
Evert Sunesson
Skogsvårdskonsulent sedan 1962 och huvudsakliga tiden vid SVS
i Kalmar län - härav drygt 20 år som distriktschef i Högsby. Sedan
1993 och fram till pensioneringen 2002 ordförande i Statstjänste-
mannaförbundets avdelning inom Skogsvårdsorganisationen (ST -
Skog). Deltagare i många referens- och projektgrupper inom SVO. Den
nyvunna pensionärstillvaron präglas av "back to basic" dvs. arbete i
den egna skogen tillsammans med mycket annat.

Från länsskogvaktare till
skogsvårdskonsulent

I oktober 1962 lä mnade jag skogsskolan
i Bjärka-Säby som färdig skogvaktare.
Det ä r från den tiden och framöver jag
har en viss överblick. Ungefär samtidigt
inträdde en brytningstid i skogsbruket.
Hästen, som allt sedan avverkning före-
kommit i den svenska skogen och fram
till nu, svarat för att virket kommit fram
till bilvägar och Hottningsleder, började
få konkurrens av traktorer som nu allt-
mer konstruerades för enbart skogstran-
sporter. Men det skulle dock dröja något
decennium innan hästen var uträknad
och under den tiden präglades stora de-
lar av skogsbruket av ivrigt sökande efter
metoder och system för att rationalisera
transporten från stubbe till väg. Begrep-
pet ' ingen man på marken” gick frå n vi-
sion till verklighet, men det dröjde flera
decennier innan målet var nått.

Rotnettot i skogsbruket låg under en
lång tid förhållandevis stilla. Från 1960-
talets början och fram till 1973 var det en-

dast små prisförändringar på rotpriserna.
De justeringar som kunde noteras på den
sågade varan under den tiden förmådde
inte balansera arbetskraftskostnadernas
ökning, men den ökade mekaniseringen
innebar dock en viss kostnadsminskning,
varför de totala avverkningskostnaderna
någorlunda kunde begränsas.

Lövvirke var knappast intressant an-
nat än till vedbrä nsle. Massavedsorti-
menten figurerade på en mycket begrä n-
sad marknad. I huvudsak var det endast
barrsortimenten som gav något rotnetto.
En livlig diskussion förekom på grund av
de låga avräkningspriserna på barrmas-
saved kring den dimensionsgräns där det
inte längre var lönsamt att ta vara på sor-
timentet. Det varierade naturligtvis med
olika avsättningslägen, men det var inte
ovanligt att toppar ner till en diameter
av fyra, fem tum (10-12,5 cm) - lämnades
kvar oupparbetade vid avverkningar. Vid
ungskogsröjningar sparades sällan något
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löv och i storskogsbruket var det vanligt
att lövuppslagen dödades på kemisk väg.

Det var således i det här skogsbruket
och i den här tidsandan som jag påbör-
jade min skogsmannabana, och som kom
att avslutas, i varje fall den yrkesverksam-
ma delen, fyrtio år senare. Likheten mel-
lan den tidens förhållningssätt och da-
gens är inte särskilt stor. Begreppet ' den
gamla goda tiden” , kopplat till de här
tankarna, ä r inte ens en tavelträff enligt
mitt sätt att betrakta utvecklingen.

inte på Vimmerby distrikt och hos Nils
Åknert. Jag har många gånger senare i li-
vet haft anledning att buga mig mot för-
synen såsom den uppträdde vid mitt in-
träde i yrkesrollen.

Svag skogspolitik
1948 års skogsvårdslag utgjorde grund-
pelaren för skogspolitiken och det fun-
dament vilket Skogsvårdsstyrelsen hade
som underlag för verksamheten. Men la-
gen var nu inte sä rskilt styrande. Det var
inte många beteenden i skogsbruket som
kunde falla tillbaka till det lagen stadga-
de. Kunskapen om innehållet i lagen var
heller inte överdrivet stor bland tjänste-
mä nnen vid Skogsvårdsstyrelsen. En bi-
dragande orsak var naturligtvis att lagen
var gammal och kändes omodern. Även
om utvecklingstakten i skogsbruket hit-
intills inte hade varit särskilt påtaglig se-
dan lagen antogs så började det nu så
smått hä nda saker i skogen. Skogsindu-
strins utbyggnad i landet reste t.ex. frå-
gor kring råvarutillgången. Skogsnärni-
gen var en växande resurs i samhället och
bidrog i särskilt hög grad till sysselsätt-
ningen då produktionen till stor del var
oberoende av importerade insatsvaror.
Omfattande arealer nerlagd jordbruks-
mark beskogades. Kemikalieanvändning-
en i skogen uppmä rksammades av den
ideella naturvården osv. Skogen fick en
allt större roll och för människorna i

Första jobbet, Vimmerby distrikt
I oktober 1962 svarade jag på en platsan-
nons. Det var Skogsvå rdsstyrelsen i Kal-
mar län som sökte en lä nsskogvaktaras-
pirant till Vimmerby distrikt. Chefen där
hette Nils Åknert. "Chef ” var egentligen
inget brukat begrepp på den tiden utan
” distriktsföreståndare” var den rätta be-
nämningen. Chefsbegreppet infördes
långt senare i Skogsvårdsstyrelsen och
då också med fokus på ordet chef i rollen
som ledare. Nils var en chef med de egen-
skaper som idag brukar krävas av en le-
dare. Han hade också, vilket för mig blev
en senare upptäckt, ett synnerligen stort
förtroende bland distriktets skogsägare.
Skogsvå rdsstyrelsen i Kalmar län leddes
av lä nsjägmästare Lord Västerberg. Han
var också en chef av samma kaliber.

Det var inte ovanligt vid den här ti-
den att de unga och nyanställda läns-
skogvaktaraspiranterna tydligt fick veta
hur slipstenen skulle dras. Långt ifrå n
alla sattes i jobb efter förmåga och kom-
petens. Den sk ekluten skulle vara en del
av aspiranttiden på många håll. Så dock

samhället. Det hade under en tid pågått
diskussioner om behovet av en ny skogs-
politik och dessa diskussioner blev allt
tydligare. Naturvårdsverkets generaldi-
rektör Valfrid Paulsson fick senare också
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regeringens uppdrag att leda den utred-
ning som skulle lägga fram förslag till en
ny skogspolitik. Men det skulle komma
att dröja ända fram till 1979 innan 1948
års lag ersattes med en modernare sådan.
Den Paulssonska utredningen presente-
rade visserligen ett mycket omfattande
förslag till ny skogspolitik och förändrad
skogsvårdslag 1973. Bl.a. förslog utred-
ningen ett omfattande avgifts- och stöd-
system i syfte att få fart på skogsvården.
Rapporten ” Mål och medel i skogspoliti-
ken'” döptes snabbt om av kritikerna till

” En röd hand över skogen” och efter en
mycket kort tid föll det hårt kritiserade
färslaget sönder och samman. Strax dä r-

på tillsattes dock en ny utredning med
landshövding Bengt Lyberg som ordfö-
rande. 1979 kunde den då sittande Fp-
regeringen lägga fram ett nytt förslag
till en modern skogspolitik. — Kungsvä-
gen till en bättre skogsvård - deklarera-
de Torbjörn Fälldin som då strax innan
var statsminister - gå r via den nya skogs-
vårdslagen.

Skogsvå rdsstyrelsen var ända sedan
dess tillkomst 1905 ingen helstati ig myn-
dighet. Dess styrelse utsågs både av re-
geringen och landstinget. Halva antalet
ledamöter av vardera. Detta, tillsam-
mans med den rådande situationen med
en föråldrad skogsvårdslag skapade en

Evert Sunesson och Gunnar Gotte i glatt samspråk.

62



viss otydlighet för Skogsvårdsstyrelsens
arbete. Först i början av 1980-talet blev
Skogsvårdsstyrelserna statliga myndig-
heter.

Den otydliga skogspolitiken medförde
att skogsvårdsstyrelsens roll ä nda fram
till slutet av 1970-talet inte var kristall-
klar vilket förde med sig att det kunde
råda ganska stor frihet i verksamheten.
Visserligen angav de statliga anslagen in-
riktningen men trots allt så fanns det nog
lite krökar på kommunikationskanalerna
längst ut till fältet.

För många skogsägare var detta något
av julafton. En stämplingsdag handla-
de om förhållandevis mycket pengar. En
dag med två klavare kunde resultera i en
rotpost på ett vä rde mellan 15- och 20-tu-
sen kronor. Och däri fanns inga avverk-
ningskostnader. Dubbla summan mot
vad t.ex. en Volvo Pv kostade vid den ti-
den. Inte sällan avslutades dagen med en
gemytlig middag hos skogsägaren.

De konfliktsituationer som stundom
kunde uppstå rörde i allmänhet valet
av huggningsform. Oftast spå rades en
ovilja från markägarens sida att föryng-
ringshugga trots att beståndet var slutav-
verkningsmoget. Långt senare förstod jag
dock att Nils Åknert genom åren skapat
ett sådant klimat att flertalet av skogsä-
garna i allmänhet hade insikt om nöd-
vändigheten att slutavverka ett moget
bestånd.

Det kunde också uppstå konfliktsi-
tuationer nä r en skogsägare hade be-
ställt stämpling och fastighetens skogs-
tillgångar inte medgav något uttag. Den
situationen inträffade alltid någon gång
per säsong. Det var då i regel en skogsä-
gare som saknade plan över fastigheten
och dessutom ägnade liten tid och ringa
intresse åt skogen. Någon tid att före
stämplingsförrättningen kunna planera
uppdraget fanns inte utrymme för om
det inte gick få markägaren att betala för
en sådan planering. Men där sådant be-
hov fanns var detta i regel omöjligt.

Rotpoststämpling hela hösten
1 Vimmcrby hade verksamheten med rot-
poststä mpling genom åren blivit omfat-
tande. Skogsvårdsstyrelsen märkte, mät-
te upp, och kuberade den rotstående sko-
gen. Markägaren kunde senare bjuda ut
sin rotpost till försäljning bland traktens
sågverk. Vid den här tiden fanns det en
liten klingsåg, om inte i varje by, så åt-
minstone ett par i varje socken. Kraftkäl-
lan var oftast en råoljemotor, dvs tä nd-
kulemotor vars ljud var omisskännligt
och kunde hördas på långa avstånd un-
der kalla vinterdagar. Många människor
var vintertid sysselsatta i skogsnäringen,
endera med avverkning/transport eller
vid sågverken. Rotpostmarkanden hade
en viktig funktion som bidrag till syssel-
sättningen på landsbygden i denna del av
landet. Begreppet strukturrationalisering
hade ännu inte nått branschen.

Rotpoststämplingarna var som sagt
omfattande och ägde i tiden rum under
hösten och fram till dess snön omöjlig-
gjorde fortsatt stämplingsverksamhet.

Skogsvårdskonsulent
Titeln och befattningen lä nsskogvakta-
raspirant behöll jag ett å r. Även om Vim-
merby var en bra arbetsplats så var lönen
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nalnerdragningar. I Skogssektorn fanns
en möjlighet att skapa tillfällig sysselsätt-
ning (beredskapsarbeten). Skogsvårdssty-
relsen hade i uppdrag åt AMS att orga-
nisera arbetslag där fristä lld arbetskraft
kunde erbjudas sysselsättning under fullt
ordnade former.

Lågkonjunkturen i mitten av 1960-ta-
let hade medfört att många människor i
länet mist sina arbeten. En omfattande
verksamhet enligt konceptet ovan
des upp. Men det stannade inte bara vid
skogliga arbetena utan även andra om-
råden kom att omfattas av dessa bered-
skaps-arbeten. Kanske var det just en
särskild tjänstemans stora engagemang
för de må nga friställda människorna
samt hans ambition och alldeles speci-
ella förmåga att se Skogsvårdsstyrelsens
möjligheter att organisera arbetslag inom
de mest skiftande områden som fick den
här verksamheten att svälla. Länet är rikt
på kulturminnen och även om steget kan
tyckas vara långt från skogsvård till vård
av fornminnen så sattes en rad sådana
projekt igång och även projekt rörande
byggnadsvård. Min roll var att biträda
med administration av dessa arbeten vil-
ket bl a innebar att se till att erforderlig
sakkunskap fanns tillgänglig när sådan
erfordrades, att maskiner och övrig ut-
rustning fungerade och hölls i ordning
och i övrigt följa den utveckling i om-
världen som berörde de här verksamhe-
terna.

som biträdande länsskogvaktare inte rik-
tigt vad jag hade tänkt mig vid mitt yr-
kesval. Statens kaka var verkligen liten
vid den hä r tiden. Den räckte helt enkelt
inte till försörjningen. Och som de fles-
ta andra biträdande lä nsskogvaktare höll
jag koll på när det skulle bli förändring-
ar, dvs. pensionsavgångar och vem som
då stod på tur att flyttas upp till ordi-
narie länsskogvaktare. Antalet tjänsteår
var helt avgörande för karriärklättringen.
Glädjen som infunnit sig för ett år sedan
över att ha fått ett jobb direkt efter exa-
men hade nu ebbat ut och orsaken var
uteslutande den lilla pengen i lönekuver-
tet. Ett hopp tä ndes emellertid efter en
tid. En nyinrättad befattning som skogs-
vårdskonsulent vid Skogsvårdsstyrelsen i
Mariestad såg jag som möjligheten att
förbättra familjens ekonomiska betingel-
ser. Jag sökte och fick jobbet. Den gamla
titeln ” länsskogvaktare” hade nu mönst-
rats ut (1964) och ersattes med ”skogs-
vå rdskonsulent” .

bygg-

Skogsvårdsstyrelsen i Skaraborgs län
Tiden i Skaraborgs län var spännande.
Jag hade i huvudsak två arbetsuppgif-
ter. Att biträda med administration av
skogliga beredskapsarbeten, som var ett
uppdrag åt Arbetsmarknadsstyrelsen
(AMS), samt att handlägga skogsdik-
ningsärenden.

Arbetsmarknadsmyndighetens
byggnad skedde i stor utsträckning un-
der 1960-talet. Stora insatser gjordes i
syfte att skapa sysselsättning åt de som
förlorat sin anställning i samband med
industrinerläggningar och andra perso-

upp-

Skogsdikning
Skogsdikning var min andra arbetsupp-
gift. Betraktat med dagens kunskap om
sambanden i naturen var det en verksam-
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het som jag numera försöker göra mitt
bästa för att förtränga. Det var säkert
Hera, med dagens kunskap sett, värde-
fulla våtmarker som jag på det här sättet
förvandlade, visserligen till produktiva
skogsmarker, men vad av andra värden
har nu gått förlorade? Vid ett alldeles spe-
ciellt tillfä lle hade jag felberäknat ett vat-
tenflöde. Utloppet i ett dikessystem pas-
serade en allmän väg via en vägtrumma.
Trumman var tidigare dimensions-be-
räknad av Vägverket och därmed trodde
jag saken var klar och att de aktuella flö-
dena skulle sväljas. Men inte alls. Flera
mil nygrävda skogsdiken gav självfallet
vattenavrinningen ett snabbare förlopp.
En söndagskväll fram på vårkanten kom
ett telefonsamtal från en mycket irrite-
rad markägare och intressent i det aktu-
ella dikningsföretaget. En sjö på ett par
kvadratkilometer hade bildats under hel-
gen. Den hade aldrig funnits där tidiga-
re enligt den irriterade markägaren. Jag
hade ingen anledning att misstro honom
så natten som följde bjöd inte på särskilt
mycket sömn. Tidigt på måndagsmorgo-
nen var jag på plats och kunde beskåda
den alldeles fä rska sjön tillammans med
många lokala åskådare. Irritationen var
naturligtvis stor hos de flesta men några
tyckte att det var ett naturens under. En
snabb insats med grävmaskin och kom-
plettering med ytterligare en vägtrumma
fick kvällstidningarna att bruka mindre
rubriker än vad de troligen tänkt sig från
början.

gift, gjorde att jag inte gärna ville skiljas
från tanken att så småningom få ansva-
ret för ett eget distrikt i Skogsvårdssty-
relsens organisation. Tillfä llena kommer
i regel krypande med snigelns hastighet
och försvinner lika snabbt som blixten.
Efter ett telefonsamtal frå n länsjägmäs-
taren i Kalmar län en majdag 1968 var
jag såld. Distriktet i Högsby var ledigt
och jag fick frågan om jag ville söka be-
fattningen. Det var egentligen inget läge
att tveka och några månader senare fanns
jag på plats i Högsby.

Min erfarenhet av verksamheten på ett
distrikt hade jag med mig från Vimmer-
by och det sätt på vilket skogsbruket be-
drevs i trakterna där. Jag var också tyd-
ligt medveten om att det fanns skillnader
i skogsbrukssätt mellan storskogsbruket
och det privata småskogsbruket.

Blädning som huggningsform
Högsbydistriktet hade nu varit utan före-
ståndare en tid så det fanns en del upp-
gifter att hugga tag i direkt. Men redan
de första arbetsdagarna kom chockupp-
levelsen. Ett besök hos ett av distriktets
stämplingslag gjorde mig mycket kon-
funderad. Laget hade ett uppdrag, en rot-
poststämpling på en fastighet som ägaren
nyligen förvärvat. Han hade önskemål
om ett stort skogsuttag. Bestånden som
skulle stä mplas bestod av gammal och
torr gran med inslag av enstaka tallar,
dessutom lågt virkesförråd. Ett typiskt
slutavverkningsbestånd med mitt sätt att
betrakta det. Markägaren och förrätt-
ningsmannen hade kommit överens om
att gallra beståndet. Och det pågick vid
mitt besök. Det här bröt mot all min in-

Distriktsföreståndare
Tiden i Vimmerby, och det sätt på vil-
ket Nils Åknert förhöll sig till sin upp-
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Så var skogstillståndet många gånger.

telefonkontakter med båda fick jag klart
för mig att stä mplingsverksamheten var
” ljuskä nslig” i vissa delar av länet. 1 norra
delen av Kalmar län fanns ett annat för-
hållningssätt än övriga i länet, dock med
några undantag. Det här var en helt ny
upplevelse som jag insåg skulle komma
att skapa bekymmer framöver. Erik gav
mig sitt odelade stöd samtidigt som han
beskrev de krafter som han såg var i rö-
relse. Våra samtal blev både många och
lå nga i den här frågan. Det skulle visa
sig att det var må nga hundar som hade
begravts i anslutning till vad som kunde
kallas blädningsyndromet och i hägnet
av detta förekom en del verksamhet som
var ljuskänslig. I det senare var dock inte
Skogsvå rdsstyrelsen inblandad.

Bland distriktets personal var uppfatt-

sikt om skogsskötsel. Det stämde inte alls
med mina kunskaper och mina erfaren-
heter från Vimmerby. Samtidigt som jag
våndades pågick stämplingen. En tredje
part, markägaren, gjorde ju att jag inte
kunde bryta in direkt i den pågående
verksamheten. Dessutom, vilket sägs i
förbifarten, så var de människor som ut-
gjorde stämplingslaget mycket vä l rotade
och allmänt aktade i Högsby-trakten. Jag
var inte bara ny på distriktet. Jag var ock-
så ny i kretsen av distriktföreståndare i lä-
net. En inte helt lätt situation som dessut-
om komplicerades av att familjen bodde
kvar i Mariestad i avvaktan på att bostad
mm skulle ordnas i Högsby. Jag hade två
personer att vända mig till i min belägen-
het. Det var Nils Åknert i Vimmerby och
min chef Erik Jonsson i Västervik. Efter
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ningen undantagslöst att slutavverkning-
ar skulle minimeras. Främsta skälet var
de kostnader som anläggning av nya be-
stånd drog med sig. Till den bilden bör
då fogas att kostnaderna för bestå ndsan-
läggning ständigt stegrades medan rot-
nettot eker avverkning låg ganska fast
förankrat på ungefär samma nivå sedan
femtontalet år tillbaka.

Som framgår tidigare här i texten så
var skogspolitiken otydlig vilket öppna-
de för ett ganska fritt spelutrymme ute
i distrikten. Synen på de huggningsfor-
mer som borde tillämpats i den äldre
och slutavverkningsmogna skogen var
helt olika mellan norra och södra länsde-
larna. 1 söder vägde de kortsiktiga ekono-
miska aspekterna tyngre än i norr. Min
tro är att det var en kvarleva från den ti-
den då Kalmar län bestod av två Skogs-
vårdsstyrelser. Kalmar norra och Kalmar
södra. De skilda synsätten faller natur-
ligtvis tillbaka på Skogsvårdsstyrelsernas
ledning. Troligen hade situationen varit
annorlunda med en modernare och mera
kompetent ledning i Södra Kalmar läns
Skogsvårdsstyrelse. Men statsmakterna
hade under flera års tid talat om en sam-
manslagning av de båda landstingen i lä-
net. Eftersom landstingen konstitu-erade
halva Skogsvårdsstyrelsens styrelse och
det södra landstinget levde under hotet
av att gå sotdöden till mötes så hade luf-
ten troligen även flytt Skogsvårdsstyrel-
sen och dess styrelse. Mycket av förkla-
ringen tror jag återfinns häri.

Högsby distrikt hade varit det nord-
ligaste distriktet i Skogsvårdsstyrelsen.
De skogliga förhållandena skiljer sig i
några avseenden från den övriga lä nsde-

len. Lä ngre söderut finns de goda gran-
boniteterna medan mellanlänets skogs-
mark ä r svagare och dessutom fattigare
på nederbörd. De skogliga förhållandena
gjorde att det kanske var något mera för-
svarbart att tillämpa blädningsskogsbruk
i söder, medan det i mellanlänet var klart
destruktivt.

Den gröna lögnen
Även om jag hade stöd i min uppfatt-
ning om hur skogsbruket skulle bedri-
vas frå n min chef så fanns det en rad
handbromsar i min omgivning. Riktigt
obehagliga scener utspelades, ibland ini-
tierade både frå n skogsbrukets lokala ak-
törer men även från andra håll. Något
kollegialt stöd från min omgivning erfor
jag inte. För att påvisa blädningsskogs-
brukets konsekvenser och att huggnings-
formen var mera olämplig i mellanlänet
än övriga delar av lä net visade jag på sta-
tistik från flera års rotpostsämplingar i
Högsby. Där framgick att antalet träd
vid slutavverkningar uppgick till mellan
två och tre per m3sk när det gällde tall.
För gran var motsvarande siffror fem till
sju. Det här var uppgifter över flera å rs
stämplingar under den tid jag varit verk-
sam i Högsby. Jag jämförde sedan dessa
uppgifter med motsvarande från and-
ra distrikt. Där höll granen högre eller
samma volym som tallen. Att den bläd-
ningsform som under lå ng tid tillämpats
i Högsbytrakten hade gynnat den s.k.
gröna lögnen på bekostnad av värdefull
produktion av tall kunde ju på detta sätt
tydligt bevisas. Något av en bekräftelse
på att mitt förhållningssätt låg i huvud-
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Falsk volymberäkning
Skogsvårdsstyrelsen i Högsby avvisa-
de stämplingsuppdrag där skogsägaren
krävde blädning, om det inte handlade
om direkta självföryngringsmarker där
huggningsformen kunde försvaras. An-
dra aktörer började då uppträda på denna
marknad. Visserligen hade dessa stämp-
lingsförrättare funnits även tidigare men
efter mitt inträde på arenan ökade deras
marknad väsentligt. Det här var inte bra
för nattsömnen. Det skapade en kon-
kurrens på ojämlika villkor och det var
svårt att agera emot detta. Att med stöd
av skogsvårdslagen komma till rätta med
förhållandet var inte att tänka på. Lagen
brukade inte tillä mpas i dessa syften fick
jag klart för mig när jag undersökte sa-
ken. Men det var egentligen ur ett helt
annat perspektiv som en del av dessa
stämplingsförrättares verksamhet var
oroande. Någon skulle kunna kalla deras
verksamhet för det perfekta brottet. Det
handlade nämligen om att justerade ku-
beringstal tillämpades vid volymberäk-
ningen. Justeringen var alltid neråt och
det fick till följd att vederlaget för den sål-
da skogen grundades på en lägre volym
än den verkliga. Bland privatstä mplarna
fanns även anställda inom storskogsbru-
ket som ägnade sig åt sådan verksamhet
utan att direkt kunna avslöjas. Det fanns
också sågverksägare som var införstådda
med det verkliga förhållandet och drog
ekonomisk nytta av detta på aningslösa
skogsägares bekostnad. Dessa skogsäga-
re såg sig ä ndå som vinnare eftersom de
kunde konstatera att alla kostnader för
föryngringsarbete uteblev.

spåret för tillämpad skogsskötsel fick jag
då general-direktören Fredrik Ebeling
under en resa till Skogsvårdsstyrelsen
besökte Högsbydistriktet och i skogen
tog del av problematiken.

Blädningsformen raderades inte ut
helt och hållet men trakthyggesbruket
fick till sist genomslag i Högsby. Det
skedde dock inte utan konsekvenser. An-
talet stämplingsuppdrag nästan halvera-
des under en tid i början av 1970-talet.
Så småningom återkom dock uppdragen.
En anledning till att stämplingsuppdra-
gen åter ökade var den kraftiga uppgång
som nu inträffade på virkesmarknaden.
Det var nu mycket lättare att i ett förbätt-
rat ekonomiskt läge motivera kostnader
för återväxten.

Högkonjunktur i skogen
Det var alltså hösten 1973 som blev en
vändpunkt för skogsbruket. Under tre
månader ökade rotpostpriserna med i
runda tal 30 kronor per m3sk. Sågver-
ken köpte allt som gick att såga. - Det
sågade virket stiger på exportmarknaden
med 25 öre per kubikfot i veckan, berät-
tade en sågverksägare för mig i september
och bröt därmed lojaliteten sågverksbrö-
der emellan genom att röja affä rshemlig-
heter som må nga ä ndå anade men som
inte offentliggjorts utomför kretsen av
sågverksägare. Suget efter virke blev
mycket starkt. En kraftig storm senare
under hösten och som drog ner mycket
skog kanske bidrog till att rotpostpriser-
na ändå stabiliserades på en nivå som his-
toriskt sett fram till nu var den högsta.
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I början av 1970-talet fanns det ett
tjugotal sågverk inom distriktet, bysågar
oräknade. Det var förhållandevis många
sågverk och långt flera än vad timmer-
få ngsten inom Högsby distrikt gav un-
derlag för. Konkurrensen om sågtim-
ret hårdnade i rådande högkonjunktur.
Samtidigt som dessa privata stämplings-
förrättare utökade sin verksamhet i bety-
dande grad minskade deras försiktighet i
takt med att kundtillströmningen ökade.
Det som tidigare varit en strängt hemlig-
hållen verksamhet inom en mycket snäv
krets svällde nu ut i omfattning och pri-
vat-stämplarna förlorade helt och hållet
kontrollen över situationen. Det var snart
var mans kunskap att privatstämplarnas
rotposter gav betydligt högre timmerut-
byte per m3sk än de poster som stämpla-
des genom Skogsvå rdsstyrelsen.

Reaktioner mot blädningen
Blädningsförmen lät sig inte så lätt ut-
mönstras i södra länet. Den hade dju-
pa rötter, även om förutsättningarna för
trakthyggesbruk ökat väsentligt genom
betydligt bättre rotnetton så fortsatte
blädningen fast nu dock i mindre om-
fattning. Det förekom att blädning till-
lämpades vid även vid Skogsvårdsstyrel-
sens rotpoststämpling vid några distrikt.
Signalerna från ledningen hade inte va-
rit tillräckligt tydliga i det hä r avseendet.
Blädningsförmen som sådan och även
privatstämplarnas verksamhet diskutera-
des i allt vidare kretsar inom den skogliga
yrkeskåren. Reaktionerna växte sig ock-
så starkare. Skogsägarföreningens tjäns-
temän var de som stod för de tydligaste
reaktionerna.

I semestermånaden juli 1980 presen-

På den tiden det begav sig . . .
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terades ett examensarbete vid Skogshög-
skolan som diskuterade blädningshugg-
ning kontra trakthyggesbruk och inne-
höll fotodokumenterade exempel från
Skogsvårdsstyrelsens rotpoststämplingar
i södra Kalmar län. Det var utan tvekan
dynamit i rapporten. Jag var själv perso-
nalföreträdare (ST-Skog ordförande) i lä-
net och flera av medlemmarna berördes
av rapporten, en del t.o.m. direkt utpe-
kade även om namnen lyckligtvis sakna-
des. Samtidigt hade jag själv aktivt enga-
gerar mig i blädningsfrågan på hemmap-
lan. Vad göra ? Det fanns inget alternativ.
Skogsvårdsstyrelsen kallade samman all
skoglig personal till en exkursion den 3
september. Bl.a. besöktes några av de be-
stå nd som redovisades i examensarbetet.
Det ä r inte mycket mera att säga om det-
ta. Dagen gick till historien som den dag
då blädningen avskaffades i Kalmar lä n.
” The black day oi september”. Det var
för flera en tvärvändning vid altaret. Den
gamla tiden kunde betraktas som lä nge
sen förbi och nu gällde en annan tid där
ingen längre kunde dagtinga med trohe-
ten till uppdraget.

stiga. Fastighetspriserna ökade. Exemplet
handlar om en jordbruksfastighet i Emå-
dalen med goda jordbruksmarker och en
skogsareal som är tiodubbelt större än ge-
nomsnittet för länet. Virkesförrådet var
synnerligen högt och dessutom var sko-
gen till alldeles övervägande del gammal
och slutavverkningsmogen. Den nye äga-
ren som var en framgångsrik jordbrukare
men inte hade riktigt samma kompetens
inom skogsskötselns område. I varje fall
var det inte bevisat. Han byggde skogs-
bilvägar och inledde avverkningar på fle-
ra fronter. Den gamla skogen försvann
som ett expresståg. Hans ambition, i
varje fall som den tog sig uttryck, var att
snabbt som ögat avveckla skogstillgång-
arna och investera pengarna i jordbruket.
I och för sig ingen dålig ambition men
avverkningarna var knappast i linje med
skogsvårdslagen. På min fråga vad som
var hans avsikt fick jag dock inget svar.

Tämligen snart förstod jag att det här
ärendet inte var att leka med. Jag hade ju
följt den skogliga debatten och där fanns
oron för att skogstillgångarna skulle ebba
ut. Samtidigt som också priskarusellen
på skogsfastigheter fortsatte att snurra
med allt högre hektarpriser. Det här blev
ett mycket knepigt ärende för Skogs-
vårdsstyrelsen och under hand även för
Skogsstyrelsen. Det fanns, upplevde jag,
en oklarhet hur handläggningen skulle
gå till eftersom erfarenheten av liknande
ärenden inte var så stor, som sagts tidi-
gare. Ärendet avslutades emellertid. Med
stöd av 1948 års lag utfärdades en avverk-
ningsbegränsning visserligen efter det att
omfattande volymer avverkats men ändå
ett stopp. Några år senare, efter 1979 å rs

Ransonering av gammal skog
1948 års skogsvårdslag var inte längre
mycket att hänga i julgranen som jag
tidigare har beskrivit den. Det som där
stadgades om ransonering av gammal
skog kanske ä ndå utgjorde ett litet un-
dantag. Jag tycker jag har stöd för det-
ta påstående med exemplet nedan. Nä r
skogskonjunkturerna började förbättras

1973 (tidigare beskrivet) kom naturligt-
vis köpintresset för skogsfastigheter att
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man och försökte beskriva hur jag upp-
levde situationen. Resultatet uteblev inte.
Älgtilldelningen ökade. Från jägarhåll
kom starka motreaktioner då man fruk-
tade att jag ville utrota älgstammen. Jag
som var syndabocken och fick därför ta
emot en del obehagliga reaktioner. Sena-
re skapades en ordning så att varje di-
strikt fick till uppgift att inför varje jakt-
säsong till länsälgnämnden redovisa en
generell bedömning av älgskadornas om-
fattning. Mycket kraft och enregi lades
ner från Skogsvårdsstyrelsens sida för att
försöka åstadkomma förståelse för skogs-
brukets villkor. Frågan är om det resul-
terade i någon påtaglig effekt. Det finns
egentligen inga enkla vägar ur denna si-
tuation. Tyvärr väljer många skogsägare
alltjämt att anpassa trädslagsvalet efter
älgstammen. Gran istället för tall, även
på klara tallboniteter tycks vara ledstjär-
nan. Detta får stora ekonomiska konse-
kvenser i framtiden. Jämför vad som sägs
om volymen gran vid rotpoststämpling-
arna i Högsby och den sk gröna lögnen”.
Tyvärr, som jag ser det, saknas det fort-
farande förståelse för skogsbrukets villkor
irån en del håll.

skogsvårdslag, återkom ägaren igen med
förnyade krav på slutavverkning. Med
stöd av den nya lagen begränsades slut-
avverkningarna ånyo. Idag är ärendet av
naturliga skäl avslutat och skogsägaren
har inga hårda kä nslor gentemot Skogs-
vå rdsstyrelsen. Han har knappast gjort
någon ekonomisk förlust på Skogsvårds-
styrelsens agerande. Vilket kan leda tan-
ken till att ransoneringsparagrafen har
sitt värde även om det främsta syftet inte
är omsorg om den enskildes ekonomi.

Algar och tallplantor
Ett särskilt kapitel i skogsbruket utgörs
av den formliga explosion av älgstammen
som inträffade under 1970-talets mitt
och senare del. Vari orsaken bestod kan
måhända vara oklart men effekterna av
skadorna var mycket omfattande. Kan-
ske kan orsaken ändå sökas i den kraftigt
ökade slutavverkningsarealen som skapa-
de nya och andra förutsättningar för älg-
stammen. Så gott som varje tallplanta
blev skadad. Troligen av älgbetning men
sannolikt även av rådjur. För många jä-
gare var den stora älgstammen en källa
till glädje medan det för skogsägaren var
en bedrövelse. Det var helt enkelt inte
möjligt att föryngra med tall längre. Ef-
tersom ungefär 80 % av skogsmarken i
Högsby bestå r av tallboniteter så var det-
ta en katastrof. Jag såg det som en viktig
uppgift och tillika skyldighet att medver-
ka till att förutsättningarna för att plan-
tera tall återställdes. Det innebar att älg-
stammen måste minskas dramatiskt.

Tilldelning av älglicenser skötes av
länsälgnämnden på den tiden. Självfallet
hade jag kontakt med nämndens tjänste-

Spartansk kontorsutrustning
Tidigare har jag berört lönen som var
långt sämre än våra privatanställda kol-
legors. Även bland andra arbetsvillkor
fanns det en del att önska. När jag blev
distriktföreståndare i Högsby upptäckte
jag att mina kolleger hade sin arbets-
plats i bostaden. Kontorsutrustningen
var dessutom synnerligen spartansk. De
hjälpmedel som fanns för att underlät-
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Erik Falk, Alvar Öhlén, Ingemar Åkerlund, Bo 5Hedström och Karl-Cöran Enander.

ta administrationen var en skrivmaskin
och en lathund för multiplikationer och
divisioner. Inga kontorsmöbler eller nå-
gon räknesnurra. Distriktsarbetet omfat-
tade även på den tiden en hel del admi-
nistrativt arbete. Det handlade bl.a. om
redovisning av utförda åtgärder, lönerap-
porttering, upprättande av bidragspla-
ner till olika bidragsberättigade arbeten
mm. Jämfört med andra verksamheter i
samhället så var våra förutsättningar för
att sköta den administrativa delen till
nes helt bortglömd. Det var självklart för
mig att ta upp frågan med min chef Erik
Jonsson som direkt förstod mina behov
och utan några större åthävor kunde jag
utrusta mitt kontor med de hjälpmedel

som behövdes för det administrativa ar-
betet.

När det några år senare var aktuellt
med byte av rollen som personalföre-
trädare, dvs ordförande i konsulentför-
eningen i länet, föll valet på mig. Det
fanns troligen kopplingar till mitt en-
gagemang kring vår kontorsutrustning.
Några år dä refter invaldes jag i den na-
tionella styrelsen.

Kontoriseringen av distrikten
De administrativa förhållandena på di-
strikten lämnade fortfarande mycket i
övrigt att önska under 1970-talets mitt.
Fortfarande fanns flertalet av kontoren
i distriktsföreståndarens bostad. Samti-

sy-
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digt ökade administrationen. 1975 inför-
des skyldighet för skogsägaren att anmä-
la planerad slutavverkning. Detta gjorde
att skogsägarna allt som oftast hade be-
hov av att ha kontakt med Skogsvårds-
styrelsen. Att då sköta myndighetsrollen
från bostaden var inte tidsenligt. Detta,
samt att övrig personal behövde ha till-
gång till kartor och annat arbetsmaterial
gjorde det nödvändigt att överge bostads-
kontoren. Några Skogsvå rdsstyrelser
hade redan genomfört utlokalisering av
kontoren medan andra höll fast vid den
gamla ordningen. Vi var några kollegor
i riket som engagerade oss i den här frå-
gan. Motståndet hördes inte från arbets-
givarna, dvs. skogsvårdsstyrelserna, utan

de som höll i handbromsen var distrikts-
föreståndarna själva och ibland även de-
ras fruar. Det utgick nämligen en dusör
för rumshyra och städning. Skattefritt.

I det nationella perspektivet kom jag
via deltagande i arbetsgrupper av olika
slag i beröring med må nga utvecklings-
frågor som rörde skogspolitiken och våra
skogspolitiska medel. Skogspolitiken
1979 och arbetet i anslutning till denna
var under flera å r dominerande.

departementsråd så andragrund
medarbetare såg med intresse och förvän-
tan på framtiden De som möjligen hyst
tvivel kunde efter kort tid växla spår då
han snabbt axlade chefskapet på ett över-
tygande sätt. En av hans stora förtjänster
var att han genomdrev en mycket omfat-
tande implementering av skogspolitiken,
först inom skogsvårdsorganisationen och
senare genom ett brett upplagt cirkelstu-
dieprogram riktat till landets skogsägare.
Genom det breda upplägg som bar hans
signatur fick personalen i hela riket en
omfattande utbildning i skogspolitikens
mål och de medel som ställdes till vårt

som

förfogande. Detta var smått unikt och
bidrog till ett gott arbetsklimat och en
engagerad personal.

Under fyrtio år i min yrkesroll har ut-
vecklingen ständigt fortgått. Kunskaps-
området har utvidgats och fördjupats.
Forskning och praktik har sammanvävts
för att kunna tillämpas i vår roll i kon-
takten med skogsägarna. En ständigt på-
gående process. Väldigt ofta har utveck-
lings-arbetet och anpassningsprocessen
skett i arbetsgrupper. Det är en viktig
del av SVO-kulturen att lyfta in medar-
betare och samtidigt dra nytta av deras
erfarenheter.

Bo S Hedström och skogspolitiken
När Bo S Hedström utnämndes till ge-
neraldirektör för Skogsstyrelsen i mitten
av 1970-talet höjdes ett och annat ögon-
bryn inom organisationen. Det var hans
avsaknad av skoglig utbildning som till
en början skapade en viss oro. Nu hade
han varit ordförande i den sk kalhygges-
utredningen som slutförde sitt uppdrag
1974 samtidigt som han hade en bak-

ST-Skog-ordförande
Några ord om mim fackliga roll måste
också tillfogas. Jag övertog ordförande-
skapet i mars 1993. Åren som därpå följ-
de rymde mycket kraftiga nerdragningar
inom Skogsvårdsorganisationen. Det var
konsekvenser av statens krispaket som
under loppet av några år mer än halve-
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krävdes det dock förhandlingar.
Samarbetet med Skogsstyrelsens led-

ning och i första hand Gunnar Gotte,
som då var personalchef, flöt utomor-
dentligt bra. Vi kunde raljera med var-
andras svagheter. Men ändå med mycket
stringent iakttagande av våra helt olika
roller kunde vi lösa de till synes mest
omöjliga problem. Efterhand så vande
sig omgivningen vid våra umgängesfor-
mer och smittoeffekten blev tydlig.

rade antalet statligt anställda. För vår del
resulterade det dessutom i två omorga-
nisationer med några å rs mellanrum och
med en personalreducering på runt fem-
hundra medarbetare. Antalet distrikt re-
ducerades med en tredjedel och kansli-
ernas antal halverades Det här var en av
konsekvenserna av den skogspolitiska ut-
redningen som tillsattes 1990 och där
slutbetänkandet även innehöll förslag till
den framtida Skogsvårdsorganisationen.
Skogsägarna skulle nu verka under större
frihet och därmed minskade behovet av
styrmedel av olika slag. Skogsvårdsorga-
nisationens roll reducerades som en följd
därav.

Som personalföreträdare var min roll
bl a att vara observant på att avtal och
regelsystem följdes. Lokala företräda-
re vid varje Skogsvårdsstyrelse utgjorde
mitt kontaktnät. Mitt engagemang kun-
de stundom omfatta dc flesta av dygnets
timmar. Även lördagar och söndagar nä r
det var som mest intensivt. Även om det
förekom en del inkorrekta händelser un-
der processens gå ng fanns det genomgå-
ende en vilja på de flesta håll att korrigera
misstagen innan det var för sent. Ibland

Avslutning
Utan tvekan har jag under min tid vid
som medarbetare vid Skogsvå rdsstyrel-
sen tvingats in i en del svåra och kom-
plexa situationer men detta förmår ä ndå
inte skapa en negativ bild av rollen som
skogsvårdskonsulent. Tvärtom, att så gott
som dagligen träffa skogsägare och att ta
del av hans/hennes vardag samt kunna
bidra till att lösa uppkommande frågor
och problem gör att jag har känt mig ef-
terfrågad. Ingen dag har heller aldrig va-
rit den andra lik. Det är inte utan att jag
nu när jag pensioneras kommer känna en
viss saknad.
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