
Bengt Brynte
Född 1924. Civiljägmästarexamen 1951. Anställd i Domän-
verket fram till pension 1989. Har varit chef för Hällnäs skogs-
skola och revir, chef för arbetsteknisk avdelning i Växjö, revir-
förvaltare för Ölands revir och Gästrike-Dala revir. Ledamot i
Skogshistoriska Sällskapets styrelse 1990-1998 och en av
initiativtagarna till sällskapets bildande.

Skogskapital och skogsekonomi
i Bergslagen före 1870

” Det är genom säkra beräkningar afgjordt, att
skogsförödelsen är sä stark, att sjelva skogskapi-
talet förminskas högst betydligt, och att således
den tid närmar sig alltjemt, dä bränsle och tim-
mer skola bli otillräckelige för behofvet, och i
samma män, som virkespriset med fortskyndad
fart höjes, äfven skogarne måste starkare anlitas
och slutligen försvinna, såsom kapitalet för den
lättsinnige slösaren, som lefver öfver sina rän-
tor.Carl Adolph Agardh (1785-1859).

Professor i botanik och
praktisk ekonomi i Lund

1812-54, biskop i Karlstad från
1835, riksdagsman m.m.

C. A. Agardh 1857:
Om Sveriges Skogsväsen

dagsman tagit upp skogsekonomiska frå-
gor. Det gällde då om kronoskogarna och
allmänningarna skulle utbjudas till för-
säljning till enskilda, vilket han ansåg
skulle skada landets ekonomi.

Skriften Om Sveriges Skogsväsen ingick
i det omfattande verket Försök till en stats-
ekonomisk statistik och var en omfattande

Ovanstående mening skrev den mång-
kunnige biskopen i Karlstad och f.d. pro-
fessorn i skogsbotanik och ekonomi i
Lund ett par år före sin död som ett in-
lägg i den pågående debatten om skogs-
tillgångarna i Sverige. Agardh var tydli-
gen djupt oroad över skogstillståndet i
landet. Redan 1823 hade han som riks-
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Agardhs syn på skogsbruket
som ekonomisk hantering
Som den ekonom Agardh är talar han -
som i citatet ovan - om begreppen kapi-
tal och ränta, i den meningen att man in-
te kan ta ut en större ränta än vad kapita-
let avkastar. Däremot tycks det för ho-
nom vara en främmande tanke att man
genom att förändra kapitalet, genom att
t.ex. minska virkesförrådet i skogen, skul-
le kunna erhålla en bättre förräntning av
det bundna kapitalet. Studierna av Hun-
deshagens skrifter hade inte förts så långt
som till dennes tankar om det enskilda
beståndets räntabilitet och till Faust-
manns formel (Mantel). Agardh ansåg att
stora virkesförråd var en garanti för att

landet var tillförsäkrat timmer för bygg-
nadsändamål, ved för uppvärmning och
träkol och bränsle för brukshanteringens
behov. Staten borde därför genom skogs-
lagstiftning och kontrollerande verksam-
het se till att överavverkning inte skedde.
Det övergripande målet borde vara en
hög bestockning, vilket enligt Agardh
också borde leda till en hög tillväxt, en
åsikt som dominerade bland de ledande
skogsmännen i Sverige. De tidigare sko-
garna i statens ägo, kronparker och all-
männingar, som försålts i enlighet med
beslutet vid 1823 års riksdag borde åter-
föras under statens kontroll.

Agardhs syn på skogsbruket som eko-
nomisk hantering överensstämde med
uppfattningarna hos de av dåtidens
skogsmän som hade att svara för de all-
männa skogarna. Det gällde att verka för
att få alla skogsmarker beskogade igen
med så höga virkesförråd som möjligt.

genomgång av skogsbruket i Sverige på
över 370 sidor, uppdelad i tre böcker om-
fattande Skogshushållningen, Skogsveten-
skapen och Skogshushållningssätten.

Första boken berör skogarnas utbred-
ning i Europa och i Sverige, skogslag-
stiftningen, förbrukningen av virke lan-
det (inkl. export), det förslag till ett nytt
skogshushållningssystem som 1856 lagts
fram av en statlig kommitté och slutligen
Agardhs eget förslag till nvtt skogshus-
hållningssystem.

Andra boken har rubriken Skogsveten-
skapen och innehåller en omfattande be-
skrivning inte bara av i Sverige naturligt
förekommande träd och buskar utan

sådana som skulle kunna tänkasaven
växa här, samt trädens egenskaper och
olika användbarhet.

Tredje boken berör de olika skogshus-
hållningssätten. Agardh går igenom bläd-
ning och olika trakthyggessystem, och
även nederskog och toppskog under hän-
visning till af Ströms, Segerdahls och Ob-
barius’1 läroböcker. Fian refererar också
till en rad tyska och österrikiska skogsve-
tenskapsmän, inte förglömmande de sto-
ra Cotta, Pfeil och Hundeshagen.2 Tredje
boken innehåller också en ingående redo-
görelse for fördelar och nackdelar med
ordnad blädning resp. trakthyggesbruk.
Agardh pläderar starkt för blädning som
varande den "naturliga” skötselformen.

Man imponeras av Agardhs gedigna
kunskaper, som naturligtvis grundades på
hans stora botaniska kunnighet - han var
professor i 23 år - hans omfattande resor
ute i Europa och hans erfarenheter efter
22 år i Värmland.
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med Handboken som viktigaste lärobok.
Den har närmare berörts av Elis Hedén i
denna tidskrift nr 9/1999.?

Kungl. Skogsinstitutet och
Brukssocietetens Skogsinstitut
I de delar av Sverige där skogen sedan
länge utnyttjats som industriell råvara, i
Bergslagen, hälsade man till en början K.
Skogsinstitutets tillkomst som ett bety-
dande framsteg. Den brist på skog läm-
pad för kolning i brukens närhet som fö-
relåg på de flesta håll, gjorde att bruks-
näringens företrädare, samlade i den s.k.
Brukssocieteten, ivrade för ett intensivare
utnyttjande av skogsmarken genom
trakthyggesbruk och kortare omloppsti-
der. Man gillade också idéerna om bättre
hushållning med resurserna genom skog-
liga hushållningsplaner.

Men allteftersom de nya hushållnings-
planerna blev kända i och med att elever-
na från K.Skogsinstitutet under 1830-ta-
let började lämna ifrån sig sina skogsin-
delningshandlingar blev bruksägarna be-
tänksamma. Indelningsplanerna innebar
nämligen kraftiga minskningar av av-
verkningarna under en ganska lång tid,
ända tills man nått upp till ett ” normalt”
virkesförråd.

Vid de årliga sammankomsterna med
Brukssocieteten diskuterades bl.a. hur
bristvaran för järnframställningen, träko-
let, dels skulle kunna utnyttjas effektivare
genom olika tekniska förbättringar och
dels hur tillgången på skog skulle kunna
ökas. De nya statliga normerna för sko-
garnas indelning till ordnad hushållning,
som i Bergslagen på många håll skulle le-
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Israel af Ström (1778-1856)
Kungl. Skogsinstitutets grundare och direktör.

Tillståndet i skogarna ansågs så misera-
belt och målet syntes så fjärran så det
fanns lite utrymme att diskutera förränt-
ning på det kapital som lagts ned i skogs-
egendomarna. Tvärtom ansågs det viktigt
att genom en restriktiv awerkningspoli-
tik starta uppbyggnaden av ett nytt skog-
skapital.

en viktig punkt stämde inte
Agardhs uppfattning med de nya tänke-
sätt som präglade Israel af Ströms Hand-
bok för Skogshushällare, som under titeln
Förslag till en förbättrad skogshushållning
kom ut med en första upplaga 1822 och
därefter med ytterligare tre upplagor
fram till 1846. Agardh trodde nämligen
inte på det nya skogsbrukssättet med
trakthyggen efter tyskt mönster, som
kom att prägla undervisningen vid af
Ströms Kungl.Skogsinstitutet, startat 1828

På
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da till mindre tillgång på träkol, kritisera-
des hårt. Diskussionerna ledde till slut till
att man beslöt att ordna en egen utbild-
ning av skogsfolk med uppgift att inven-
tera brukens skogstillgångar och göra
hushållningsplaner för deras fortsatta ut-
nyttjande.

Bland de progressiva bruksägare som
sökte nya vägar för expansion och ratio-
nalisering
främst Gustaf Ekman, från 1836 chef för
Lesjöfors bruk. Han hade med egna ögon
sett det nya tyska skogsbruket, byggt på
trakthyggesprincipen och var övertygad
om att brukets skogar med rationell sköt-
selskulle kunna ge mer kol än vad man
dittills tagit ut. Han anställde en tysk
skogsman som skogsindelare och ett slags

skogsförvaltare, men han vidtog också åt-
gärder för att förbättra kolutbytet vid
kolningarna i brukets skogar och försökte
stimulera traktens bönder att kola mera
genom aktiv prisbildning.

För att leda verksamheten vid Bruks-
societetens Skogsinstitut utsågs en tysk
forstassessor, Carl Ludwig Obbarius.
Han hade lång erfarenhet av praktiskt
skogsbruk i Harz inom den hertigliga
skogsförvaltningen i staten Anhalt-Bern-
burg, med uppgift att förse Hertigens in-
dustriella verksamhet, glasbruk, koppar-
verk och järnverk, med bl.a. träkol och
ved. Dessutom skulle skogsförvaltningen
tillhandahålla lokalbefolkningen ved-
brand, bete och slåttermark. Skogsför-
valtningens uppgifter motsvarade således
ganska väl verksamheten inom en svensk
bruksförvaltning.

Brukssocietetens Skogsinstitut startade
1839 och verkade fram till Obbarius död

var 2-årig och gav
kompetens som Kungl.
Sammanlagt utbildade

man 49 blivande skogsindelare/skogs-
förvaltare (varav 11 finska) och dessutom
47 skogvaktare i kortare kurser. Obbarius
kom att få betydelse också på andra sätt
för skogsbruket i vårt land. Han skrev Lä-
robok i skogsvetenskapen (på mer än 1.200
sidor), han utgav Tidskrift för Skogshus-
hållning och deltog även för övrigt i den
skogliga debatten.

järnbruksdriften märksav

1860. Utbildningen
ungefär samma
Skogsinstitutet.

Bergslagsskogarna vid
mitten av 1850-talet
Det finns en skildring av en mycket känd
tysk skogsman, som 1854 gjorde en stu-

Carl Ludwig Obbarius (1780-1860)
Skogsassessor, föreståndare för
Brukssocietetens Skogsinstitut,

nydanare av skogsbruket i Bergslagen.
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re hyggen uppkomma efter avverkning-
en. Brändorna och de smärre hyggena
ockuperades av beteskreaturen. Den sam-
lade tillväxten blev låg, avsevärt lägre än
vad ett trakthyggesbruk ansågs kunna ge.

Den begränsande faktorn för tillverk-
ningen av järn i Bergslagen var, som ovan
antytts, ända fram till 1870-talet tillgång-
en på kolbar skog inom rimligt avstånd
från hyttorna. Vad som menades med
rimligt avstånd varierade naturligtvis mel-
lan olika områden, men sällan översteg
det 15 km. Varje bruks naturliga fångst-
område för träkol blev därför en cirkel
med en ” rimlig” diameter. Möjligheterna
att utöka fångstområdena var alltså be-
gränsade. Behovet av storleksrationalise-
ring för att sänka driftskostnaderna gjor-
de att man dels sökte vägar till mindre
kolförbrukning och dels försökte öka till-
gången på kol, främst genom tillköp av
skogsmark. Möjligheterna till markinköp
blev med åren allt mindre och tärde dess-
utom på kapitalet.

dieresa genom Sverige och Norge, som
framför allt kom att gå genom Bergsla-
gen. Även om hans intryck kan tyckas va-
ra alltför färgade av hans tyska erfarenhe-
ter bör de tillmätas en viss trovärdighet, i
synnerhet ställda mot Agardhs omdöme
ovan.

Den tyske skogsmannen, var nämligen
Cottas efterträdare som chef för den
berömda skogsakademien i Tharandt,
Oberforstrath von Berg:

"Skog ser man i Skandinavien i riklig
mängd men ofta också blott tröstlösa
skogsytor, beväxta med eländig marskog,
som lämnar föga virke. Man har mycken
skogsmark, men ofta ingen skog, aldra
minst någon sådan med motsvarande
återväxt. /. . . /

Går man uti det inre af skogen, så far
man en bild af en helt och hållet oregel-
bunden blädningshuggtting. Man hugger
hvad man behöfver, hvarhelst man finner
något dugligt . . .

Von Berg 1856: Skogen och dess natio-
nalekonomiska betydelse i Skandinavien3 Okad träkolsproduktion

ett måste för bruksnäringen.
Flera av Brukssocietetens medlemmar in-
såg att man för att inte få orimliga trans-
portvägar för kolet fram till hyttorna
måste söka nya möjligheter för att få stör-
re virkesskördar i närheten av bruken. De
insåg också att en minskning av virkes-
uttagen - även om den var tillfällig -
skulle hindra möjligheterna att utnyttja
den rådande goda järnkonjunkturen.
Obbarius kunde med sina tyska erfaren-
heter väl förstå bruksägarnas dilemma
och var beredd att utforma ett skogsin-

Ännu på 1850-talet var skogen i Berg-
slagen präglad av oordnad blädning, vil-
ket innebar att man kolade skogen när
det inom en trakt fanns tillräckligt med
virke för en eller flera milor. Undermåligt
virke - ungskog och alltför klen skog -
lämnades för att växa till sig till nästa kol-
vedsskörd. De bästa timmerträden läm-
nades för brukens behov av byggnadsvir-
ke. Hyggen i nutida mening saknades
helt utom efter skogsbrand. Om kolsko-
gen hade varit mycket jämn, kunde smär-
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Stångjärnshammare och masugnar i drift år 1860.
(Ur Bilaga till Gösta E. Eriksson 1955: Bruksdöden i Bergslagen efter 1850).

den skäliga vinst skogen kan lernna, helst
han ofta far använda icke obetydliga
omkostnader för att ställa skogens hushåll-
ning pä en bättre fot. /. . ./ en privat
skogsegare kan under vissa förhållanden
hafva vinst av en kortare omloppstid,
emedan det erhållna kontanta kapitalet
lemnar större räntor. Endast särskilda
omständigheter /. . ./ kunna göra det
förmonligt att antaga en kortare omlopps-
tid ända till dess skogens beskaffenhet
tillåter att öfvergå till en längre och
lämpligare. ”

delnings- och awerkningssystem som
sköt upp skapandet av det ideala” virkes-
förrådet lite längre in i framtiden, men
som inte skulle innebära att man måsta

ge alltför mycket ge avkall på kravet på
hög tillväxt. I sin lärobok skrev han:

” Alldenstund en skog bör anses som ett
kapital, bör man i afseende på den, lik-
som då fråga är om penningekapital,
hafva reda på sjelfra huvudstöden och
räntan

” Det bör vara en grundsats vid alla
(privat-)skogars reglering, att bereda den
varande egaren all den vinst han kan
erhålla, utan att skada skogens verkliga
förbättring och fullkomning. Det är
nämligen billigt att egaren tillgodonjuter

C. L. Obbarius 1847: Lärobok i
Skogs-Vetenskapen, Tredje Delen: Skogs-
hushållningens ändamålsenliga inrättning
och värdering.
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Skogskarta 1850 öber Flinsberget, Kopparbergs län. Enligt Kungl. Skogsinstitutets instruktion.
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Obbarius insåg alltså att bruksägarna
inte kunde avstå från att utnyttja skogs-
fangsten, som behövdes för att hålla bru-
ket igång. Han förstod också vikten av att
en del av den i skogskapitalet bundna
räntan måste löpande kunna tas ut för att
minska bruksägarens kapitalkostnad. Det
skogsindelningssystem han byggde upp
kom således att innebära mer av en in-
ventering av skogstillgångarna och den
stående skogens tillväxtmöjligheter än av
en systematisk strävan mot ett idealtill-
stånd någon gång i framtiden, som af
Ströms system gick ut på.

En viktig iakttagelse när man jämför
de bägge skogsinstitutens företrädares syn
är att medan af Ström (och ännu mera
hans efterträdare G. SegerdahP ) såg
skogskapitalet som en fast tillgång, som
visserligen kunde minskas genom (van-)
skötsel, menade Obbarius att skogen
måste anpassas efter ägarens behov.

Uddeholms Bolag, den störste skogsä-
garen efter staten, följde efter Lesjöfors
exempel (se ovan) och anställde sin förste
tyske skogsplanerare 1845 för att därefter
huvudsakligen använda Obbarius elever
både som skogsförvaltare och skogsinde-
lare. 1867 var alla Uddeholms skogar in-
delade, 77.000 ha. Wilhelm Obbarius6 ,
en son till C. L. Obbarius och en av de
främsta företrädarna för "obbariterna,”

d.v.s. eleverna vid Brukssocietetens
Skogsinstitut, hade ensam svarat för
55.000 ha av dessa. Totalt svarade obba-
riterna” , däribland fem av C. L. Obbarius
söner och några tyska skogsmän för
skogsindelning och hushållningsplaner
inom totalt över 600.000 ha skogsmark
hos olika ägare i Bergslagen.

Obbarius skogsindelningsmetod, i
synnerhet så som den kom att tillämpas i
Uddeholms Bolags skogar, syftade till, ef-
ter en inventering av virkestillgångarna,
att planera för en avverkning, som tillgo-
dosåg olika bruks virkesbehov. Samtidigt
ville man på sikt trygga en hög tillväxt ge-
nom att spara växtlig skog och att sträva
mot jämnare åldersfördelning i likåldriga
bestånd.

Uddeholm kom därigenom att bli den
mest konsekventa företrädaren för de nya
skogsbruksidéerna i Bergslagen.

Uddchotrnsskoffartms avverkning i procentuell f ördelning p<\ sortimen!

Distribution < >n assurlmciits in percenlngcs of t ho lögging of the
Uddeholms Aktiebolag.
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Bergsmannaföreningarna i
Bergslagen - även ett slags
skogsvårdssällskap.

Att skogsbruket i bruksskogarna sågs
som en integrerad del i hela järnfram-
ställningen framgår på många sätt. Exem-
pel på detta är de sammanslutningar för
gruv-, bruks- och skogsfolk som bildades
på olika platser i Bergslagen för att ge till-
fälle till att diskutera gemensamma pro-
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• Är skogshushållning verkligen av
behovet påkallat?

• Behövs en skoglig lagstiftning?
• Hur bör bruksskogar skötas för

att lämna den största avkastningen?
• Är det förmånligt att fälla skog så

snart den blivit kolbar, och vid
vilken ålder är kolning billigast?

• Är det lönsammare att producera
timmer än träkol där timmer kan
avsättas?

• Kan det vara förmånligt att nu
minska skogskapitalet?

• Hur bör man förfara för att på
mest ekonomiska sätt överföra tidigare
blädade skogar till trakthyggesbruk?

• Vad nytta medför hjälpgallring?
• Är risbränning och stubbrytning

skadlig för skogen?
• Är det skäl att låta ris och annan

plockved ligga kvar i skogen och
förmultna?

• Bör skogsbetet avskaffas?
• Vilken typ av kolning är

den effektivaste?
• Är plantering eller sådd att

föredra framför naturlig föryngring?
• Vilken är den bästa

trädslagsblandningen?
• Är svenskt eller utländskt frö att

föredra?
• Är höstsådd att föredra före vårsådd?
• Hur görs mossar skogbärande?

Som synes berörde överläggningarna
hela det skogliga fältet, och referaten där-
ifrån ger intressanta inblickar i hur man
tänkte vid och strax efter 1850. Bergs-
mannaföreningarnas verksamhet vore
värd en särskild analys, men ryms inte
inom ramen för den här uppsatsen. Här

blem och - får man förmoda - försöka
finna en samsyn på hela bruksnäringen.
Dessa föreningar bildades vid sidan av
den halvofficiella Brukssocieteten med år-
liga sammankomster i Stockholm och
med Jernkontoret som verkställande or-
gan. I Kristinehamn grundades Värm-
ländska Bergsmannaföreningen år 1849
och 1856 följde Bergsmannaföreningen i
Hedemora efter. Slutligen bildades i Öre-
bro Bergshandteringens Vänner 1864.
Föreningarna sammanträdde i anslut-
ning till vintermarknaderna på de nämn-
da orterna.

Alla tre förde protokoll från mötena.
Protokollen trycktes och distribuerades
till medlemmarna. De fanns inte att köpa
i bokhandeln men går idag att låna på
flera bibliotek i Bergslagen och vissa fack-
bibliotek. Föreningen i Hedemora upp-
hörde 1871 medan de bägge andra hade
en livlig verksamhet långt in på 1900-
talet.

Protokollen är mycket intressanta att
studera, eftersom de noga bokför vilka
ämnen som tagits upp till behandling och
vilka personer som yttrat sig i debatterna.
Föreningarna tog i stort sett upp likar-
tade teman till behandling, åtminstone i
skogliga frågor. I regel inleddes diskussio-
nerna av ett eller flera (skriftliga) inled-
ningsanföranden av någon bemärkt per-
son inom resp. förenings verksamhets-
område, oftast en skogsman när det gäll-
de skogsfrågor, utbildad vid något av de
bägge skogsinstituten eller en brukspa-
tron-förvaltare i trakten.

Som exempel på diskussionsämnen
med anknytning till skogsbruket kan
nämnas:
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tas därför bara upp ett par frågeställning-
ar som belyser bruksfolkets syn på om-
loppstid och virkesförråd, d.v.s. det eko-
nomiska synsätt som kan spåras bland de
ansvariga för brukshanteringens skogar.

finner man att det är mest ekonomiskt att
taga kolskogen vid 40 år.
- Herr Bernhardt ville icke bestrida,

att penningen växer fiortare än skogen,
men man bör också beakta virkesmassan —
En /längre/ skrifilig uppsats upplästes.
- Herr Kapten Wijkander anförde att

han med uppmärksamhet åhört de bägge
talarna, af vilka den första såg saken ur
ekonomisk eller praktisk, den sednare ur
teoretisk synpunkt. Herr Bernhardts
misstag består i att uppfatta skogens
afkastning i form af vedmassa. /. . ./
Inkomsten för egaren är likväl viktigare.

Skogsdebatt på 1860-talet
Som exempel har valts diskussioner som
fördes i Hedemora 1864 och i Örebro
1866. Inledare på bägge ställena var
bruksförvaltare Nils (Natanael?) Fröding,
verksam på Lassåna bruk vid Laxå. Delta-
gare i debatten i Hedemora var bl.a.
Brukspatronerna Bergendahl i Garpen-
berg och Benedicks i Gysinge, Överjäg-
mästare Y. Segerdahl, Falun och "obbari-
ten” , d.v.s. eleven till C. L. Obbarius, jäg-
mästaren och skogsförvaltaren G. M.
Molinder, Billsjö bruk. Vid mötet i Öre-
bro yttrade sig Jägmästaren i Örebro län,
tillika skogsförvaltare på flera bruk, Mår-
ten Bernhardt, C. L. Obbarius son Wil-
helm Obbarius, verksam som skogindela-
re hos Uddeholms bolag samt brukspa-
tronerna kapten Wijkander i Bofors och
P. A. Cassel i Laxå. Ett utdrag ur proto-
kollen följer nedan:

(Protokoll hållet vid sammanträde
med Bergshandteringens Vänners i Öre-
bro den 27 januari 1866.)

Fröding hävdade alltså att en kort om-
loppstid visserligen gav avsevärt mindre
kol, men innebar en lägre framställnings-
kostnad for träkolet än den dubbelt så
långa växttiden, och var därför att rekom-
mendera. Bernhardts omfattande försvar
för den längre omloppstiden, gick i stort
sett ut på att den högsta möjliga tillväxten
borde eftersträvas, eftersom man därige-
nom på sikt fick en större avkastning to-
talt av sin skogsmark. Detta kunde bara
åstadkommas genom att i alla lägen hålla
ut omloppstiden till dess den kulminerat
i varje bestånd.

Ett intressant inlägg gjordes av Wil-
helm Obbarius, vari han försökte sam-
manfatta hur man skulle åstadkomma
både att skogsägaren fick ett hyggligt ut-
byte på kort sikt och största möjliga ut-
hålliga tillväxt:”

1. I en normal skog är den rätta om-
loppstiden den, som bestämmes av mc-

*Herr Fröditig anförde att det är mera
ekonomiskt att afverka kolskog vid en
tidigare ålder, än man tidigare brukar.
T.ex. en 40-årig skog ger per qvadratref en
virkesmassa af 144 kubikfot eller i kol
1,2 läst, som ger 5:40 Rmt. En 80-årig
skog ger 373 kubikfot eller 3,1 läster kol,
värt 13:95 Rmt. Den 40-åriga skogen
avverkad två gånger ger 10:80 Rmt jämte
ränta på 10:40 Rmt i 40 år, eller 12:96
Rmt, tillsammans 32:76 Rmt. Deraf
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Skogskarta 1866 över skog, Värmlands län. Enligt Obbarius instruktion (Uddeholms Bolag).
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jande. Den förstnämnde såg möjligheter-
na till restaurering genom striktare hus-
hållning, målmedvetet förnyelsearbete
(självföryngring och kultur) och övergång
från (planlös) blädning till trakthugg-
ningsmetod. Planläggningen skulle ske
enligt normer fastställda av Kungl.
Skogsinstitutet och verkställas av jägmäs-
tare i Jägeristaten, utbildade vid Skogs-
institutet. Agardh ville hålla fast vid den
beprövade blädningen, men för att inte
ånyo hamna i okontrollerad överavverk-
ning till men bl.a. för bruksnäringen,
borde tidigare restriktioner för de privata
skogsägarnas (böndernas) avverknings-
rätter återinföras och kontrolleras av sta-
ten. Kronans försäljning av skogsegendo-
mar borde snarast upphöra, tvärtom bor-
de staten köpa tillbaka det man tidigare
avyttrat.

Både af Ström och Agardh såg den
svenska skogen som en tillgång av samma
karaktär som järngruvorna. De förnyades
visserligen genom föryngring och tillväxt,
men detta skedde så långsamt att det ha-
de ringa inverkan på ekonomien. Det
gällde att bygga upp virkesförrådet och
att sedan hålla skogarna slutna och bara
ta ut en försiktig avkastning.

Obbarius visste att trakthyggesmeto-
den tillsammans med rätt avpassade gall-
ringar och kraftfulla föryngringsåtgärder
ledde till betydligt större virkesproduk-
tion än genom den gamla blädningen,
förutsatt att bestånden avverkades i tid
(se ovan). Han kunde också tänka sig, för
att underlätta kolfångsten för trängda
bruksägare, att rucka på omloppstiderna
så att skogsägaren fick en rimlig avkast-
ning. På så sätt kunde man undgå att be-

deltillväxtens och den siståriga tillväxtens
sammanträffande, dock bör nämnda tid
icke gerna öfverstiga 120 år.

2. I en undernormal skog är den rätta
omloppstiden den, hvarigenom skogens
kapital ej minskas.

3. I övernormala skogar är den rätta
omloppstiden den, som icke minskar ka-
pitalet under den normala vedmassan.’’

Med undernormal skog menade Obba-
rius skog med överskott på yngre skog
och med övernormal sådan som hade
överskott på äldre skog. Med uttrycket
” den normala vedmassan” avsågs det vir-
kesförråd som en skog ” normalt” kunde
innehålla intill självgallringens gräns.
Obbarius menade således att ungskogen
borde lämnas att växa samtidigt som man
i den äldre skogen kunde avverka en vir-
kesmängd motsvarande skogens sam-
manlagda aktuella tillväxt, såvida inte det
rådde överskott på äldre skog med en till-
växt som var lägre än medeltillväxten, i

man borde reducera virkesför-vilket fall
rådet.

Det bör dock anmärkas att många
brukspatroner tilltalades av Frödings kal-
kyler, som ju kunde tjäna som motiv för
hårdare virkesuttag, varigenom akut brist
på träkol skulle kunna minskas och kapi-
tal, bundet i stående skog, frigöras.

Af Ström - Agardh - Obbarius -
bruksägarna - olika sätt att se på
skogen som ekonomisk tillgång
Israel al Ström och C. A. Agardh delade
åsikten att de svenska skogarna löpte stor
risk att förödas genom alltför hårt utnytt-
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höva lägga ned att hyttor och hammare.
Först när man på sikt hade uppnått den
jämna åldersklassfördelningen - vilket
kunde dröja flera trädgenerationer - bor-
de man övergå till normala föryngrings-
ytor. Han insåg att omloppstiden kunde
vara beroende av skogsägarens ekonomis-
ka situation och vad som var slutproduk-
ten i hela produktionen.

En tredje ståndpunkt intog många
bruksägare, som av hävd och nödvändig-
het avverkat sin skog för kolning så fort
den nått lämplig dimension och täthet.
De hade ibland svårt att acceptera att
skogen, som de behövde för bruksnä-
ringen, stod kvar ” på rot” till ingen nytta.
Med enkla ränteberäkningar kunde man
visa art virket i form av träkol förräntade
sig bättre än som aldrig så vackra ungsko-
gar. Om skogen tog slut eller blev för dyr
att omvandla till kol, fick man söka andra
alternativ för kolförsörjningen, exv sten-
kol. Den växande skogen representerade
alltså ett kapital som måste förräntas en-
ligt vanliga ekonomiska lagar. Sågverks-
industrin, som även i Bergslagen började
växa fram efter 1870 och ännu mer mas-
saindustrin några årtionden senare kom
att ge produktionsalternativ som gjorde
frågan om omloppstid och kapitalets för-
räntning brännande.

Om man sammanfattar vad som sagts
ovan kan man konstatera att skogens vir-
keskapital av många betraktades som en
statisk enhet som kunde förödas genom
för stora avverkningar (Agardh) och som
kunde ökas till en viss gräns genom spar-
samhet och systematisk omvandling ge-
nom trakthyggesskogsbruk. I bruksbyg-
derna, där virkesbristen gav sig tillkänna

genom minskade möjligheter till expan-
sion och risk för ökade kostnader, var
man beredd till en flexiblare syn på vir-
ket, som en tillgång som man inom vissa
gränser ville använda för att förbättra
ekonomien.

Obbarius och hans elever ansåg det
möjligt att gå bruksidkarna till mötes till
en viss grad, men inte så långt att man
äventyrade målet, den långsiktiga upp-
byggnaden av ett trakthyggesbaserat
skogsbruk med likåldriga bestånd och en
optimal tillväxt.

C

Heinrich Cotta (1763-1844).
Föreståndare för Kungl. Sachsiska Skogsakademien i

Tharandt. Nydanare av skogsindelningsverksamheten.

109



Den tyska debatten om skogens
förräntning vid mitten av 1800-talet
- fick den något inflytande i Sverige?
Hartig8 och Cotta - Goethes samtida —
ville i första hand åstadkomma ett skogs-
bruk som var uthålligt och som gav be-
folkningen tillräcklig försörjning med
virke som bränsle, för byggnadsändamål
mm. Man kan säga att de företrädde en
samhällsekonomisk produktivitet, medan
deras efterföljare, t.ex. Pfeil och Hundes-
hagen, orienterade sig mot en modernare
syn på skogsbruket och talade om privat-
ekonomisk räntabilitet.9 1849 lade Faust-
mann fram sin berömda räntabilitetsfor-
mel och 1858 kom Presslers10 markränte-
lära. Pressler vände sig särskilt mot tan-
karna på samhällsekonomisk produktivi-
tet, som han ansåg kunna leda till oeko-
nomiskt handlande då inga förräntnings-
krav ställdes (skogen kom att innehålla
” faule Geselle, i form av oräntabla be-
stånd). En av hans anhängare talade
t.o.m. om ” das fressende Kapital” när den
överslutna äldre skogen närmast ” växte
bakåt” .

När det visade sig att beräkningar en-
ligt markränteläran ofta visade en för-
räntning som låg långt under vad som
kunde uppnås inom andra näringsgrenar,
uppstod skogsränteläran, som eftersträ-
vade högsta möjliga avkastning av den
växande skogen. Skogsränteläran kom att
företrädas av de praktiskt verksamma

skogsmännen, medan markränteläran
hade sina förespråkare vid de skogliga fa-
kulteterna11 .

Striden mellan de bägge ” lärorna” i
Tyskland böljade fram och åter under
hela den senare delen av 1800-talet men
gav förvånansvärt liten genklang i vårt
land. Här stannade man vid frågan om
samhällsekonomisk produktivitet eller
privatekonomisk räntabilitet. Skogssty-
relsen och dess företrädare jägmästarna i
statlig tjänst förordade den förstnämnda
principen (” största möjliga tillväxt i
pengar” ), medan järnhanteringens före-
trädare - och senare bolagsskogsbruket -
närmast hyllade principen om den (pri-
vat-)ekonomiska räntabiliteten (högsta
möjliga förräntning av i företaget investe-
rat kapital). Mot bakgrund av att ägande-
förhållandena i den tyska skogen skiljde
sig från förhållandena i Sverige, med en
stor andel privatskog, torde ställningsta-
gandena vara förklarliga. I sammanhang-
et bör naturligtvis inte glömmas de
många privata skogsägarna i vårt land in-
te minst i Bergslagen, som i avsaknad av
skogsvårdslag och sedan åliggandena om
träkolsleveranser till bruken upphört om-
kring 1850, såg skogen som den nyttig-
het där man främst kunde hämta medel
till allehanda oundgängliga utgifter. De
skogsägarna brydde sig förmodligen
mycket litet om det ena eller andra slaget
av räntabilitet eller produktivitet.
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: Heinrich Cotta (1763-1844), direktör för Forstinstitutet i
Tharandt, pionjär betr. skogsindelning, fackwerksmeto-
den), Wilhelm Pfeil (1783-1859), ledare för Forstinstitutet
i Ebcrswalde, skogsvårdarc "det lokalas järnhårda lag", / C.
Hundeshagen (1783-1834), professor i skogsvetenskap i
Tubingen och Giessen, grundläde den skogliga statistiken,
normalförrådsmetoden.

3 Oberforstrath von Berg 1855: Ober die Vegetations-Verhäl-
ni$$e in Skandinavien, besonders in forstlicher Beziehnng,
(Jahrbuch der Königl. Sächs. Akadcmic fur Forst- und
Landwirte), utgiven på svenska 1856, översättn. C. M. Sjö-
green: Skogen och dess nationalekonomiska betydelse i
Skandinavien.

' Gustaf Segerdahl (1803-91), över jägmästare, direktör för K.
Skogsinstitutet 1855-64, skapade ett indelningssystem.

6 Wilhelm Obbarius (1823-85), lärare vid Brukssocietetens
Skogsinstitut, skogsindelare fr. a. Hos Uddeholms Bolag, i
senare år i Avestatrakten.
Är 1850 upphörde i Bergslagen hemmansägarnas hem-
budsskyldighet för träkol till järnbruken.

8 Georg Ludwig Hartig (1764— 1837), grundade forstinsti-
tutet i Eberswalde (Berlin), förespråkare för det uthålliga
skogsbruket, som han införde i Preussen(Hasel).
Mantel 1990: Wald und Forst in der Geschichte.

" Robert Pressler, skogsmatematiker vid Forstinstitutet i
Tharandt.

11 Mantel 1990.
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Nya tider!
Vi kan förvaltning!
- avkastning och

värdeökning.

Vi vill samverka!
- tjänster för Dina

behov.

Vi är fristående!
- inga ägarintressen i

skogsindustrin.

” Skogssällskapet skall som fristående
förvaltare samverka med ägare till skogs-

egendomar för att skapa god avkastning och
utveckla egendomars framtida värden."

^ogssäll^apet
Den Fristående Skogsförvaltaren

www skogssallskape» se
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