 11II
2 9 14 11 11III 14

1216 22 9 148IV
718 116 16V 11

18 619 13VI+*) 22 22

*) Inklusive kappan (4%) tom 1958. Därefter är kappan ej medräknad.

del av god kvalité att positivt påverka
skogens sammansättning.

För att förbättra resultatet används
dels fylljord, dels planteras omskolade
plantor med jordklimp. Tillfälliga plant-
skolor anläggs därför intill hyggena.
Kulturerna hägnas mot betesdjur med
miltals av gärdesgårdar. Planterings-

o
förbanden varierar. Ar 1865 anges de
vara 1.7 m men senare krymper de till
1.2-1.5 m.

Frö- och plantskoleverksamheten har
o

stor omfattning. Ar 1894 har man 92
plantskolor om tillsammans 1.9 ha. Pro-
duktionen är 700 000 plantor av alla
slag. Sammansättningen torde vara
värd att redovisa: gran 464 916 st, tall
208 350, lärk 6 513, weymouthtall 190,
silvergran 1629, björk 8 100, ek 2 430,
bok 1684, alm 13 601, ask 1 300, lönn
1048, kastanj 244, al 310, hagtorn 275,
poppel 455 st. Samtliga användes eller
såldes. I begreppet använda ingår upp-
dragsplantering på privat mark.Genom
landsting och hushållningssällskap ges
nämligen bidrag till skogsplantering på
enskilda marker. Reviret medverkar
med både plantforsäljningoch plantörer.

Röjning omnämns över huvud taget
inte under 1800-talet. Gallring som då
kallas hjälpgallring förekom till en bör-
jan endast i björk, då gallringsvirket
kunde avsättas i form av tunnbands-
ämnen. När försäljningen upphör till

Skogsvården efter 1850
Till en början räknade man endast med
självsådd, då stor brist på frö rådde. Det
frö man fick fram användes för hjälp-
sådd i luckor. Under 1850-70-talen pro-
var man då och då hygges- och ris-
bränning med i sig gott resultat men
med stora vilt- och kreatursskador.

Plantering omnämns första gången
1857 och blir allmän tjugo år senare.
Hela tiden ställs dock fröträd, där så-
dana finnes. På sjöbotten efter sänk-
ningen av sjön Eldmörjan 1854 har alla
tidigare plantor fryst upp, varför man
först planterar på kulle och senare på 4
fot höga rabatter. Detta syns tydligt än
i dag.

Under 1880-talet ökar aktiviteten yt-
terligare. Genom intensiv hjälpplante-
ring med gran blir resultaten goda,
medan självföryngring fortfarande ” läm-
nar mycket övrigt att önska” . Marbuskar
på äldre hyggen som hindrat föryng-
ringen huggs nu bort och plantering
sker. Älgskadorna är så svåra att man
måste hugga ned föryngringar och börja
om med gran. Plantering av tall anses
utsiktslös.
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följd av att industrin övergår till järn-
band, försvinner även gallringarna ur
protokollen. Mot bakgrund av gallrings-
virkets användning må man nog rubri-
cera dessa hjälpgallringar som röjningar
eller möjligen röjningsgallringar.

Under hela 1800-talet rådde konstant
fröbrist. Fröträd ställdes ur det befint-
liga restbeståndet. Misslyckandena var
legio. Hjälpsådder var vanliga med i
första hand inköpt frö. Enligt en gam-
mal underhandskälla köptes det från
en fröhandel i Varberg eller Halmstad,
som i sin tur importerat fröet från Ost-
preussen.

Kvarvarande skogar från 1855 och
framåt samt de jag sett avverkas sedan
1960 har undantagslöst hållit en be-
stockning och en kvalité som väcker ode-
lad beundran för kunskap, skicklighet
och en aldrig sinande energi hos 1800-
talets jägmästare och kronojägare. Un-
der de stora slutaverkningarna på 1960-
talet hade Halle-Hunnebergstallen ett
mycket gott rykte bland sågverken. I
detta perspektiv kan man retoriskt fråga
vad som är arv eller miljö? Här är det
uppenbart att den en gång baktalade
tysktallen givit en ypperlig kvalitet.

resultat i form av vackra bestånd. Av
olika skäl, omorganisationer, personal-
indragningar, kostnadsjakt och meka-
nisering fullföljdes aldrig intentionerna.
Nya signaler, tidig röjning, glesa för-
band, mindre krav på hjälpplantering,
få hårda gallringar, anammades även
på bergen med följd att en hel ålders-
klass ungskog praktiskt taget saknar
förutsättning att producera den kvalité
vårt konkurrensutsatta skogsbruk är så
beroende av.

Vill man ha en hög älgtäthet krävs en
radikalt ändrad skötsel. Domäns ”Skogs-
skötsel 91” ger erforderliga förutsätt-
ningar. Förvaltningens ambition är att
tillämpa programmet för kvalitépro-
duktion. Den pågående uttunningen av
utbildad personal är dock på väg att
omöjliggöra all kvalitetsskogsskötsel,
trots alla goda förutsättningar.

Marknad - försäljning -
avverkning
Redan 1830 konstateras att befolkning-
ens på den skoglösa slätten behov av
byggnadsvirke och ved utgjorde en ”för-
nämlig avsättning för de skogseffekter,
vilka för Kronans räkning icke blevo
användbara” . Försvaret, civila myndig-
heter, sjukhus m fl var avnämarna av
främst ved, men naturligtvis även av
byggnadsvirke. Det ” icke användbara”
synes främst ha varit s k plockved i form
av ris och kvistar samt stubbved och
lågor. Plockved såldes mot dagsverken.
År 1871 avyttrades 205 famnar (580 m3)
stubbved. Till utsyningsberättigade
hemman ” såldes” husbehovsvirke och
ved, som fick avhämtas upphugget vid
stubben.

Till en början såldes allt i skogen upp-
hugget virke på auktion. Rotförsäljning
skeddde endast undantagsvis. Under-
handsförsäljning var förbjuden. Sorti-

1900-talets skogsvård
Några avgörande förändringar i skogs-
vården sker inte under första hälften av
seklet. Blädning diskuteras på 20- och
30-talen utan några synliga resultat.

Älgskadorna har i senare tid haft en
avgörande påvekan på ungskogsproduk-
tionen. För en skog med 20 älgar per
1 000 ha är röjningen en av skogsvår-

9

dens viktigaste åtgärder. Ar 1971 före-
skrevs fortfarande att varghuggning av
betesskadade träd skulle ske före ordi-
narie röjning. Så har man troligen gjort
ända sedan älgens återkomst på 1870-
talet. Metoden har givit mycket goda
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mentet som bjöds ut varierade. Under
1872såldes exempelvis:83bjälkar, 6 328
sågblock, 29 småblick, 4 184 byggnads-
timmer, 20 slipers, 886 sparrar, 63
skeppsknän, 158/10 tjog läkter, 994 1/2
tjog stör, 2 624 famnar (7 426 m3) kast-
ved, 631/2 famn stubbved,5högar plock-
ved, 250 takspröt, 36 tjog takvidjor, 3 240

o

tunnbandsstakar, 475 fasciner. Ar 1888
säljs de första kvantiteterna massaved,
omkring 500 m3, till trämassefabriken i
Vargön.

Virkesprisema varierar med den lo-
kala konjunkturen. Om skörden i Värm-
land är dålig sjunker vedpriserna i Vä-
nersborg, p g a ökad ” import” över Vä-
nern.

Under 1890-talet är lokalförsäljningen
fortfarande dominerande, men nya mark-
nader öppnar sig. Trollhättans indu-
strier och Vargöns pappersbruk ökar i
betydelse. Järnvägen, Vänern och ka-
nalen nämns som viktiga förutsättning-
ar for vidgad handel. Uddevalla träför-
ädling köper sågtimmer. Nu nämns lä-
get på världsmarknaden som skäl for
pressade priser. Auktionerna på upp-
hugget virke ersätts med anbud. Små
kvantiteter börjar säljas på rot. Under
första världskriget avverkas i huvud-
sak ved. Även props och massaved huggs
upp. Vedhuggningen är till nytta för
skogsvården, då stora, avlägset belägna,
arealer nu kan gallras.

Från 1920-talet och fram till början
av 1960-talet ger rotförsäljning vid of-
fentlig auktion det bästa resultatet. Upp
till 70% säljs på anbud vid väg. Virke
till lokalbefolkningen - både rotposter
och upphugget - säljs under hand.

Under 1960-talet sker stora föränd-
ringar. Efter en ingående marknadsun-
dersökning ändras hela forsäljnings-
systemet. Betalningsstarka sågverks-
kunder med goda framtidsutsikter väljs
ut och erbjuds långtidskontrakt med

fasta kvantiteter, kundanpassad apte-
ring och förhandlad leveransplan. För-
ändringar under leveransåret efter
sågverkskundernas behov är inbyggt.
Motsvarande sker med massabruken.
Rotförsäljningarna upphör helt. Virket
från Halle-Hunneberg går nu till ett
sågverk och en massaindustri.

1990-talets försäljningspolitik följer i
princip samma linjer även om långtids-
avtal inte längre anses erforderliga.

Transporter
Frän böljan såldes det upphuggna vir-
ket i skogen och köparen ombesöijde
transporten fram till närmaste slag, dvs
en plats där virket störtades nedför bran-
ten. Man var helt beroende av vinter-
före. Av 22 registrerade drivningssä-
songer var 12 så dåliga att virke blev
kvar i skogen. Senare under 1800-talet
skedde transporten till farbara klevar
på de enkla vägar som efter hand bygg-
des ut. Sju klevar gjordes farbara och
försågs med bommar. Dessa vaktades
av bomvakter som bodde intill i bom-
vaktarstugor.

Vägarna
I slutet av 1860-talet påbörjades an-
läggning av enkla hästbasvägar, vilka
ofta gick över myrmark. På 1870-talet
började man bygga vägar for att för-
binda torpen med omvärlden. Men vä-
gar underlättade virkesstölder så 1871
sattes den första bommen av järn upp i
Håstens klev för att förhindra olaga ut-
transport. Under resten av 70-talet sker
en intensiv utbyggnad av vägnätet mel-
lan gårdarna och ut mot klevarna. Förs-
ta rena virkestransportvägen byggs
1876 i Ovandalen ned till Vänern for
vidare skutfrakt.

Hittills har vägarna haft karaktär av
släpvägar. Under 1880-talet, då kärr-
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väg nämns för första gången, blir väg-
underhåll och vägförbättring tunga åt-

o
gärder. Ar efter år är vägarna ofarbara
p g a regn eller brist på tjäle. Ännu an-
vänder man kälke fram till de farbara
klevama ochförst 1886 omnämns trans-
port med hjuldon. Inget grus fanns på
bergen. Man fick använda småsten och
för hand ” sönderpackad” sten (maka-
dam ) samt fasciner.

Ännu 1914 var bristen på transport-
vägar stor. Det var ” omöjligt att hålla
proportionerna gammal och yngre skog.
Gallringarna måste inskränkas till de
få drivningslägen, där vinst kunde er-
hållas” . Är 1920 omtalas virkestransport
med hjuldon på vägar belagda med ma-
kadam - nu förhoppningsvis maskin-
krossad.

Från 1930-talet utvecklas bilvägnätet
snabbtför att på 1970-talet anses färdig-
utbyggt. Under 1980-talet har dock väg-
nätet förtätats ytterligare.

byggdes en torränna från Svallklev ner
till Vänern för vidare skutfrakt.

Järnvägen
Under första världskriget var bränsle-
behovet större än vedtillgången, varför
man måste tillgripa torvtäkt. År 1917
böljade Statens Järnvägars torvbered-
ning att täckdika mossarna på centrala
Hunneberg för torvtäkt. Samtidigt på-
böljades ett järnvägsbygge med 600 mm
spårvidd, vilket 1920 nådde från norra
bergskanten vid Kvarnbacken till Jons-
torpsmossen i två grenar. Den totala
sträckan blev 18 km. På bergskanten
byggdes en ångmaskindriven linbana
ner till ett lastspår på järnvägen vid L:a
Hjärpetorp. Transportsträckan var här
500 m med en fallhöjd på 60 m. När
torvbrytningen upphört, 1922, löste Do-
mänverket in banan och bygde en gren
2.5 km till Fagerhult. Orsaken var en

o
svår storm 1922. Aret efter transporte-
rades 13 400 fastmeter (85 000 timmer)
på banan. Utrustningen var två ved-

o
eldade lok med trallor. Ar 1932 använ-
des järnvägen för sista gången.

Flottleden
Efter andra sänkningen av sjön Eld-
möijan 1877 böljade man gräva en flott-
led på centrala Hunneberg från Alsjön i
sydost genom sjösystemet fram till Eld-
möijan. Aret efter var flottleden helt
klar med timmerränna och 3 st dam-
mar. Den grävda flottledskanalen hade
en dagbredd av 3-4 meter och en botten-
bredd av ca 1.5 meter. Det fanns 3 kilo-
meter sådana ” diken” och ca 500 meter
flottningsränna. Det torde ha varit nöd-
vändigt att ” leda” stockarna hela vägen
genom dikena.

När flottleden böljade användas är
okänt, men år 1881 används leden i
hela sin längd och sedan under ytterli-
gare 11 år. Flottningen gick ner till By-
klevsfallet, där virket togs upp, sortera-
des i poster och såldes på auktion.

•• o
Aven torrflottning förekom. Ar 1913

Tjänstbarheter
Skogsbetet
Enligt en utsaga från länsstyrelsen i
Älvsborgs län år 1830 har någon laglig
rätt till mulbete på Halle-Hunneberg
icke kunnat påvisas. ” Många hemmans
undergång skulle uppenbarligen även-
tyras, då all utväg att på annat sätt få
avhjälpa behovet i denna del saknades
och parkernas vidsträckta område er-
bjuda tillfälle till bete och årligen kan
upplåtas betydliga trakter utan hinder
eller skada för skogshushållningen, må
för de behövande hemmanen denna till-
gång användas” . Länsstyrelsen tillstyr-
ker således att bete för ett visst antal
kreatur medgives mot skälig betalning.
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Redan i 1831årsskogsbruksplan kon-
stateras: ” Då skogen är i allmänhet
ganska illa medfaren är det nödvändigt
att får och hästar utestängs samt att
andra kreaturs insläppande på skogen
endast må ske under tillsyn av vall-
gångshjon”. Av vad som framgår av
årsberättelserna har hästar tillåtits och
tillsynen varit dålig, varför hägnad av
kulturområden varit nödvändig. Hägna-
der kring betesområden och hyggen var

o

av en ofattbar omfattning. Ar 1865 ut-
gjorde hägnader kring betesområden
24 268 meter och 1897 byggdes 2 067
meter nytt och reparerades 12 863 me-

o

ter. Aret efter reparerades ytterligare
12 042 meter. Vid denna tid fanns totalt
60-80 kor och 10-15 hästar på skogen.
Hägnader kring hyggen inom betesom-
råden uppgick 1880 till 10 500 meter.
Från perioden 1885-1899 redovisas 57
989 meter nya stängsel, huvudsakligen

o

gärdesgårdar. Ar 1889 byggdes 375 me-
ter stenhag och för första gången an-
vändes ” galvaniserad taggig järntråd” .

I Kungl Brev 1861 ges tillstånd for
239 stycken betesdjur mot ersättning
som skall utgå med värdet efter marke-
gång av 9 kappar kom for vaije häst och
6 kappar for nötkreatur. Senare ändras
detta till 6 kronor for nötkreatur.

o
Ar 1865 uppgår betesområdena till

3 376 ha med 240 kreatur. Det sägs att
hemmansägare på slätten fuskar och
säljer betesrätt till andra. Tjugo år se-
nare har tamdjursbetet minskat och ska-
dorna nämns for första gången som ringa

o
i jämförelse med älgskadorna. Ar 1915
anses bärplockare göra större skada än
betesdjur. Betesrätten upphör 1918.

lösen som, upphuggningskostnaden in-
räknad, skulle uppgå till 1 Rdr banco
per 100 kubikfot ved och 18Sk banco för
timmerstock. Den 15 juni 1861 prolon-
gerades denna rätt tillsvidare. Utsy-
ningen uppgick till 677 famnar ved och
229 timmersstockar eller tillsammans
70 000 kubikfot (1 960 m3). Utsyningen
motsvarade på 1830-talet 30 och på
1860-talet 40% av beräknad avverkning.

o
Ar 1873 konstateras att virket till ut-

syningsberättigade endast gav en sjätte-
del av normalt försäljningspris. Från
1880-1883 redovisas en förlust på 3 000-
4 000 kr per år på en årsbehållning av
7 000-22 000 kronor. Från 1884 noteras
förlusten till noll och fr o m 1888 sker
inte längre någon utsyning. I Kungl Brev
1893 upphävs rätten till sådan.

Viltet och jakten
Allmän kungörelse
” Då nyttigt vilt, så väl det som hörer till
den stora som till den lilla jakten så
avtagit å kronoparken Halle-Hunne-
berg, att tillgång därå nästan saknas,
så har jag, för att befordra återväxten
därav, beslutat att tillsvidare icke låta
därstädes utöva jakt efter sådant ville-
bråd, under vilken årstid som helst och
således icke heller under i allmänhet
tillåten tid; dock är Rovdjursjakten
Jägeribetjäningen obetagen.
Vänersborg i Landskansliet
den 10 augusti 1835

P Sandelhielm”

Denna kungörelse bekräftar ur ytter-
ligare en aspekt det dåliga skogstill-
ståndet och trycket från bergsbor och
slättbönder. Berättelserna om tjuvjakt,
vedstöld och olovligt bete är outtömliga
hos ännu levande f d bergsbor. Hur kro-
nojägare och bomvakter kom till korta

Utsyningsrätten
Genom Kungl Brev av den 8 december
1832 har vissa hemman och boställsha-
vare utanför kronoparken beviljats rätt
till utsyning av virke under 30 år mot
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Kronojägare Karl Göransson (i slips) omgiven av sitt planteringslag i början av 1920-talet.

och hur Lagga-Svante delade ut kött
och ved till dem som inte kunde ta för
sig. Kampen mellan fattiga och överhet
kulminerade en dag 1844, då krono-
jägaren Mörk sköts till döds, när han
sökte övermanna tjuvjägare.

skador i betydig mån har tilltagit i verk-
lig oroväckande grad så att tallplan-
teringar på många ställen synes vara
på väg att alldeles fördärvas” . Efter be-
gäran från skogsförvaltningen äger så
den första Kungajakten rum 1885. Trots
årliga jakter rapporterades 1889 att
stammen ökar. Den bedöms 1891 vara
130 djur.

Orsaken till denna utveckling var de
o

svåra stormarna under 1870-talet. Ar
1873 redovisas 25% av arealen som kal-
mark och ungskog. Den stora tillgången
på föda skapade underlag for snabb ök-
ning av älgstammen. Motsvarande hän-
der efter stormen 1969, då 400 ha nya

o
kalmarker tillkom. Ar 1979 blev avskjut-
ningen 138 djur, i syfte att hålla nere en
normal vinterstam på 140 djur.

Under 1900-talet har älgstammen
varit praktiskt taget konstant 140 djur

••Algen
Efter 1789, då älgjakten blev fri for all-
mogen, blev älgstammen snart utrotad
i södra Sverige. Vid sekelskiftet 1800
var den med säkerhet försvunnen från
bergen. Efter en på 1820-talet införd
reglering av jakten och efter det att
skogstillgångarna ökade i mitten av sek-
let återinvandrade älgen från nordli-
gare tillflyktsorter. Ar 1868 iakttogs den
första älgen åter på bergen.

En fullständig explosion måste tydli-
gen ha ägt rum under 1870-talet. I års-
rapporten 1883skriverförvaltaren: ” Älg-
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i vinterstam, med ovan nämnda undan-
tag på 1970-talet.

Algskadorna
Första gången älgskador nämns, 1880-
82, är de av ” beaktansvärd beskaffen-
het” och ökar sedan i oroväckande grad.
Många tallplanteringar är helt fördär-
vade, självföryngringar måste röjas bort
och planteras med gran, plantering med
tall anses utsiktslöst, är tre omdömen
ur 1880-talets årsberättelser.

o
Ar 1892 är ” älgstammen större än

som både for dess egen trevnad och
skogsvårdens krav är önskligt” . Samti-
digt vinterutfordras älgen på Kungens
bekostnad. År 1897 har återväxten repat
sig, nu är rådjuren mer skadliga än äl-

Rådjuren
Rådjuren omtalas första gången 1880.1
stort har de därefter ständigt ökat i
antal och i dag är stammen över 1 000
djur.

Kronviltet
På initiativ av Stiftelsen Sveriges Vild-
nad och efter tillstånd av generaldirek-
tör Erik Höjer sattes kronvilt i hägn i
Lilleskogsdalen för förökning. De släpp-
tes 1960. Stammen ökade snabbt till
över 100 djur, men har nu stabiliserats
kring 70-80 individer.

gen.
Fram till andra världskriget rappor-

teras ständigt svåra viltskador. ”Ytterst
beklämmande då ingen förbättring är
att vänta” .

I perioden 1945-1969 har skadorna
varit mindre och vackra ungskogar har
dragits fram. Men efter stormen 1969
exploderade älgstammen med svåra ska-
dor som följd. Samtidigt förändrades av
ekonomiska skäl skogsvården. De tidi-
gare upprepade röjningarna av betade
stammar och en sen sista röjning vid
cirka 5 m höjd ersattes från böijan av
70-talet av en tidig röjning till ett glest
förband. Resultatet blev klart otillfreds-

Den ” lilla jaktens” vilt
Som framgår av ingressen till kapitlet
var tillgången på småvilt mycket svag
på 1830-talet. En omväxlande skogs-
betes- och småbrukarbiotop borde ha
gynnat hare och rådjur. Tjäderns spel-
platser var säkerligen förstörda, men
orrens öppna myrar var ännu odikade
och tillgången på lövskog bör ha varit
god. Kanske var det det olovliga jakt-
trycket som gått allt för hårt åt vilt-
stammarna.

Nutidens jakt
Älg och kronvilt hör Konungen till. Med
hänsyn till den stora besöksfrekvensen
på bergen, en halv miljon per år, är den
övriga jakten inte utarrenderad utan
sköts som personaljakt. Jägarna undvi-
ker att jaga när besökstillströmningen
är stor. Vandraren har alltid företräde.
Relationen till allmänheten är god.

ställande.
I SLU:s älgskadeinventering 1983 in-

venterades även Halle-Hunneberg. Älg-
tätheten hade då under en längre tid
varit 20 älgar per 1000 ha i vinterstam
med nära det dubbla under några år
kring 1980.

Av inventeringen framkom att i en
skala 0-4 87% av tallungskogsarealen
låg i skadeklass 3-4 och 100% i klass 2-
4. Av huvudstammarna låg 30% i klass
3-4. Enligt Skogsstyrelsens beräknings-
principer uppgick förlusten till 102 000
m3 eller 14 miljoner kronor.

Enligt bonitetsammansättningen skul-

Skador på skogen
Stormarna
För de osedvanligt många och svära stor-
marna på 1800-talet har redogjorts i
kapitlet Skogsutvecklingen.



32 SKOGSHISTORISK TIDSKRIFT

le 70-80% av arealen vara bevuxen med
tall - nu endast 40%.

En återgång till röjning av betes-
buskar och en sen normal röjning är
nödvändig om man vill driva skogsbruk
med 20 älgar per 1000 ha.

Andra ständigt återkommande ska-
dor som förekommit i jämn fördelning
sedan 1831 är torka, frost och upp-
frysning. Efter Eldmöijans första sänk-
ning var översvämning en vanlig plant-
död.

Bland skador var åverkan en vaije år
återkommande rapport under hela 1800-
talet. Ända ner till stöld av en torrtall
rapporterades och ledde till åtal, ersätt-
ning och böter. Omfattningen var ett
10-tal mål varje år. År 1896 avslutas
dessa regelbundna åtal med följande
skrivning: ” Med undantag av att en och
annan illfattigeller orkeslös person, som
bor nedom beget, åverkar något mindre
träd eller något ris, eller någon vid av-
hämtning av skogsprodukter tillägnar
sig något mindre träd, kunna alla åverk-
ningar anses hava numera upphört” .

Övriga skador
Rådjursskador rapporterades första gång-
en 1893, då de ansågs vara större än
älgskadorna. Med nuvarande stam är
betesskadorna på gran lokalt mycket
besvärande.

Det 1960 återinplanterade kronviltet
orsakade till en början svåra barkfläng.
10 000 träd rapporterades skadade. För
närvarande är skadorna, trots en stam
på 70-80 djur, mycket små. Det verkar
som att, den lokalfödda stammen inte
anammat samma vanor som sina an-
fäder de skånskfödda hjortarna.

Tjäderbetning nämns under 1800-ta-
let som en ständigt återkommande ska-
degörelse. Ofta talas om totalbetning av
1000-tals tall- och lärkplantor i de till-
fälliga hyggesplantskoloma.

I samband med de stora stormavverk-
ningarna omtalas snytbaggen for första
gången 1870. Ett par år senare rappor-
teras fångst av 82 000 stycken. Efter
bortröjning av nedbetade ungskogar i
mitten av 1880-talet kom svåra angrepp
av märgborre.

Under 1900-talet är det tyst på in-
sektsfronten fram till storavverkningar-
na på 1960-talet och stormen 1969, då
snytbaggarna först togs om hand med
DDT. Senare har treårig hyggesvila
tillämpats.

Stormen 1969 gav våldsamma gran-
barkborrehäijningar i böljan av 1970-
talet, då under flera år hela avverk-
ningen togs ut i skadad skog. Om para-
siter eller fällor till slut tog kål på bor-
rarna kan diskuteras.

Personal
När kronoparken Halle-Hunneberg år
1831 blev en skogsbrukande förvaltning
utnämndes en överjägare hos överjäg-
mästaren i Älvsborgs län till öveijägare
for kronoparken.

Från 1870 bildades Hunnebergs revir
omfattande kronoparken Halle-Hunne-
berg. Jägmästaren var tillika förestån-
dare för Hunnebergs skogsskola.

Verksamheten vid skolan pågick från
1860 till 1913. Då hade nära 800 skog-
liga arbetsledare utbildats. I böljan ge-
nomgick även flera blivande jägmästare
skolan. De tjänstgjorde ofta som krono-
jägare både före och en tid efter examen
från Kungl Skogsinsitutet.

De första noteringarna om kronojägar-
personal kommer 1868, då 2 ordinarie
kronojägare samt en extra var statione-
rade på Hälleberg. På Hunneberg fanns
samtidigt en bemanning av 7 ordinarie
och en extra.
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råde, där älgen utgjorde främsta drag-
plåstret. Genom internationella TV-in-
spelningar blev bergen ett exklusivt mål
även for centraleuropeer.

Natur- och miljövården ställde krav
på att bergen skulle ” skyddas” mot
skogsbruk.

Halle-Hunneberg är numera natur-
vårdsområde med stora restriktioner på
skogsbruket. Ca 600 ha är naturreser-
vat, 100 ha är domänreservat och dess-
utom håller Domän en skyddskappa om
ca 300 ha runt bergens bryn.

Domänverket tog 1980 initiativ till
att bilda Stiftelsen Bergagården tillsam-
mans med berörda kommuner, Gräs-
torp, Trollhättan och Vänersborg samt
länsstyrelsen i Älvsborgs län. Domän-
verket ställer byggnader med mark till
förfogande, medan driften bestrids av
kommunerna.Stiftelsen bedriver natur-
skola, internationell information och kaf-
festuga samt svarar för Naturum.
Naturstigar och vandringsleder i Berga-
gårdens närhet sköts av stiftelsen.

Personalbesättning (räknat på krono-
parkens areal )

Jägmästare Kronojägare
111868 1

1899 2
1967 0.6
1978 0.3
1992 0.1
1993 0.1

7
3
2.8
0.4
0.2

Hos en gammal domänverkare ligger
tanken djupt rotad att den optimala
personaltätheten allvarligt underskri-
dits, främst av två skäl.

— Marknadens krav på kvalitetspro-
dukter ställer stora krav på en intensiv
skogsvård och en mycket god planering
for att behärska dess kostnader.— Kraven på miljöanpassning och kom-
muners, organisationers och enskilda
människors legitima krav på skogsbru-
ket kan inte mötas i en for gles organi-
sation.

En episod ur en 1800-talsjägmästares
liv kan vara värd att återge. I års-
berättelsen från 1881 under rubriken
Tjänsteexpedition rapporterar jägmäs-
taren att 63 tjänstemål handlagts, var-
av 44 avgjorts och 17 balanserats. De
senare pga Kungl Skogsstyrelsen 2 fall,
KB (länsstyrelsen) 1 fall och revirfor-
valtaren 14 fall. De senare sägs bero på
slarv, oförmåga och lättja. Han var en
märklig man jägmästaren Ernst Julius
Lindbohm.

Eftertankar
Skogsbruket är ju känt för sina våld-
samma pendelutslag i skötselmetoder.
Det är dock påfallande hur principerna
for skogens tillkomst och vård i grun-
den varit oförändrade genom tiden. Ge-
nomförandet var till en början tveksamt
och sökande men genom misslyckanden
utmejslades enkla och rubusta meto-
der. - Trakthuggning med fröträds-
ställning, hyggesrensning av förväxande
och markbuskar, hjälpplantering med
stora plantor med klimp, upprepad röj-
ning av betesskadad tall och efter hand
kvalitetsgallring.

Avvikelser från principerna - bläd-
ning i produktionsskog byggande på
restbestånd och luckföryngring, bris-
tande hyggesrensning, i senare tid glesa

Halle- och Hunneberg i dag
Under 1960-talet ökade intresset for
naturen snabbt bland allmänheten -
mera fritid, bättre ekonomi, flera bilar
för de växande betonggettonas män-
niskor. Kraven på hur ” naturen” skulle
se ut växte. Halle-Hunneberg blev snabbt
Västsveriges mest attraktiva skogsom-
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förband, - fick korrigeras efter några år,
då man fann att målet - täta kvalitets-
bestånd - inte kunde nås.

Det som kanske fascinerat mest är
hur jägmästare, utan stöd av tidigare vetna sågverksmän.
skogligerfarenhet, med aldrigsviktande
ambition, ur skogsrestema skapade ett
nytt högvärdigt skogsbestånd. Deras be- den korta ekonomins och teknikens tjänst
rättelser visar att de, likt odalmannen, få uttrycka den förhoppningen att kun-
aldrig var nöjda, men också likt denne skapen om hur fädrens skogar skapades
aldrig gav upp. Skörden blev också, trots skall tjäna dagens unga till eftertanke.

alla de naturens kalamiteter som kan
uppträda under 100 år, långt över me-
delmåttig. Som nämnts, Hunnebergs-
furan var eftersökt bland kvalitetsmed-

Må det tillåtas en gammal syndare i
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