
Skogsbruksområdet
En frivillig samverkan mellan skogsägare

Av Kjell-Eric Ericsson

Skogsbruksområdet ( sbo ) är en i
dag väl utvecklad form av sam-
verkan mellan enskilda skogsä-
gare.

Historiskt är organisationsformen knap-
past 40 år. Jag vill med denna artikel i
första hand beskriva bakgrunden och
motiven till skogsbruksområdenas bildan-
de. Jag kommer också att redovisa hur
organisationen och verksamheten bygg-
des upp inom skogsbruksområdena. I för-
sta hand koncentrerar jag mig då till
Södra Skogsägarnas (SÖDRA) verksam-
hetsområde. Inledningsvis kommer jag
också att analysera de former av samver-
kan som fanns innan sbo-idén utveckla-
des. Jag begränsar mig även i det sam-
manhanget till samverkan om skogens
skötsel och förvaltning.

Kjell-Eric Ericsson

mästaren Henrik Carbonnier. Målet för
föreningen var ” att genom sammanslut-
ning mellan skogsägare möjliggöra sköt-
sel av skogen och en ändamålsenlig hus-
hållning med dess produkter” . Detta blev
också det främsta syftet med de så kallade
ideella skogsägareföreningar som sedan
startades i södra och mellersta Sverige.

Det var inte förrän efter första världs-
kriget som det blev ett påtagligt större
intresse för skogsvården inom det enskil-
da skogsbruket. Skogarna hade under
krigsåren blivit hårt utsatta för avverk-
ningar. Med 1918 års provisoriska skog-
svårdslag, senare stadfäst i 1923 års all-
männa skogsvårdslag, fick i första hand
ungskogarna ett skydd.

Tidiga försök
till skoglig samverkan

Redan i slutet av 1800-talet hade bön-
derna kommit en bit på väg med samver-
kan i mejeri- och lantmannaföreningar. På
skogens område kom det dock att dröja
en tid. I Norge hade man bildat en före-
ning redan 1903 - Glommens skogsägare-
förening. Den första skogsägareförening-
en i Sverige blev Södra Unnaryds skog-
sandelsförening i Småland, som startade
1913 på initiativ av dåvarande länsjäg-
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Skogsvårdsstyrelsema intensifierade sitt
arbete med information om skogarnas
skötsel. Det blev en genombrottstid för
skogsvårdsaktivitetema inom det enskilda
skogsbruket. Under 1920-talet startades
ett flertal skogsägareföreningar på olika
håll i landet. Aktiviteterna var mycket liv-
liga i de nya föreningarna. Främsta målet
var att öka intresset hos skogsägarna för
skogsvård. Föreningarna ordnade så kal-
lade sockenexkursioner. I exempelvis
Kronobergs län hade man målet att ordna
en exkursion om året i varje socken.
Exkursionerna ordnades i samarbete med
Skogsvårdsstyrelsema.

Efterhand omorganiserades eller nybil-
dades föreningarna som ekonomiska före-
ningar. Detta var en anpassning till kravet
på att också kunna driva affärsrörelse.
1936 hade alla skogsägareföreningar
organiserats som ekonomiska föreningar.
Samordningen hade drivits av Skogsäga-
reföreningamas Riksförbund ( Riksför-
bundet), som bildades 1932.

Virkesförmedling och försäljning blev
huvuduppgiften för de nya ekonomiska
föreningarna. De ideella föreningarnas
arbete med att verka för god skogsvård
fördes dock vidare av de ekonomiska för-
eningarna. Verksamheten organiserades
på varierande sätt i olika föreningar. Det
var rådgivning och service i skogsvård,

ordnande av fasta arbetslag och förvalt-
ning av enskilda fastigheter. För att kunna
utveckla verksamheten ytterligare gjorde
Riksförbundet 1954 framställan till Kung-
liga Maj:t om vissa åtgärder till stöd för
en ökad skogsvårdsverksamhet genom
skogsägareföreningama. Enligt förslaget
skulle föreningarna inlemma skogsvårds-
service i det ordinarie programmet i sam-
råd med Skogsvårdsstyrelsema. Riksför-
bundet föreslog två alternativa arbetsfor-
mer - arbetslag eller skogsbruksområden.
Riksförbundet förordnade det senare
alternativet.

Riksförbundets grundidé var utvidgat
samarbete och service på skogsvårdens
område. Man skulle uppnå både en ökad
självverksamhet och ett ökat intresse för
skogen. Idén skulle förverkligas genom
att föreningarna med hjälp av skogsbruks-
områden skulle ge sin tidigare verksam-
het stadga och ekonomiskt underlag samt
förutsättningar för en samordnad plane-
ring av avverkningar med mera.

Föreningarna skulle knyta arbetskraft
till sig genom att erbjuda arbetsförhållan-
den och anställningsvillkor som skulle
konkurrera med industrin. Mekanisering-
en av skogsbruket väntades också ta fart
och det ansågs bättre att föreningarna höll
med större maskiner än att köparparten i
större utsträckning skulle ta hand om
avverkningar i det enskilda skogsbruket.

Tanken på ett starkt utökat samarbete
med skogsvårdsorganisationen i service-
frågor kom inte att förverkligas, men där-
emot tankarna om att bilda skogsbruks-
områden. Redan samma år (1954) bilda-
des det första skogsbruksområdet, Ham-
merdal i Jämtland. Mera om detta senare.

Skogspolitiska
debatten driver på

Vilka var då de viktigaste motiven för
skogsägarna att organisera sig i skogs-
bruksområden? Det ökade intresset för
skogsskötsel var givetvis en viktig faktor.
Till detta kom behovet av service i skog-
svård och avverkningar. Men inte minst
viktigt var den livliga skogspolitiska
debatten med kritik mot det enskilda
skogsbruket. Frågan gällde vilka som var
bäst skickade att äga och sköta Sveriges
skogar. Angreppen riktade sig mot det
enskilda skogsbruket som inte ansågs
kunna hävda sig mot storskogsbruket.
Kritiken kom i första hand från fackliga
organisationer med anknytning till skogs-
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Det ökade intresset för skogsskötsel var en viktig faktor för att skogsägarna skulle
organisera sig i skogsbruksområden.
näringen, men också från socialdemokra-
tiska partiet. Det påstods att böndernas
skogar var misskötta. Ägosplittring gjor-
de det inte möjligt att driva ett rationellt
skogsbruk och detta förorsakade både
samhället och anställda stora förluster.
Hänvisning gjordes till storskogsbruket
som nu alltmer arbetade bland annat med
stora behandlingsenheter och stora kal-
hyggen. och som också snabbt drev fram
en mekanisering med stora maskiner.

Debatten tog extra fart när Yngve Pers-
son 1953 blev ordförande i Träindustri-
arbetareförbundet. Yngve Persson tog
ställning för skogsbolagen och förordade
att dessa skulle få köpa skog på bönder-
nas bekostnad. Gösta Edström, då VD i
Sydöstra Sveriges Skogsägares Förbund
(SSSF), stod genast upp på barikaden i
polemik mot Yngve Persson. Edström
betecknade angreppen som ovederhäftig

propaganda för att skapa en bild av att de
enskilda skogsägarna varken hade resur-
ser eller vilja att driva skogsbruk som
svarade mot dåtidens krav. Edström kun-
de också med stöd av riksskogstaxeringen
visa att bondeskogsbruket på ett par årti-
onden ökat virkesförrådet med över 50%.
Han hävdade också att skogsägarna inte
skött skogen sämre än att den skulle kun-
na förse industrin med miljontals kubik-
meter mer än vad den förbrukar.

Som nämnts fördes debatten med ökad
styrka även på den politiska fronten. Så
väcktes till exempel redan 1952 på social-
demokraternas partikongress förslag om
socialisering. Dessa förslag avvisades
men debatten fortsatte och nya framstötar
skulle återkomma. Jag vill mera detaljerat
redovisa dessa turer.
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Sköldska skogsmotionen nen att uppdelning av våra skogar på så
många ägare skapar osäkerhet vad gäller
råvaruanskaffningen till industrin. I
motionen åberopas synpunkter om att
industrin också borde äga råvaran, det vill
säga skogarna. Motionärernas slutsats är
dock att ” den förefintliga ägarfördelning-
en inom skogsbruket i princip bör upp-
rätthållas” . Särskilt bör detta gälla för
skogar som är förenade med jordbruk.
Det framhålls att det viktigaste problemet
är hur samverkan ska kunna ske mellan
skogsägare för att kunna tillgodose beho-
vet av arbetskraft och tekniska hjälpme-
del. Vidare diskuteras att kunna samman-
föra skogsbruket i lämpliga förvaltnings-
enheter. I motionen föreslås sammanfattat
en begäran om utredning snarast beträf-
fande reformering av landets skogslag-
stiftning. främst inom följande områden:

Skogsdebatten skärptes genom motio-
ner till Riksdagen 1956. Det lämnades då
likalydande motioner till första och andra
kammaren från socialdemokratiska riks-
dagsledamöter. Motionen till andra kam-
maren nr 175 var undertecknad av bland
andra Per-Edvin Sköld och den blev där-
för benämd den ” Sköldska skogsmotio-
nen” . Motionen refererar inledningsvis
till att en offentlig diskussion kretsat
kring frågan om de svenska skogstill-
gångarna utnyttjas rationellt. Man åbero-
par att det har tvistats om vilka kategorier
av skogar det är som sköts bättre eller
sämre. Särskilt, sägs det, har det satts i
fråga om det mindre skogsbruket bedrivs
på ett nationalekonomiskt tillfredsställan-
de sätt. Samtidigt konstateras att det inte
föreligger något material som bestämt
styrker denna uppfattning. Uppdrag har
lämnats till Statens Skogsforsknings-
institut att utreda frågan. Man säger också
” att ett allmänt omdöme om olika skogsä-
garekategoriers skötsel av skogen kan
knappast innefatta mera än att statens och
andra offentliga skogar sköts väl” . I
motionen sägs vidare att "om välskötta
skogar i större utsträckning befinner sig i
bolags ägo eller i bönders går däremot
inte nu att mera bestämt avgöra. Endast
en sak är självklar, nämligen bättre skog-
svård är erforderlig på alla ägarkategori-
ers skogar” . Vidare framhålls att ” Både
skogsvård och virkets utdrivning skulle
kunna ske mera rationellt och därför mera
ekonomiskt om skogsbruket kunde i stör-
sta utsträckning bedrivas i storskogsbru-
kets form. Småskogsbruket skulle leda till
att virkets produktionskostnader blir för
höga” . Man hävdar också att småskogs-
bruket står inför problem när det gäller
anställning av skogsarbetare och att kun-
na ge arbetsvillkor som är likvärdiga med
storskogsbrukets. Vidare framhålls i motio-

- Reformering av gällande skogsvårslag
- Översyn av lagstiftningen om förbud i
vissa fall för bolag att förvärva fast egen-
dom.
- Förslag till lagstiftning och andra åtgärder
till befrämjande av samarbete mellan min-
dre skogsägare för gemensam förvaltning
av skogstillgångarna.

Jag vill ytterligare referera till motio-
nens diskussion om samarbete inom små-
skogsbruket. I den allmänna skogsdebat-
ten hade föreslagits att Skogsvårds-
styrelsema skulle få möjlighet att åta sig
skötseln av enskilda småskogsbruk. Detta
avvisas dock av motionärerna. Man note-
rar vidare i motionen att skogsägareföre-
ningama redan tagit upp service och för-
valtning av enskilda skogar. Motionärer-
na säger dock att de är skeptiska till tan-
ken att detta skulle kunna bli huvudvägen
för samarbete inom småskogsbruket. Med
hänvisning bland annat till att vissa före-
ningar även driver industriell verksamhet
anser man också att det skulle vara även-
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Skogsägareföreningamas Riksförbund förordade frivillig samverkan i skogsbruksområ-
den med gemensam anställning av skogssakkunnig som biträde åt skogsägarna.

dre skogsägare för förvaltningen av deras
skogar samt att ta fram förslag till lag-
stiftning och andra åtgärder för detta.

Med Sköldska skogsmotionen höjdes
temperaturen i skogspolitiska debatten
väsentligt. Detta kan avläsas bland annat i
remissvaren. Här några exempel:

LO framhåller att deras ställningstagan-
de såväl till det skogspolitiska målet som
till bolagsförbudslagen i hög grad är
avhängigt vad som kan åstadkommas
genom sambruk i småskogsbruket. Man
säger att ” om de av motionärerna förslag-

na skogsförvaltningsföreningama skall
kunna bli ett alternativ till en ökning av
statens och skogsindustribolagens skogar
i södra och mellersta Sverige, som under-
lag för den industriella utbyggnaden, är
det nödvändigt att dessa föreningar kan
och vill teckna långtidskontrakt om virke-
sleveranser med prisformel. De måste då

tyrligt om skogsägareföreningarna finge
förvaltningsansvaret över småskogsbruk i
någon större omfattning. Motionärerna
föreslår i stället att det bildas särskilda
skogsförvaltningsföreningar. Skogsägama
skulle då överlåta förvaltningen till såda-
na föreningar som i sin tur anställer sak-
kunniga driftsledare. För varje år träffar
sedan skogsägarna avtal med föreningen
om olika åtgärder, behov av husbehovs-
ved. egen arbetsinsats med mera. Anslut-
ningen till föreningen skulle i princip vara
frivillig, men skogsägare som vansköter
sin skog skulle åläggas anslutning till en
förening. Tanken är också att en special-
lag skulle skapas på samma sätt som för
så kallade sambruksföreningar inom jord-
bruket.

Som redovisats tidigare föreslår därför
motionärerna att låta utreda förutsättning-
ar och former för samarbete mellan min-

24



antagligen få en något fastare organisa-
tion än den motionärerna tänkt sig". Man
anser vidare att de bör bygga på frivillig-
het men att det måste Finnas starka ekono-
miska incitament för att vara med i en
sådan förening, exempelvis att det blir ett
villkor för att få statsbidrag för skog-
svårdsåtgärder eller liknande.

Lantbruksförbundet och Skogsägare-
föreningarnas Riksförbund refererar i sitt
remissvar till tidigare framställning om
stöd för samverkan mellan enskilda
skogsägare. Riksförbundet åberopar ock-
så de rekommendationer som de lämnat
till skogsägareföreningama om att bilda
sammanslutningar mellan skogsägare och
att gemensamt anställa skogssakkunnig
som biträde åt skogsägarna. Den anvisade
arbetsformen skulle bygga på den själv-
klara förutsättningen att skogsägarna ska
svara för förvaltningen och skötseln av
den egna skogen, men att man har till-
gång till den gemensamma fackmannen.

Riksförbundet åberopar vidare att deras
rekommendationer till föreningarna om
utökat samarbete redan resulterat i ett
mindre antal skogsbruksområden eller
bonde-skogsdistrikt. Dessa har inordnats i
respektive skogsägareförenings verksam-
het och några nya fristående föreningar
har alltså inte bildats.

Skogsvårdsstyrelsema framhåller i ett
flertal remissvar att det behövs ökad sam-
verkan mellan småskogsägare, men att
denna ska ske helt på frivillig väg och
efter initiativ av skogsägaren själv.

Riksdagens lagutskott redovisar i sitt
utlåtande att frågan om samverkan mellan
skogsägare i viss mån behandlas i pågå-
ende skogsvårdsutredning samt i utred-
ningen om jordbrukets rationalisering.
Utskottet anser att resultatet av dessa
båda utredningars arbete bör avvaktas.

Vid riksdagsbehandlingen blev resultatet
att den Sköldska skogsmotionen avslogs
med hänvisning till pågående utredningar.

Diskussionerna drogs dock igång på
nytt i början av 1960-talet. I tidningsarti-
klar och i debatter riktades nya angrepp
mot det enskilda skogsbruket. Ägosplitt-
ringen i skogsbruket ansågs vara ett all-
varligt hinder för den högmekanisering
som var nödvändig för att skogsindustrin
i framtiden skulle kunna hävda sin ställ-
ning på världsmarknaden. Krav ställdes
bland annat på planmässig averknings-
och reproduktionsplikt samt höggradig
mekanisering. Storskogsbruket ansågs i
dessa avseenden vara klart överlägset
småskogsbruket.

Utredningar om
skogsvården på enskilda skogar

Som tidigare nämnts var det under
1950-talet en livlig debatt om vem som
skötte skogen bäst. Detta skulle bli belyst
i 1955 års skogsvårdsutredning som 1958
presenterade "Skogsvården å enskilda
skogar" (SOU 1958:30). Denna utredning
visade att behovet av skogsvårdsåtgärder
var mycket stort. Utredningen lämnade
synpunkter på skogsvårdsarbetets organi-
sation och arbetsuppgifternas fördelning
mellan skogsägarna, deras samarbetsor-
gan och staten. Man anser att "grunden
bör vara skogsägarnas känsla av ansvar
för att de produktiva krafter, som genom
äganderätten till skogen står till deras för-
fogande, utnyttjas på bästa sätt". För att
lösa detta förordas bildande av samarbets-
organ. Utredningen diskuterar också olika
åtgärder för att öka skogsägarnas själv-
verksamhet. Man framhåller att de vikti-
gaste hjälpmedlen är en på bred front
insatt skoglig yrkesutbildning, omfattande
upplysning i skogsvårdsfrågor och en inten-
sifierad personlig rådgivning. Vidare för-
ordas en utökad verksamhet med att upp-
rätta skogsbruksplaner. Beträffande for-
merna för samverkan föreslås att pröva sig
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fram. men med tanke på det stora behovet
så snart som möjligt komma över till ordi-
narie verksamhet. Vidare bör det eftersträ-
vas att samverkan växer fram ur ett all-
mänt känt behov hos skogsägarna själva
och inte genom åtgärder utifrån.

Förslaget blir därför att sammanslag-
ningarna ska vara frivilliga och att det inte
krävs några ytterligare författningsmässi-
ga regleringar utöver de direktiv som finns
i skogsvårdsstyrelseförordningen. Av des-
sa direktiv framgår ” att Skogsvårdsstyrel-
sema har att stödja sammanslagningar av
skogsägare i deras verksamhet för skog-
svårdens befrämjande".

Vad gäller skogsskötseln hos olika ägar-
grupper redovisades 1958 en utredning
grundad på riksskogstaxeringens material
"Skogstillståndet hos olika ägargrupper”
(SOU 1958:45). Med ledning av material
från riksskogstaxeringen analyserade
utredningen i första hand virkesförrådens
storlek och sammansättning inom olika
ägarkategorier. Vidare granskades skogs-
tillståndet med ledning av vid riksskog-
staxeringen gjorda observationer över
utförda åtgärder och behov av åtgärder.
Redovisning gjordes med fördelning på
kronoskogar, bolagsskogar och bondesko-
gar. I södra Sverige gjordes också särskild
redovisning av godsskogar. Utredningen
var noga med att framhålla svårigheterna
att göra jämförelser beroende på bristande
underlag och speciella förhållanden i olika
delar av landet.

Utredningen kom fram till att man inte
kunde finna några större skillnader i vir-
kesförråden hos olika ägargrupper med
undantag av att det var högre förråd i kro-
noskogar och bolagsskogar än i bondesko-
gar och godsskogar i södra Sverige.
Observera de stora förändringar som skett
i detta avseende under senare decennier.
Vad gäller skogsvård och övriga analyser,
exempelvis skogarnas kvalitetsegenska-
per. noteras inte heller några påtagliga

skillnader. Sammanfattat kan man alltså
inte av utredningen utläsa några väsentliga
skillnader mellan olika ägarkategoriers
sätt att sköta skogarna.

Den här utredningen liksom den tidigre
refererade utredningen ” Skogsvård å
enskilda skogar” gav ett sakligt underlag
för den fortsatta skogspolitiska debatten.
Skogsägarrörelsen kunde också samla sig
för att utveckla idén om frivillig samver-
kan mellan skogsägare. Slutet på 1950-
talet blev därför en viktig epok då skogs-
bruksområden etablerades och spreds på
olika håll i landet.

Skogsbruksområden
startar i norr och söder

Skogsägareföreningamas främsta uppgift
fram till mitten av 1950-talet var i första
hand att förmedla virke. Samhälls-
utvecklingen och skogspolitiska debatten,

samt även skogsägarnas ökade intresse för
skogen, kom dock att kräva nya uppgifter
och insatser från föreningarna. Avfolk-
ningen av landsbygden tilltog, skogsarbetar-
na ställde krav på jämnare sysselsättning
och bättre arbetsvilkor. Maskinerna började
också göra sitt intåg i skogsbruket. Det var i
denna tidsanda som man på olika håll dis-
kuterade att starta skogsbruksområden.

Först att realisera idéema var man i Jämt-
land. Idéerna fick stöd av en studiekommit-
té som tillsattes vid en studiekonferens i
Sikås, arrangerad av Svenska Landsbyg-
dens Studieförbund 1953. Kommittén kon-
staterade bland annat följande:

- genomsnittsåldern på skogsägarna ökade
- utboägande hade på kort tid ökat
- konkurrensen i fråga om köp av rot-
poster hade minskat
- tillgången på arbetskraft och hästar min-
skat och arbetskraften böljade kräva jäm-
nare sysselsättning
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Kommittén noterade också att det kräv-
des mera än att bara försöka förbättra vir-
kesprisema. Strukturfrågor, skattefrågor
och resursfrågor var viktiga för att för-
bättra totalekonomin för skogsägarna.

Efter två års utredningsarbete presente-
rade "Sikåskommittén” sitt resultat vid ett
möte med över 300 skogsägare i före-
ningshuset i Sikås 4 mars 1955. Vid detta
möte konstituerades Sveriges första
skogsbruksområde - Hammerdals skogs-
bruksområde. Som förste skogsinspektor
anställdes länsskogvaktaren Erik Olofsson,

som också aktivt deltagit i kommittéarbe-

Linneryds skogsbruksområde

Redan från slutet av 1940-talet hade
man inom Sydöstra Sveriges Skogsägares
Förbund (SSSF) bedrivit skogsbruksser-
vice. Det ordnades exempelvis kurser i
verktygsvård och skogsköming. Under
1950-talet utvecklades servicen med
skogsdagar och demonstrationer av bland
annat skogsredskap. Mera omfattande
service ordnades genom ” Skogsägarnas
Redskapsservice” som startade sin verk-
samhet 1954. Målet för redskapsservicen
var att informera om rationella avverk-
ningsmetoder, hjälpa till med urval av
ändamålsenliga redskap samt även sälja
redskap till skogsägarna. Flera försälj-
ningsställen etablerades och en särskild
redskapskatalog utgavs. Vidare utrustades
en redskapsbuss, som turnerade på skogs-
dagar för att informera och sälja redskap.

Med start 1955 inrättade SSSF också en
särskild skogsbyrå i Östergötland. Genom
skogsbyrån lämnade man biträde till
skogsägarna med taxeringar och skogsbe-
skattningsfrågor. Man åtog sig också full-
ständig förvaltning av skogsegendomar.

Idéerna om att starta skogsbruksområ-
den inom SSSF’s område utvecklades av
jägmästare Erik Sillerström. Efter att ha
bearbetat olika förslag fastställde SSSF’s
styrelse 1956 ett handlingsprogram för
sbo-verksamheten. Idéerna skulle sedan
utvecklas vidare av jägmästare Henning
Hamilton som från 1960-talets början
kom att leda arbetet med en snabb sprid-
ning av skogsbruksområden över hela
SSSF’s område.

SSSF’s första skogsbruksområde starta-
de i Linneryd i Kronobergs län. Det var
LRF-avdelningen i Linneryd som på sitt
årsmöte 1956 hade tillsatt en skogsvårds-
kommitté med uppgift att verka för ökad
skogs- och naturvård inom det enskilda
skogsbruket inom kommunen. Vid ett all-
mänt informationsmöte i april 1956

tet.
Den viktigaste uppgiften för det nya

skogsbruksområdet blev att bygga upp en
fältorganisation. Man anställde skogsar-
betare och anskaffade maskiner för att i
samverkan biträda skogsägarna med
avverknings- och skogsvårdsarbeten.
Även inom andra skogsbruksområden,

som senare bildades i norra Sverige, prio-
riterades att organisera och samordna
åtgärder. Stora fördelar kunde ofta vinnas
genom att samordna avverkningar över
ägogränsema.

Samtidigt med att man i Sikås arbetade
med att organisera samverkan mellan
skogsägare pågick motsvarande diskus-
sioner inom andra skogsägareföreningar i
landet. Som tidigare nämnts bidrog också
Skogsägareföreningamas Riksförbund med
att utveckla och förmedla idéerna. Riks-
förbundets skrivelse 1954 blev en gemen-
sam utgångspunkt för dessa diskussioner.

Först kom alltså Hammerdals skogs-
bruksområde som bildades 1955. Under
1956 tillkom Kolbäcks bondeskogsdis-
trikt i Västmanland. Skogatraktens skog-
svårdsområde i Värmland, Norsjö södra
bondeskogsdistrikt i Västerbotten och
Linneryds skogsbruksområde i Småland.
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Skogsdag i Skärkind, Östergötland 1984.1 förgrunden Erik Lundh, VD i Riksförbundet, samt
Rune Peterson och Lars- Erik Åström, östgötar i Södras styrelse.

prsenterades idén med skogsbruksomrä-
den för Linneryds skogsägare. Redan den
20 juni var det klart att bilda Linneryds
skogsbruksområde. Den förste skogsin-
spektoren blev Carl Fomling, som till-
trädde sin tjänst den 1 september 1956.

De viktigaste motiven för skogsägarna
att ansluta sig till samverkan i skogs-
bruksområden sammanfattade man så här:

Sbo-verksamheten organiseras

Skogsbruksområdet var en frivillig sam-
verkan mellan skogsägare. Detta innebar att
ett skogsbruksområde kunde starta så snart
ett tillräckligt antal skogsägare inom ett visst
geografiskt område bestämt sig för en sådan
samverkan. Området anpassades så att det
skulle vara ett lämpligt arbetsområde för en
fackkunnig person, en skogsinspektor. Stor-
leken varierade mellan 3 000 - 8 000 ha.

Alla skogsägare som var med i skogs-
bruksområdet tecknade skogsbruksavtal
med SSSF. I detta avtal åtog sig SSSF att
efter begäran från skogsägaren biträda med
rådgivning och service.

Omfattningen framgår av avtalets tre ser-
vicepunkter:

- Livlig skogspolitisk debatt med kritik
mot bondeskogsbruket främst från vissa
politiker och fackföreningsledare.
- Ökat intresse för skogsskötsel.
- Ökad avsättning av virke
- Pressade virkespriser samt ökade av-
verkningskostnader och krav på rationali-
sering.
- Brist på arbetskraft i skogen.
- Mekaniseringen tar fart i skogsbruket
- Skogsägarna efterlyser en organisation
för samverkan inom skogsbruket.

1. Att upprätta skogsbruksplan
2. Att lämna årsvisa förslag till avverk-
ning och skogsskötselåtgärder
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Rådgivning och information är viktiga inslag i skogsbruksverksamheten.

ning och skogsvård betalade skogsägaren
enligt särskild taxa. I de tidigaste skogs-
bruksavtalen fanns också en utfästelse att
biträdestaxan inte skulle överstiga Skog-
svårdsstyrelsens vid tillfället gällande hel-
dagarsarvode vid stämplingsförrättningar.

I de första riktlinjerna för sbo-verksam-

heten framgick att skogsägarnas själv-
verksamhet skulle stimuleras. Skogägaren
skulle i första hand själv utföra skog-
svårdsarbeten och avverkningar. Det var
först när skogsägaren inte hade resurser
för detta som skogsbruksområdet skulle
medverka med sin organisation. Skogs-
bruksområdet kom därför att efterhand
anställa skogsarbetare, skaffa egen maski-
nutrustning samt i allt mer ökad omfatt-
ning anställa entreprenörer för avverk-
nings- och skogsvårdsarbeten.

Ett mål i rådgivningen till skogsägarna
var att intressera dem för skogsvårdsstu-

3. Att uppföra och/eller leda till skogs-
bruket hörande och enligt båda parters
uppfattning lämpliga arbeten, såsom

a. Utstämpling
b. Hyggesrensningar, markbered-
ningar och skogsodlingar
c. Röjningar och gallringar i plant-
och ungskog
d. Skogsdikningar och skogsvägs-
byggnader
e. Avverkning, aptering och utdriv-
ning av virke

Enligt avtalet betalade skogsägarna ett
grundbelopp om 2 kr/ha produktiv skogs-
mark och avtalsår. Därtill betalade skogs-
ägaren ett dagarvode som 1958 uppgick
till 42 kr. Genom avtalet tecknade sig
också skogsägaren för ett visst antal biträ-
desdagar per år. För service för avverk-
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dier, dels på kurser som ordnades av
Skogsvårdsstyrelsen samt även på kurser
och studiecirklar ordnade av föreningen.
Tanken var att egna kunskaper kombine-
rade med den rådgivning och det biträde
som skogsbruksinspektoren lämnade
skulle ge ett gott resultat av självverksam-
heten.

Ett viktigt mål var också att få bättre
underlag för planering av skogsbruket. En
av de viktigaste uppgifterna för skogs-
bruksinspektoren blev därför att upprätta
skogsbruksplaner. Skogsägarna blev med
en gång mycket intresserade av detta.
Skogsbruksplanen blev ett viktigt hjälp-
medel i samarbetet mellan skogsägaren
och skogsbruksinspektoren.

Verksamheten inom ett skogsbruksom-
råde tidigt 1960-tal kan belysas av följan-
de medeltalssiffror 1961 för SSSF’s
skogsbruksområden. I genomsnitt sam-
verkade då 52 skogsägare med tillsam-
mans 3 700 ha skogsmark. I medeltal
redovisades följande serviceverksamhet:

Skogsbruksinspektoren
- en nyckelperson

För de nyanställda skogsbruksinspekto-
rema var det här ett pionjärarbete. I en del
fall anställdes länsskogvaktare som skogs-
bruksinspektorer, men i stor omfattning
var det för många första arbetet efter
utbildning på skogsskolan. Skogsinspektor
Sven Jonsson, Mjölby beskriver i en arti-
kel ” Ett skogsbruksområdes uppkomst
och tillväxt” hur han från Östads skogs-
skola nästan direkt kom ut i praktisk
verksamhet på det nystartade Mjölby
skogsbruksområde 1961.

Efter en veckas utbildning på huvud-
kontoret med genomgång av administrati-
va rutiner samt skogsbruksplaner var det
dags att med ny Volkswagen som tjänste-
bil fullastad med blanketter, kartor, flyg-
bilder samt adresser till de skogsägare
som tecknat skogsbruksavtal leta sig fram
till Mjölby och börja arbeta med Mjölby
skogsbruksområde. Skogsbruksinspekto-
rema blev mycket väl mottagna av skogs-
ägarna. Det fanns ett starkt intresse och
önskemål om bättre kontakt med före-
ningen. Man efterlyste en allsidig rådgiv-
ning och en bättre service för ekonomiskt
inriktad skogsskötsel.

Rådgivning och information blev efter-
hand allt viktigare inslag i sbo-verksamhe-
ten. Utöver enskild rådgivning ordnades
inom varje skogsbruksområde informations-
möten och studiecirklar i skogsvård, natur-
vård. avverkning och andra skogliga ämnen.

- 13 skogsbruksplaner med 1100 ha
- 100 ha plantering, sådd, rensning eller
röjning
- 2 300 m skogsbilvägsbygge
- 1 300 m dikessprängning
- 90 stämplingsförrättningar
- 12 000 m3sk avverkning, huvuddelen
i skogsägares egen regi

Dessutom hade skogsbruksinspektoren
medverkat till samordning mellan skogsä-
gare i fråga om exempelvis vägbyggnad,

vägunderhåll, dikning, skogsodling,
arbetskraft. Inom varje skogsbruksområde
kunde man dessutom gemensamt utnyttja
motorröjningssågar, markberedningsag-
gregat, motorsprutor, bergborrmaskiner
med flera redskap och maskiner.

Flera skogsbruksområden
i snabb takt

Efter ett par års försöksverksamhet blev
det en livlig utveckling av sbo-verksam-
heten inom SSSF. 1960 var antalet skogs-
bruksområden 17 stycken, 1961 hade de
ökat till 43 och 1962 till 58 stycken. Ser-
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viceverksamheten inom skogsbruksområ-
dena drevs parallellt med virkes- och
affärsverksamheten som hanterades inom
distriktsorganisationen.

Skogsbruksområdena täckte dock inte
hela verksamhetsområdet. Genom den
snabba utvecklingen av sbo-verksamhe-
ten blev det därför redan 1963 aktuellt att
rationalisera hela fältorganisationen. I
stället för som tidigare 27 distrikt samt ett
60-tal skogsbruksområden samordnades
verksamheten i ett 80-tal heltäckande
geografiska områden benämnda skogs-
bruksområden. Inom varje sådant område
skulle finnas en skogsinspektor som skul-
le handha all verksamhet.

I samband med fusion med skogsägar-
föreningama i sydvästra Sverige bildades
Södra Sveriges Skogsägares Förbund,

senare namnbyte till Södra Skogsägar-
na..Verksamheten blev då uppdelad i
totalt 125 skogsbruksområden. För att
samordna skogsbruksområdenas verk-
samhet fanns redan tidigare en regionin-
delning. I samband med att Södra Skogs-
ägarna bildades utökades antalet regioner
från sju till tolv.

Under slutet av 1960-talet utvecklades
avverknings- och skogsvårdsservicen starkt.
Det blev då aktuellt att inom skogsbrus-
områdena införa funktionell organisation
med områdeschef (OC) och avverknings-
ledare (AL). Ytterligare utveckling och
anpassningar i organisationen har sedan
dess också skett, främst under ledning av
skogsdirektörema Svante Fahlgren och
Birger Johansson.

Södras verksamhetsområde utökades
1992 med Skånes Skogsägare. I dag är
verksamheten organiserad i ett 50-tal
skogsbruksområden och från årsskiftet
1994/95 är antalet regioner 5. Inom vaije
skogsbruksområde finns nu en områdes-
chef som i sin tur har 1 - 4 medarbetare
beroende på skogsbruksområdets storlek.

Förtroendemän
i skogsbruksområdet

Redan från början valdes inom varje
skogsbruksområde ett antal förtroende-
män, som skulle medverka i utvecklingen
av skogsbruksområdet och stödja skogs-
inspektoren i hans arbete. Förtroende-
männens insatser har efter hand blivit allt
viktigare. Inom Södra är deras arbete ock-
så reglerat i stadgarna. Förtroenderådet
består ofta av sex till åtta skogsägare.
Förtroenderådet svarar i första hand för
den "demokratiska verksamheten" inom
skogsbruksområdet. Hit hör bland annat
medlemsfrågor med informationsmöten
och årsmöten. Ordföranden i förtroende-
rådet ingår dessutom i ett förvaltningsråd
och har därmed direktkontakt med före-
ningens styrelse.

Social funktion

Skogsbruksområdena har också fyllt en
viktig social funktion och detta i dubbel
bemärkelse. För det första har skogsin-
spektorerna med sin verksamhet blivit en
viktig kontaktpunkt för många skogsäga-
re. Detta speciellt under de inledande
åren. men ännu i dag är skogsinspektoren
en välkommen besökare hos många
skogsägare.

Det gäller i första hand att skogsägaren
ska få råd och anvisningar om en god
skogsskötsel och möjlighet att teckna vir-
keskontrakt. Men man ska heller inte
bortse från att inspektören också kan för-
medla annan information och vara ett
avbrott i skogsägarens dagliga verksam-
het.

Den andra sociala funktionen är att
verksamheten i skogsbruksområdena i
många fall byggs ut till att också bli
någon gemensam aktivitet. Det kan vara
en sommarskogsdag som har ett mera
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trivselinriktat program och det kan också
vara sammankomster med underhållning
och dans i bygdegården. Det har visat sig
att i många områden finns ett sådant
behov och då har skogsbruksområdet
kunnat användas även för sådana aktivite-

••
ter. Aven denna del har haft stor betydel-
se för sammanhållningen och vi-känslan
på det lokala planet.

övrigt har det genom åren skett en
anpassning i organisation och mål. Stora
svängningar i skogskonjunkturerna samt
nya krav på skogsbruket i lagstiftning och
från intresseorganisationer och allmänhet
har ställt krav på en flexibel organisation.
De senaste årens utveckling har inriktats
mot decentraliserad organisation med
ökat ansvar på skogsbruksområdena och
dess personal. Framför allt har organisa-
tion och arbetsformer utvecklats för att på
ett säkrare och effektivare sätt kunna sty-
ra virkesflödena till industrin. Vidare har
skogsskötsel och naturvård i skogsbruket
bland annat med utgångspunkt från ny
skogsvårdslagstiftning kommit att ställa
nya krav. Information och utbildning har
utvecklats för att förmedla nyheter och
kunskaper till medlemmar samt även
andra intressegrupper.

Skogsbruksområdet i dag

Den här beskrivna utvecklingen av sbo-
organisationen inom SSSF och Södra har
också haft sin motsvarighet inom andra
skogsägareföreningar i landet. Den
ursprungliga tanken att bygga upp en
organisation för samarbete mellan skogs-
ägare på frivillig grund är fortfarande
bärande. Liksom inom skogsbruket i
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