
I Wretlinds fotspår
Av Birger Enroth

Birger Enroth

Jo, under sin verksamma tid i Malå åren
1920 - 1952 blev han banbrytare inom
skogsskötseln i Norrlands inland genom
att utforma nya, framgångsrika metoder
för självföryngring av såväl tallhedar som
råhumusmarker. Han blev också kontro-
versiell för sina idéer om hur föryngringar
och plantskogar borde skötas.

em var jägmästare Joel
Wretlind och varför är hans
namn fortfarande intressant?V

Bedrövligt skogstillstånd
Skogstillståndet i Norrlands inland var, när
Wretlind kom till Malå. minst sagt bedröv-
ligt med glesa oväxtliga bestånd. Omfat-
tande dimensionsavverkningar i slutet av
1800-talet och granmassavedsstämplingar
i början av detta sekel hade på stora area-
ler gjort marken halvkal, som Wretlind
uttryckte det.

Kvar stod fula grövre tallar, granar av
klenare dimensioner samt björk. På grund
av denna beståndsbehandling och tidigare
skogsbränder var många tallhedar starkt
degenererade och råhumusmarkerna hade
blivit inaktiva med låg näringsomsättning.
För att häva dessa dåliga marktillstånd for-
drades andra metoder än det bländnings-
liknande skogsbruk, som bedrivits tidiga-
re. Redan kring sekelskiftet hade det fun-
nits skogsmän, som insett det absurda med
bländningsliknande avverkningar i Norr-
lands inland, men lagar och förordningar

Joel Wretlind
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På det ca 400 hektar stora Näsbergsfältet
varierade fröträdstätheten från i stort sett
önskvärt antal till inga alls. För att kunna
följa insåningen där fröträdsställningen
var gles, lade Wretlind ut 3 st 4 meter bre-
da taxeringslinjer med en sammanlagd
längd av 2,6 km inom ett ca 100 hektar
stort fröträdsfattigt område. En av dessa
linjer gick igenom ett praktiskt taget frö-
trädsfritt område ( 1 fröträd/ha ) medan det
fanns ca 4 träd/ha längs den linje som gick
genom den fröträdstätare delen.

Åtta år efter bränningen fanns det längs
den "fröträdsfria” taxeringslinjen 993 tall-
plantor/ha och längs den fröträdstätare
3.632 plantor/ha. Sex år senare hade anta-
let plantor ökat till 3.838 st/ha (25 % 0-
ytor) resp 18.864 st/ha (3.5 % 0-ytor). Det
förra acceptabelt resultat, det senare önsk-
värt. Wretlind eftersträvade nämligen täta
föryngringar, för att plantorna skulle få det
trångt under uppväxten och därmed danas
till en uthållig tillväxt och god kvalitet. "Vi
skall hålla skogen lagom mager, liksom
torparungar blev bra folk och de där hem-
masönerna till de rika bönderna blev dru-
lar ofta, så blir skogen drular om den får
stå för fritt och får det för bra” löd hans
budskap.

Inom en annan fröträdsfattig del av Näs-
bergsfältet ville Wretlind att fröträden
skulle sparas för all framtid för att visa
dels hur få fröträden var, dels att även fula
föräldrar kan få vackra barn. Detta senare
mot bakgrund av den debatt han förde med
genetiker om arv och miljö. Wretlind häv-
dade nämligen att även om en tall hade
goda anlag för att bli ett ” ädelt" träd. så
räckte detta inte, om tallen fick växa upp
glest och fritt. Det skulle ändå bli ett fult
träd. Dylika fula tallar hade dock kvar hela
den genetiska variationen i anlagen, ur vil-
ken man i kommande generation kunde
gynna de tillväxt- och kvalitetsmässigt
bästa individerna. Hans önskan att spara
fröträden har villfarits.

förbjöd dem att övergå till radikalare
åtgärder. Så var t ex direktiven för skötseln
av Domänverkets skogar "att andra former
av avverkning än bländningshuggning
skulle enbart göras undantagsvis och bor-
de undvikas". Wretlind tillhörde dock
rebellernas skara och struntade i direkti-
ven. Han sökte och fann metoder för att
föryngra de inaktiva råhumusmarkema, de
degenererade tallhedarna och de slutna
tallhedsbestånden.

Metoderna innebar emellertid trakthyg-
gesbruk. vilket inte var tillåtet, och han
fick kämpa länge i motvind mot överhe-
ten. Han var på vippen att få sparken, men
lyckades i stället vid generaldirektörens
inspektion utverka tillstånd att göra ett litet
försök, ett försök som enligt Wretlind själv
kom att omfatta ett par tusen hektar.

Föryngring av råhumusmarker
Norrlands s k naturskogar hade merendels
uppkommit efter skogseldar. Joel Wretlind
konstaterade att skogsbränder beskogades
snabbt och rikligt, varför han gjorde
reflektionen: "Resultatet bör ju inte bli
sämre om en vettig människa sköter elden
och skyddar fröträden och bränner lika
hårt som där skogselden gått fram".

Att Wretlind var en "vettig" människa
framgår av de utomordentligt vackra ung-
skogar, som växt upp efter hyggesbrän-
ningar under fröträd på tusentals hektar
råhumusmarker i Malå.

Jag skall inte gå in på själva brännings-
tekniken utan hänvisar den intresserade till
Wretlinds skrift "Nordsvensk hyggesbrän-
ning".

Wretlind eftersträvade ca 25 fröträd/ha
vid bränning. I de starkt sönderhuggna
bestånden fick han ofta nöja sig med ett
färre antal. Ibland kunde t o m delar vara i
princip fröträdsfria. Då var det av synner-
lig vikt att hygget var väl rensat, så att inga
hinder fanns för fröna att med vindens
hjälp spridas på skaren.
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Vy från den ” fröträdsfria” taxeringslinjen på Näsbergsfältet.
Fotot taget 1934 av Wretlind, åtta år efter bränningen.

1 ftT-,SSélE
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Samma vy som ovan, men kortet taget 60 år efter bränningen, av Lars-Erik Holmberg.
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sådd som utfördes 1948 har endast
25 % eller 50 granar per hektar
hängt med i den övriga föryng-
ringens utveckling.

På en del bränningstrakter har
Wretlind lämnat obrända parceller
för att kunna jämföra insåning och
plantskogens utveckling med de
brända partierna. På de flesta håll
har det blivit en markant skillnad i
fråga om plantantal och volympro-
duktion till bränningens fördel.
Den obrända, 100 meter breda
parcellen på Näsbergsfältet har
dock hängt med förv ånansvärt bra,
även om stamantalet ända från
början varit lägre.

300-400 år gammalt skogsreserval vid Näsbergs-
Foto: F Aminoff.

Två jämförelseytor visar följan-
de data 1994:

Bränt
57 år
1090/ha 810/ha
239 msk/ha 197 msk/ha

19 cm
322 msk/ha 265 msk/ha

fältet.
Obränt
54 årÅlder brh

Stamantal
Kubikmassa
Medeldiameter 18 cm
Totalprod

Wretlind lämnade inte bara tallar som
fröträd utan även vårtbjörk och yngre gra-
nar i hopp om att dessa skulle överleva
bränningen och bidra med inblandning av
björk och gran i föryngringen. Detta var
angeläget med hänsyn till bl a björkens
gynnsamma effekt på marktillståndet (gäl-
ler framför allt hedmarkerna) och granens
bidrag till ett fuktigare beståndsklimat, vil-
ket är positivt för tallens kvistrensning.
Längs de ovan nämnda taxeringslinjerna
på Näsbergsfältet räknade Wretlind även
insåningen av gran- och björkplantor.
Inom den fröträdsfattiga delen fanns 14 år
efter bränningen 176 granar och 401 björ-
kar, och inom den fröträdstätare 341 gra-
nar och 1307 björkar per hektar. Helst vil-
le han ha 4-500 granar/ha.

När Wretlind inte kunde få granplantor
genom självsådd, provade han på en del
håll med gransådd i 7 meters förband
(200/ha) med växlande resultat. Som
exempel kan nämnas ett bestånd vid Mur-
pejaur, som brändes 1947. Av den gran-

När man ser ytorna i fält och tar del av
ovanstående data frågar man sig: ” Hur har
utvecklingen på den obrända ytan kunnat
bli så bra? Har den intilliggande brända
marken bidragit med ett gynnsamt mikro-
klimat samt askgödsling? Har bränningen
varit onödig?” Svaret på den sista frågan
måste besvaras med ett nej.

En fråga som ställs är. huruvida brän-
ningen innebär att markens produktions-
förmåga försämras på lång sikt. På de
bränningar som utförts av Wretlind kan
ingen sådan negativ reaktion iakttagas.
Snarare tvärtom. Inom ovan redovisade
jämförelseytor på Näsbergsfältet har
löpande tillväxten den senaste 10 årsperio-
den varit 1.5 msk högre på den brända
delen jämfört med den obrända.
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Föryngring av tallhedar
På de degenererade tallhedarna
hade Wretlinds företrädare försökt
få fart på plantföryngringen genom
att ytterligare glesa ut det kvarva-
rande beståndet. När inte det lycka-
des lät en revirförvaltare åren 1907
och 1912 köra hyggena på Stor-
bäckheden med Finnplog för att sti-
mulera återväxten. Det gav inte hel-
ler önskat resultat, utan den eventu-
ella näring som på så vis frigjordes,
togs väl om hand av de kvarvarande
äldre träden.

1925 var föryngringen fortfaran-
de av martallstyp. Då lät Wretlind
kalhugga och hyggesrensa hela
området, varvid han lämnade några
fröträd per hektar. Inte för att det
behövdes för komplettering av för-
yngringen, utan som en ” livförsäk-
ring” . Han ville gardera sig mot en
eventuell skogsbrand, efter vilken
fröträden skulle kunna bidraga till
en ny föryngring. De flesta fröträ-
den avverkades 1933-1934, men han spa-
rade tre stycken för att kunna demonstrera
konkurrenszonemas betydelse på tallheds-
marker.

Wredlinds metod att radikalt hugga bort
all skog på de degenererade tallhedarna
visade sig vara det enda rätta. På grund av
att marken var hårt degenererad tog det
dock tid innan dvärgplantorna började
skjuta fart. Först när plantbeståndet slutit
sig och beskuggade marken samt förna-
nedfallet blivit rikligare uppnådde plantor-
na normal höjdtillväxt. På Storbäckheden
såg höjdutvecklingen ut så här: Från att
vid avverkningen 1925 varit någon deci-
meter hög var plantskogen 1931 2,5 dm,
1936 5,0 dm, 1947 19 dm och 1959 48 dm.
Samtidigt som slutenheten och markbe-
skuggningen ökade, minskade lavhävden
och mossa och lingonris etablerade sig och
blev så småningom dominerande i mark-

Wretlind i tallhedsföryngringen vid Storbäckhe-
den, 22 är efter kalhuggningen. Foto: Wretlind.

skiktet. En bonitetsförbättring hade upp-
nåtts.

På tallhedar med slutna bestånd introdu-
cerade Wretlind en metod att via bered-
ningshuggningar skapa förutsättningar för
en jämn och tät självföryngring. Beroende
på graden av mosshävd öppnades bestån-
det mer eller mindre för sol och ljusinsläpp
till marken, så att mosstäcket kunde brytas
ned och därmed ge de nedfallande fröna
möjlighet att gro. Vi detta tillfälle skedde
också en noggrann hyggesrensning. Det
kvarvarande beståndet benämndes skärm
och dess täthet, 100-400 stammar per hek-
tar, var helt beroende av markens föryng-
ringsvillighet. Det var viktigt att slutenhe-
ten var sådan, att inga plantor kunde skju-
ta i höjden, förrän en jämn och tät föryng-
ring erhållits. Då avvecklades skärmen
och vid behov gjordes en kompletterande
hyggesrensning.
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Strävan har varit att få in löv i tallheds-
föryngringama framförallt med tanke på
markvården. Därför lämnas vid avverk-
ningen om möjligt ett par vårtbjörkar per
hektar.

Insåningen blir ofta riklig. Tyvärr älskar
renarna (sommarbetesland för Malå skogs-
sameby) att äta dessa spirande lövplantor,
så strängt taget inga björkar tillåts växa
upp i tallhedsföryngringama. En annan
nackdel med renarna är trampskador på
föryngringen, skador som ofta blir inkörs-
port för tallkräftan. En fördel med renarna
finns dock. Tack vare lavbetningen har det
i Malå aldrig hänt att lavtäcket blivit så
tjockt, att det varit ett hinder för fröna att
nå marken och gro. Ett förhållande som
förekommer inom områden där renskötsel
ej bedrivs.

Wretlind tog upp stora, vindöppna hyg-
gen, för att snön skulle få fritt spelrum att
driva och därmed i största möjliga
omfattning undvika den lösa snö-
konsistens, som var gynnsam för
snöskyttets härjningar. Han ansåg
därför att det var helt förkastligt att
ta upp hyggen på bara ett par hektar.
Hyggesrensningen måste också
utföras noggrannt, och i många fall
utfördes den och kalhuggningen en
bit ut på intilliggande myrar. Detta
för att undvika skogsbryn, intill vil-
ka snön genom turbelensvirvlar lade
sig i lösa drivor.

Stora vindöppna hyggen överens-
stämmer inte med de naturvårds-
hänsyn, som dagens skogsbruk
måste ta. Sursvackor, bäckdrog och
yngre skog skall sparas på föryng-
ringsytoma, och ingen hyggesrens-
ning och avverkning får ske mot
myrar och sjöar. Vad kommer detta
att innebära för våra framtida för-
yngringar? Hur stora skador kom-
mer snöskyttet att åstadkomma? Jag
tror att skogsbruket har råd med

eventuella skador och produktionsförlus-
ter, som troligen blir av begränsad omfatt-
ning, under förutsättning att hyggesstorle-
ken tillåts bli över 10 hektar.

Skötsel av föryngringarna
Plantskogsröjning
Wretlind eftersträvade jämnhöga, täta för-
yngringar. På tallhedarna fick han det utan
åtgärd, om hyggesrensningen utförts nog-
grant och ev skärm inte tillåtit några plan-
tor att bli förväxande.

Som regel måste han dock göra en juste-
ring av plantuppslaget med s k plantskogs-
röjning, då förväxande plantor och vargty-
per togs bort. Någon egentlig röjning
skedde inte vid detta tillfälle, när den
” egentliga” föryngringen var några deci-
meter hög.

Wretlind i gränslinjen mellan toppad och otoppad
del.
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Efter bränning under fröträd skedde
insåning som regel under en följd av år.
Väntetiden var i genomsnitt ca 7 år, innan
ett bra fröår kunde ge en riklig föryngring.
Innan dess hade dåliga fröår givit otill-
räckligt med plantor, vilka blev förväxan-
de och av ” vargtyp” . Dessa plantor, ” födda
utom äktenskapet” , som Wretlind uttryck-
te det, måste bort för att undvika framtida
glesa, grovkvistiga bestånd. ” Förväxande
ett par år äldre blir undantagslöst mycket
bredkroniga vargar. Det är just den typ de
här förtjusande planterade återväxtema har
på en massa norrländska kulturhyggen, där
skogsmännen gläds åt den otroliga massa-
produktionen” . Det senare speglar Wret-
linds uppfattning om plantering, som han
själv aldrig ägnade sig åt. Av ovanstående
skäl plantskogsröjdes alla föryngringar på
brända marker.

För att man i framtiden skulle kunna se

väntetid. 1941 plantskogsröjdes området
med undantag för ovan nämnda reservat. I
sin beskrivning av reservatet säger Wret-
lind bl a:

” Inom det till naturskyddande föreslag-
na området Finnes nu drygt 20-årig, för
närvarande ytterst snabbväxande, men
synnerligen grovgrenig, bredkronigt och
vargartat tallbestånd, vars bristfälliga typ
icke i högre grad kan komma att borteli-
mineras genom beståndsvårdande hugg-
ningar” .

” Omedelbart väster staklinjen finnes
däremot omkring 10 år yngre, vacker, full-
sluten, stamrik, tunngrenig och smalkro-
nig tallungskog, vilken bör komma att
lämna mycket större och värdefullare
totalproduktion än förutnämnda bestånd” .

” Den mycket dåliga ungskogstypen
inom det föreslagna naturskyddsområdet
kan, som framgår av det anförda, endast
bero på att erforderlig plantskogsröjning
icke företagits. Det lämpar sig därför väl
för att belysa plantskogsröjningens ofrån-
komlighet i tillräckligt individrika men
alltför olikåldriga tallåterväxter för att des-
sa skola kunna alstra kvalitativt fullgoda
bestånd” .

” Genom plantskogsröjningar förlänges
emellertid föryngringstiden - i föreliggan-
de fall med ej mindre än omkring 10 år.
Därtill kommer, att bredkroniga ungtallar
till en början växa mycket snabbare än
ungtallar med normal kronform. Produk-
tionsförlusten till följd av plantskogsröj-
ningen kommer därför att en tid framåt
ytterligare ökas. När kvistrensningen på
allvar sätter in, avtar emellertid tillväxten
mycket snabbare hos bredkroniga än hos
mer smalkroniga tallar” .

” Man synes därför kunna förvänta, att
ungskog på den plantskogsröjda delen av
förevarande brända efter hand skall
inhämta den icke plantskogsröjda ungsko-
gens tillväxtförsprång såväl beträffande
kubikmassa som höjd. Det föreslagna

skillnaden i utveckling mellan plantskogs-
röjt och icke plantskogsröjt lämnade Wret-
lind obehandlade parceller i en del föryng-
ringar. En jämförelse avseende gleshet,
kvistighet och produktion mellan behand-
lade delar och obehandlade ger inget enty-
digt svar på frågan om det berättigade i
p'antskogsrojning. Det finns exempel på
trakter, där åtgärden helt klart varit berätti-
gad, medan i andra fall ungskogen på de
obehandlade parcellerna är väl så bra som
ungskogen inom de röjda delarna, åtgär-
den har icke varit nödvändig. Mellan des-
sa ytterligheter finns det många diskutabla
fall.

Dr Elmar Kohh, som var starkt kritisk
mot plantskogsröjningen, lade 1955 ut
jämförelseytor i den oröjda resp röjda
delen inom fyra trakter. En sådan trakt var
Mellanliden, där den oröjda parcellen
avsatts som Domänreservat. Området kal-
höggs 1920-21, brändes 1925 under en
gles fröträdsställning. Först i slutet av 30-
talet ansåg Wretlind, att han fått en till-
räckligt bra föryngring, en ovanligt lång
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inom ytorna på Mellanliden är litet mera
spektakulär och bör studeras i fält. Därvid
skall man ha i åtanke, att föryngringen på
den behandlade delen med stor sannolik-
het ej var av önskvärd täthet i begynnel-
sen. Tyvärr saknas uppgift om plantan-
tal/ha efter plantskogsröjningen, men efter
1952 års röjning fanns det ca 2.700 stam-
mar/ha, vilket är ungefär 800 stammar fär-
re i förhållande till önskat förband.

När Wretlinds metoder slog igenom i
slutet på 40-talet, så gick plantskogsröj-
ningen eller toppningen, som den kom att
kallas, till överdrift. Man utförde bl a
åtgärden för sent i ungskogens utveckling
exempelvis i ett par meters höjd. Då var
målsättningen att krontaket skulle vara
jämnt som ett dansbanegolv efter röjning-
en. Själv har jag fått min skogliga utbild-
ning under 50-talet, dansbaneeländets
tidevarv.

naturskyddsområdet bör kunna bli av stort
värde även för klarläggande av den bety-
delsfulla frågan, hur fullständigt och
snabbt detta sker” .

Uppföljning har skett 1965, 1970, 1982
och 1990 av jämförelseytorna på Mellanli-
den. Vid den senaste mätningen hade voly-
men på den röjda ytan inhämtat den oröjda
ytans försprång så när som på 3 msk/ha. 25
år tidigare var differensen 47 msk/ha. Den
löpande tillväxten under de senaste åren
hade varit 5,6 msk/ha på den behandlade
delen, medan tillväxten inom den orörda
parcellen varit 3,9 msk/ha. Man kan kon-
statera att Wretlinds profetia angående
volymtillväxten slagit in. Däremot har
höjdutvecklingen på den plantskogsröjda
ytan inte ännu kommit ifatt den obehand-
lade delen. Medelhöjden är f n 1 ,5-2 meter
lägre.

Jämförelsen mellan kvalitetsdaningen

Vy från Näsborgsfältet 62 år efter bränningen, illustrerar vårt mål, finkantigt, formsta-
Foto: L E Holmberg.biIt och rakt furuvirke.
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Ungskogsröjning
För att plantorna skulle bibehålla växtkraf-
ten och få en god kvalitetsdaning väntade
Wretlind med röjningsåtgärder tills
beståndet blivit ett par meter högt. Han
röjde då till 1,5 eller 1,75 meters förband.
Hårda röjningar ogillade han, ” man skall
inte ge gästerna för mycket mat” , hellre då
två röjningstillfällen. På hedmarkerna var
det dessutom en dödssynd att röja hårt,
eftersom marken lätt degenererade vid
stort ljusinsläpp och en negativ tillväxtre-
aktion blev följden.

Wretlind varnade också för schabloner
vid ungskogsskötseln. ” Det bör ovillkorli-
gen tänkas på när man röjningsgallrar, det
får inte gå efter någon schablon, utan se på
de inklämda träden hur de växer. Och väx-
er de med kraft så ska ni inte vara rädda för
att de ska kvista upp grannarna för högt,
för på så här drivande mark (Näsbergsfäl-
tet T 20-24), där vi ska få så lång skog, så
skadar det ingalunda att träden har det litet
tungsamt i början och blivit uppkvistade” .

Slutord
För att dra de rätta lärdomarna av Wret-
linds föryngringar, måste man tänka på de
förutsättningar och yttre omständigheter
som förevarit. De avverkade bestånden har
varit ett par hundra år gamla och tidigare
grovskogsavverkningar har gjort dem gle-
sa. Det innebär att fröträden varit väl
utvuxna, tjockbarkiga och stormfasta, om
än fula. De har reagerat positivt på brän-
ningen i fråga om blomning och kottsätt-
ning (rena hormonsprutan, eller har de haft
en inneboende egenskap som vid brän-
ningen gett signalen ” Nu måste vi rädda
släktets fortbestånd” ?). Samtidigt har fre-
kvensen varma somrar under 20-, 30- och
40-talen varit ovanligt hög, vilket är av
vikt för frömognaden i dessa kärva klimat-
lägen.

I Norrlands inland finns stora skogsare-
aler lämpliga för naturlig föryngring. Med
fördel kan bränning under fröträd tilläm-
pas på råhumusmarker och skärmställning
på hedmarker. Målet bör då vara produk-
tion av finkvistigt, formstabilt och rakt
furuvirke. För att skapa så goda förutsätt-
ningar som möjligt för att nå dit, bör lär-
domar dras av de erfarenheter och resultat,
som finns att hämta från Wretlinds anlag-
da föryngringar under 20-, 30- och 40-
talen i Malå. Därför är det angeläget att de
uppföljningar som finns inte faller i glöm-
ska utan vidmakthålles och utvecklas.
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