
Karl-Göran Enander
Född 1930. Civiljägmästare 1956. Anställd vid Skogsstyrelsen sedan
1958 i olika befattningar. Rektor vid statens skogsskola i Älvsbyn och
skogsinstitut i Bispgården, byråchef och sedan avdelningschef till
avgången 1993. Samarbetar med Institutionen för skogsskötsel vid
SLU i Umeå med att slutföra den tredje rapporten, omfattande tiden
1950-2000, av utredningen om Skogslagstiftning och skogsbrukssätt
för perioden 1850-2000.

Framväxten av en skoglig miljöpolitik
ten särskilt under 1970-talet och framåt
vägas in som en betydelsefull faktor.

Skogsbrukets miljöfrågor hade en ganska
undanskymd roll fram till slutet av 1960-
talet. Då hade emellertid sedan ett antal
å r kommit varningssignaler från forska-
re och miljödebattörer om främst risker-
na vid användningen av kemiska medel
i bland annat skogsbruket. Den opinion
som därefter började byggas kom också
att gälla andra företeelser i skogsbruket
än kemikalieanvändning, främst avverk-
ning och hyggesbehandling. Opinionen
mot skogsbrukets metoder hängde intimt
samman med den allmänna miljödebat-
ten i Sverige. Denna påverkades i sin tur
av miljöopinionen i andra länder, främst
USA, där opinionen väcktes tidigare än
i Sverige.

Konfrontationerna under 1970-talet
mellan skogsnäringen och dess kriti-
ker, samt den debatt som uppstod kring
detta i massmedia, i riksdagen och i det
vardagliga samtalet, fick både kort- och
långsiktigt stor skogspolitisk betydelse
med en direkt påverkan på skogslagstift-
ningen. När denna lagstiftning skall för-
klaras eller utvärderas måste miljödcbat-

Bakgrund
Naturvård i skogspolitiken
Vår moderna skogslagstiftning började
utvecklas för hundrafemtio år sedan.
Under huvuddelen av denna tid innehöll
skogslagarna inga regler för naturvård.
Även i de utredningar och riksdagsbe-
handlingar som föregick lagstiftningar-
na 1903, 1918, 1923 och 1948 saknades i
stort sett frågor av naturvårdskaraktär.
Inte förrän 1974 infördes en bestämmel-
se om naturvå rdshänsyn i skogsvårdsla-
gen. Fram till dess berodde det på skogs-
ägarna själva eller på skogsvårdsstyrelser-
nas förmåga att påverka dessa, om sådan
hänsyn togs.

Inte heller 1963 å rs naturvårdslag var
något verksamt medel att påverka natur-
vå rden i skogsbruket ansåg Rune Frisén
(2001), tidigare byråchef i Naturvårds-
verket. ” Naturvå rdslagen vägde myck-
et lätt mot skogsvårdslagen”. Dessutom
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hade enligt Frisén "Skogsstyrelsen och
Naturvårdsverket i början av 1970-talet
- en låg och nä rmast avvaktande profil
vad gäller skogsbrukets negativa kon-
sekvenser för natur och miljö” Natur-
vå rdsverket angav exempelvis ingen egen
policy i dessa frågor i sin skrift ” Skogs-
bruket och naturvå rden” 1973. Å andra
sidan kan noteras att Skogsstyrelsen 1974
införde detaljerade anvisningar om na-
turvårdshä nsyn i skogsvårdslagen.

Sådan var den legala situationen och
myndigheternas inställning, när allmän-
hetens och de framväxande miljörörelser-
nas missnöje med skogsbrukets metoder
byggdes upp på 1960-talet, och kom till
kraftigt uttryck frå n början av 1970-ta-

skogsekologiskt tänkande och därmed
även till ett miljövårdsmässigt riktigt ut-
förande av olika åtgä rder. Framstående
forskare inom dessa områden var Hen-
rik Hesselman, Carl Malmström och Olof
Tamm, vilka bland annat hade klargjort
förutsättningarna för olika föryngrings-
metoder, men i deras forskningsrön låg
även en del av svaren på hur olika åt-
gärder påverkade miljön. I det praktiska
skogsbruket fanns emellertid inte alltid
den kompetens som krävdes för att om-
sätta dessa och efterföljande forsknings-
resultat i praktisk handling. Det dröjde
till 1980-talet innan kunskapsnivån var
någorlunda tillfredsställande hos skogs-
myndigheten och skogsföretagen i det
avseendet.

Begreppet ekologi myntades av den
tyske zoologen och darwinisten Ernst
Haeckel på 1860-talet som benämning
på vetenskapliga studier av organismer-
nas hushållning. En mer konkret defini-
tion ger en nutida ekolog, professor Tor-
björn Fagerström (1999): ” Centrala delar
av detta ämne handlar om hur de levande
organismerna påverkar och påverkas av
den icke-biologiska miljön - exempelvis
jordmån och väder — och den biologis-
ka — exempelvis genom att de samverkar
med, konkurrerar med, äter av eller pa-
rasiterar på andra organismer.”

Förutom Hesselmans forskning fal-
ler huvuddelen av den forskning som
bedrevs av Malmström, Tamm, Romell,
Eneroth med flera under begreppet eko-
logi. Förutom dessa personer som verka-
de inom skogsforskningen bör även en
framstående ekolog som Rutger Sernan-
der nämnas. Han var professor i växtbi-

let.

Den informella naturvården
Även om det inte förrän på 1970-talet
fanns stöd i skogsvårdslagen att kräva
naturvård i skogen, hade naturvård av
varierande omfattning och inriktning
bedrivits av alla kategorier av skogsäga-
re. Inte sällan hade detta skett på initia-
tiv av ornitologer, botaniker eller allmä nt
naturintresserade personer. Folke Thörn,
som var länsjägmästare i Stockholms lä n
vid seklets mitt, kan nä mnas som exem-
pel på en eldsjä l inom naturvården bland
allmänhet och skogsägare. En annan en-
gagerad miljökämpe var Sten Selander,
författare och botanist. Han skrev de-
battartiklar om miljön och 1955 verket
” Det levande landskapet i Sverige” .

Forskare inom biologi och marklära
hade en nyckelroll i utvecklingen av den
skogliga miljövården. De hade genom sin
forskning skapat förutsättningar för ett
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ologi vid Uppsala universitet 1908-1931,
och forskade om växternas spridningsbi-
ologi, samt var även verksam inom natur-
vården. Hesselman och Sernander var de
två svenska pionjärerna inom ekologin.
Den benämningen var till 1960-talet i
stor utsträckning förbehållen de veten-
skapliga kretsarna. Därefter har vid sidan
av det vetenskapliga begreppet utvecklats
ett ideologiskt ckologibegrepp. Det sena-
re är uttryck för en natursyn, som inte i
alla avseenden är vetenskapligt grundad,
och detta skapar ofta missförstånd i mil-
jödebatten.

det ha funnits både kompetens och eko-
nomiska förutsättningar att forska om
miljökonsekvenserna av industriella pro-
cesser och produkter, särskilt strömmen

kemiska medel för olika ändamål.av nya
Sådan forskning förekom också, sä rskilt
i USA, men var otillräckligt beaktad att
döma av de fortgående miljöskadorna
världen över.

Det krävdes en stark opinion mot vis-
sa företeelser i det nya rationella samhäl-
let för att en utveckling mot större hän-
syn till miljön skulle inledas. Vad som
utlöste de olika motrörelserna kan vara
svårt att ange. Det var troligen den sam-
lade mängden av larmsignaler i massme-
dia och från enskilda personer under en
följd av år på 1950- och 1960-talen som
skapade opinionen. Den starkaste reak-
tionen bland allmänheten uppväckte
sådant som uppfattades som ett direkt
hot mot ett stort antal människor, så-
som strålning från atombombsprov och
kvicksilverutsläpp som anrikades i fisk.
När väl misstron var väckt överfördes
den till andra företeelser.

Miljöuppvaknandet på 1960-talet
Med dagens perspektiv på miljövårdens
utveckling kan man förundras över hur
kort tid som förflutit sedan miljöfrågor-
na började behandlas med verklig insikt
av företag och samhällinstitutioner. All-
mänt sett kanske det rör sig om tre de-
cennier, i många fall avsevärt kortare
tid. Brist på forskning inom miljöom-
rådet under 1950- och 1960-talen var
en fördröjande faktor i sammanhanget,
men detta i sin tur berodde sannolikt på
bristande efterfrågan på sådan forskning.
Den primära orsaken till ” fördröjningen”
få r man nog söka på ett annat plan, nä m-
ligen i tidsandan. En lång period efter
andra världskriget hade Sverige och öv-
riga industriländer den högsta tillväxten
och den starkaste produktivitetsutveck-
lingen under 1900-talet. Det fanns en
stark tilltro till rationella och tekniska
lösningar. Ny teknik introducerades i en
jämn ström inom alla samhällsområden.
Rationalism och framsteg var lösenordet
(Frängsmyr 2000). I denna miljö borde

Miljöuppvaknandet i USA
Viktiga för opinionsbildningen var ock-
så de personer som kunde formulera kri-
tiken på saklig grund. Den fortfaran-
de mest omtalade av dessa personer är
den amerikanska författarinnan Rachel
Carson. 1962 gav hon ut boken ” Silent
Spring” , som kom ut på svenska 1963
med titeln ” Tyst vår”. Boken anses ha
varit startsignalen för den moderna mil-
jörörelsen i USA (Carter 2002). Den var
baserad på omfattande studier av forsk-
ningsresultaten rörande främst de ke-
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miska medlens påverkan på människor,
djur och miljö. Carson ger en faktatät
beskrivning av de stora miljöproblemen
samt forskningen om dessa vid 1960-ta-
lets början.

Carson förnekade inte att kemiska be-
kämpningsmedel kunde behövas i vissa
begränsade fall, men vände sig mot den
urskillningslösa användningen av dessa
medel. Framför allt gällde detta insekti-
ciderna. Hon förklarade hur DDT och
andra insektsmedel upplagrades i nä-
ringskedjan till skadliga nivåer, särskilt
för vissa fågelarter. Användning av DD F
totalförbjöds i Sverige 1970, men fick an-
vändas på dispens för planskydd till 1974.
I USA förbjöds medlet 1972. Därefter in-
fördes successivt förbud för medlet i an-
dra länder, i Sydafrika så sent som 1996. I
många länder ägde efter förbuden en dra-
matisk ökning rum av antalet sjuka och
döda i malaria (Carter 2002).

Om herbiciderna 2.4-D och 2,4,5-T
skrev Carson att de eventuella toxiska ef-

” Plundring svält förgiftning" (1967) kri-
tiserade han liksom Carson insekticidan-
vä ndningen, kvicksilverutsläppen m m.
Beträffande de senare konstaterade han
att de flesta massa- och pappersbruk i
Sverige genom olika åtgä rder hade stop-
pat sådana utsläpp, och att utsläppen en-
ligt industrins planer skulle komma att
helt upphöra 1969. Förutom problemen
med giftanvändning och vattenförore-
ning var det i huvudsak globala frågor
om svält, överbefolkning och resursför-
störing han behandlade.

Efter Palmstierna kom Björn Gillberg,
genetiker och forskare vid Lantbruks-
högskolan, med böckerna "Hotade släkt-
led ” (1969), och "Mordet på framtiden”

(1973). I den första av dessa skrev Gillberg
om riskerna för genetiska skador vid an-
vändning av kemiska tillsatser i livsmed-
el, vid insektsbekämpning med DDT
samt vid kvicksilverbetning. I "Mordet
på framtiden" behandlade han i stort

sett alla dåtidens stora miljöproblem, och
fann att behandlingen av dessa präglades
av passivitet eller felprioritering från sta-
tens, industrins och forskarnas sida. Han
menade också att forskare som sysslade
med kontroversiell miljöforskning kun-
de dra sig for att publicera resultaten av
rädsla för indragna anslag. Skogsbruket
kritiserades för användningen av lövbe-
kämpningsmedel, som var misstänkta för
att kunna orsaka fosterskador och cancer
hos människor.

fekterna inte var klarlagda, men att ut-
växtarter kunde fårotningen av vissa

sekundära, negativa effekter i form av
annan artsammansättning. Säkert sam-
band rådde dock i en annan mycket upp-
märksammad fråga, nämligen mellan få-
geldöden och användningen av kvicksil-
verbetat utsäde. Hon upplyste också om
att arsenik "fortfarande ingick som den
viktigaste beståndsdelen i många ogräs-
och insektsmedel ”.

Miljöväckarklockor i Sverige
En svensk opinionsbildare samtida med
Carson var kemidocenten vid Karolin-
ska institutet Hans Palmstierna. I boken
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Även i Sverige blev må ngbruksidén väl
mottagen och växte sakta men säkert till
en allt starkare skogspolitisk drivkraft.
Till idén hörde även att informera om
skog och skogsbruk samt att göra sko-
garna tillgä ngliga för allmänheten. Erik
Höjer, som då var chef för Domänver-
ket, fick vid kongressen idéer till de ar-
rangemang för skogsinformation och
friluftsliv som kom till stå nd i stor ska-
la i statens skogar på 1960-talet (Brynte
1993). Mångbruk hade naturligtvis före-
kommit tidigare, när bönderna hämtade
husbehovsvirke ur skogen och släppte ut
husdjuren på bete, samt jagade i skogen
m.m. Det nya var att ett effektivt, hög-
producerande skogsbruk skulle kombine-
ras men en alltmer urbaniserad befolk-
nings krav på en bra skogsmiljö i olika
avseenden. Genomslaget för mångbruks-
idén i Sverige kom drygt trettio år senare
med 1993 års skogsvårdslag.

Kritiken mot skogsbrukets metoder
Mångbrukslag öppnade
för kritik i USA
Det som utlöste kritiken mot skogsbru-
ket i USA ansågs av Forest Service bero
på 1960 års lag för de federala skogarna,
” Multiple Use Sustained Yield Act” (Ek-
holm et al. 1973). Lagen blev mycket
uppmärksammad nationellt och interna-
tionellt. Den syftade till en skogsskötsel
som bäst tillgodosåg mä nniskornas be-
hov. En ny naturvårdslag 1969, ” Natio-
nal Environmental Policy Act” , verkade i
samma riktning. Enligt denna lag skulle
åtgärder konsekvensbedömas och sam-
råd med allmänheten ske vid olika fe-
derala aktiviteter, till exempel skogsbruk
(Eckerberg 1991). Begreppet må ngbruk
hade skapats, och spreds internationellt
redan vid Vä rldsskogskongresscn i Se-
attle 1960.
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Genom de nya lagarna för de federala
skogarna i USA kunde allmä nheten ock-
så ställa krav på hur dessa sköttes. Fo-
rest Service blev dä rigenom exponerad
för kritik. Kalhyggesdebatten, som bröt
ut vid mitten av 1960-talet, fick liksom
i Sverige en relativt snabb påverkan på
skogsbruksmetoderna. Den största miljö-
organisationen, Sierra Club hade140.000
medlemmar, två jägmästare som exper-
ter och lobbykontor i Washington nära
Capitol Hill. En annan var Friends of
Earth. Båda organisationerna hade kon-
takter med miljörörelser i Sverige. Sierra
Club satte Forest Service på prov genom
att kritisera kalhyggesskogsbruket, och
valde Bitterroot National Forest i Klip-
piga Bergen i Montana som pilotprojekt.
Organisationen fullföljde kritiken ända
till att stämma Forest Service inför dom-
stol, och lyckades stoppa avverkningarna
av vissa enstaka bestånd.

Resultatet av kritiken blev bland an-
nat att Forest Service centralt och regio-
nalt anställde landskapsarkitekter som
i förväg simulerade hyggesutläggning-
ar och vägbyggnader. I Montana mins-
kade skogsförvaltningen hyggesstorle-
ken till omkring tjugo hektar, och sam-
tidigt prövades nya skogsbrukssätt,
shelterwood system och selective cut-
ting, skä rmställning och plockhuggning
(Enander 1973).

Sverige. Kritiken kom överraskande för
många. Tidigare hade det varit tä mli-
gen ovanligt med inslag om skogsbru-
ket i massmedia. Ett bevis för att opinio-
nen varit svag var att Skogspolitiska ut-
redningen med Naturvårdsverkets chef,
ValfridPaulsson, som ordförande inte ens
behandlade naturvå rdsfrågorna i sitt be-
tä nkande 1973. En uppbyggnad av lokala
protestgrupper vid sidan av de redan eta-
blerade organisationerna hade emeller-
tid ägt rum, annars skulle kritiken inte
så snabbt kunnat anta kampanjliknande
former över hela landet. Det gällde inte
bara skogsbruk utan en mängd företeel-
ser i samhället. Idéforskare som Frängs-
myr (2000) anser att det som ägde rum
på 1970-talet inom miljöområdet var en
folkrörelse, inte bara en politisk fråga.

Känsla för naturen låg även bakom
Gröna vågen på 1970-talet, för må nga en
proteströrelse mot urbaniseringen. Några
etablerade sig riktigt naturnära som kol-
lektiv i ockuperade ödegårdar eller andra
enkla bostäder på landet. Inte sä llan bil-
dade dessa kollektiv protestgrupper mot

skogsbruksmetoderna.
De etablerade miljöorganisationerna

i Sverige var Svenska naturskyddsfören-
ingen, Fältbiologerna, Vä rldsnaturfon-
den och Jordens vänner, de två senare
internationella. Jordens vänner, Friends
of Earth, var en av de stora organisatio-
nerna i England, USA och Frankrike.
Lennart Dalens som blev partiledare för
centerpartiet 1998, var ordförande i den
svenska organisationen av Jordens vänner

1971-1976.
Ett femtiotal lokala grupper bildade

i början av 1970-talet Miljögruppernas

Konfrontationernas
årtionde i Sverige
Miljörörelsen
Året var 1970, då skogsbrukets metoder
mer allmänt började ifrågasättas även i
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som försåg med-
lemsgrupperna med information från
myndigheter och massmedia. Under ex-
empelvis 1972 erbjöd MIGRI de anslut-
na grupperna att delta i samordnade ak-
tioner mot bland annat hormoslyr, ett
av de kemiska bekämpningsmedlen mot
lövträd. Ordförande i MIGRI var Björn
Gillberg. Han var även ordförande i sin
egen stiftelse Miljöcentrum. Det fanns
således ett fungerande nationellt och in-
ternationellt nätverk för miljögrupperna,
vilket förklarar den snabba opinionsbild-
ningen och de kampanjartade protestak-
tionerna.

TV. Informationsgruppen kritiserades av
bland andra Eva Moberg och Fältbiolo-
gerna, som ansåg att gruppen påverka-
de pressen och försökte stoppa insändare
riktade mot skogsbruket, samt av Mil-
jöförbundet för att den indoktrinerade
svenska folket.

riksförbund, MIGRI,

Konfliktfrågorna
De stora konfliktfrågorna under 1970-
talet och några år in på 1980-talet var
kalhyggen och kemisk lövbekämpning.
Dessa frågor skall behandlas mer utför-
ligt. En viss detaljeringsgrad erfordras i
behandlingen för att styrkan, bredden
och inte minst uthålligheten i opinionen
och dess effekter på bland annat lagstift-
ningen skall framgå.

Skogsnäringens motdrag
Företagen och intresseorganisationerna
i skogsbruket fann det snart nödvändigt
att balansera kritiken. Det skulle främst
ske genom att informera om skogsbrukets
villkor och brukningsmetoder. Skogs-
brukets informationsgrupp bildades 1971
med skogsdirektör Carl Gustaf Sund-
berg, Föreningen skogsbrukets arbetsgi-
vare, som ordförande. Övriga ledamöter
var informationscheferna Rune Borg och
Bertil Gustafson vid Uddeholms AB res-
pektive Domänverket, skogsvårdschefen
Stig Hagner, SCA, Erik Lundh, direktör
vid Sveriges Skogsägareföreningars Riks-
förbund och Karl-Göran Enander, avdel-
ningschef vid Skogsstyrelsen.

De viktigaste målgrupperna var miljö-
organisationer, politiker, journalister, lä-
rare och skolelever, men även skogstjäns-
temä n, som måste kunna ge sakkunniga
svar på frågor från allmänheten. Tjäns-
temä nnen tränades också i intervjutek-
nik av journalister vid Sveriges Radio och

Herbicider
Kritiken mot kemiska bekämpningsme-
del hade en annan karaktä r än den mot
kalhyggen, och gällde mest medlens hä l-
sorisker. Den var grundad på stor miss-
tro mot de upprepade försäkringarna om
medlens ofarlighet vid ” normal ” använd-
ning. Dessa försäkringar omväxlade med
larmrapporter i pressen om inträffade
skador och dödsfall.

Den första kritiken mot herbiciderna i
skogsbruket fick en begränsad spridning,
och förmärktes knappast bland allmän-
heten på 1950-talet. Rachel Carsons bok
” Tyst vår” bidrog så småningom till att
väcka även den svenska allmänheten.
Å r 1968 fann Skogsstyrelsens chef Fred-
rik Ebeling, att många människor blivit
betänksamma över anvä ndningen inte
bara av herbicider utan även av insekti-
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*
Lövbekämpning från helikopter i SCA:s skogar på 1960-talet. SCA utförde 1951 den första

flygbesprutningen i Sverige, även då med helikopter. Foto: Olle Hedvall.

cider och konstgödsel i skogsbruket, och
anordnade tillsammans med Skogshög-
skolan en presskonferens (Ebeling 1968).
Dä r gavs bland annat lugnande besked
om riskerna för att människor vid ” nor-
mal'' användning skulle skadas av fenoxi-
syror (Bärring 1968).

Hormoslyrdebatten
1 början av 1970-talet förekom flera sjuk-
doms- och dödsfall bland människor och
djur, som av allmänhet och massmedia
sattes i samband med spridning av her-
bicider. Särskilt uppmärksammad blev
händelsen när ett stort antal renar dog
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i Älvsbytrakten vårvintern 1970. Under
sommaren samma å r bröt hormoslyrde-
batten ut på allvar. Giftnämnden fann
för gott att låta en expertgrupp granska
fenoxisyrornas giftighet m.m. I en vit-
bok, som experterna lade fram i februari
1971, förklarade de att skadliga effekter
på djur och människor hade påvisats först
vid doser som var mycket högre än vid
” normal’' användning av medlen (SNV
629). De uttalade dock att ytterligare
forskning var nödvändig. Giftnämnden
beslöt att tillfälligt förbjuda användning-
en av fenoxisyror mot lövsly i skogen un-
der 1971.

I februari 1972 lättade Giftnämnden
på förbudet, och tillät viss anvä ndning
av herbicider. En intensiv pressdebatt ut-
bröt, och det kom reaktioner på beslutet
från samtliga riksdagspartier. Vid en in-
terpellationsdebatt den 29 februari med-
delade regeringen att en parlamentarisk
utredning om de kemiska medlen skul-
le tillkallas. Medan man väntade på ut-
redningens förslag borde det råda förbud
mot flygbesprutning över skogsmark.
Det rådde enighet i riksdagen om detta.

sprutning: ”människor känner oro eller
upplever obehag inför spridningen av ke-
miska medel på områden dit allmänhe-
ten har tillträde.” Karl-Gustav Andersson
i Storfors (s), hälsovårdsinspektör, uppre-
pade de senaste larmrapporterna: ” Män-
niskor insjuknar, människor avlider, djur
försvinner och fåglarnas antal minskar
stadigt. - Är det inte naturligt att män-
niskor blir oroliga ? ”

Sören Norrby i Å kersberga (fp), byrådi-
rektör: ” Vi skall ha klart för oss att hor-
moslyrdebatten inte längre ä r en debatt
om hur farliga fenoxisyrorna är. Hormos-
lyr har blivit en symbol för något ännu
viktigare, en symbol för miljöhotet mot
de enskilda människorna.

Einar Larsson i Borrby (c), lantbruka-
re, senare landshövding i Kristianstads
län, ansåg att regeringens ingripande var
korrekt, men ville ha en mera saklig de-
batt. Han var förvånad över ” den våld-
samma ä ngslan som ett av de mest oskyl-
diga preparaten har orsakat.” Beträffan-
de det senare ansåg han sig ” framstå som
ett levande exempel efter att under 20-
25 å r handgripligen ha handskats med
de preparat som vi idag diskuterar” . Val-
frid Wikner (s), Sveg, hade som skogs-
vårdskonsulent i Jämtlands län sysslat
mest av alla riksdagsmän med kemiska
bekämpningsmedel. Han tvivlade inte på
medlens giftighet, och så länge forskar-
na var oeniga om fenoxisyrornas verkan
skulle de vara förbjudna att användas.

Riksdagsdebatt om ärendet
” Bekämpningsmedlet hormoslyr”
Situationen i februari 1972 visade vilket
tryck allmänheten, miljörörelsen och
massmedia utövade på riksdag och re-
gering. Eftersom interpellationsdebatten
torde ha speglat något av den allmänna
inställningen till herbiciderna, återges
några av inläggen i denna debatt.

Socialministern Sven Aspling (s) för-
klarade varför regeringen ville ändra på
Giftnämndes beslut att tillåta flygbe-

Fortsatt kritik
Det tillfälliga flygspridningsstoppet lug-
nade inte opinionen. Kritiken fortsat-
te och det förkom nya larmrapporter. 1
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mars 1972 utkom Expressen med följande
förstasidesrubrik: ” Elitorienterare sprang
i giftbesprutade skogen. Nu är två döda
och fyra har fått cancer”. Artikeln av-
slutas med att läkarna inte funnit något
samband mellan växtgiftet och sjukdo-
marna bland orienterarna. Å ret därpå
skrev Aftonbladet om tre skogsarbetare
från Ljusdal: De jobbade med växt-
gift. I dag är alla döda. Fjärde kamraten
svårt sjuk.” lid ningen rapporterade att
samtliga dagligen använt hormoslyr och
DDT i sitt arbete, och att deras arbets-
platser besprutats från flygplan. Dessa
och andra fall av påstådda skador av ke-
miska medel granskades senare av Arbe-
tarskyddsstyrelsens chefsöverlä kare och
redovisades i en vitbok (Nilsson 1974).
Slutsatsen var ”att inte vid något tillfä lle

direkt samband mellan expositionen för
bekä mpningsmedel och refererade sjuk-
domsfall synes föreligga.”

Den utredning om kemikaliesprid-
ning, som var fä rdig 1974, föreslog att
förbudet mot spridning frå n över skogs-
mark skulle upphävas. Tre vitböcker
frå n Naturvårdsverket (SNV 527, 528,
627), grundade på en genomgå ng av all
internationell forskning om fenoxisyror,
publicerades ungefä r samtidigt. Konten-
tan var att vid ” normal ” användning av
preparaten var riskerna för att männis-
kor, djur och natur skulle skadas myck-
et små.

Riksdagen beslöt att besprutning från
flyg skulle tillåtas frå n den 1 juli 1975.
Därefter följde under sommaren 1975 de
dittills mest omfattande motaktionerna
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mot flygbesprutningarna och den dittills
intensivaste pressdebatten. Vitböckerna
verkar inte ha ändrat kritikernas inställ-
ning. I stället fick enstaka larmrappor-
ter om genetiska skador på bananflugor
och möss stor uppmä rksamhet. Skogs-
flygplatser ockuperades av miljögrupper,
och besprutningsplan plan hindrades
lyfta. Det hände bland annat i Ramsjö
i Hälsingland, där kollektivet Nylandet
blockerade flygplatsen för att stoppa den
flygbesprutning Bergvik & Ala AB pla-
nerat.

bicid för att visa hur ofarligt medlet var.
Det kommenterades på ledarsidan i Ex-
pressen med att det var ett typiskt pam-
pargument. Sakligare argument fick tid-
ningen från två skogschefer, Thorsten An-
drén vid Mo och Domsjö AB och Krister
Fahlgren vid Graningeverkens AB. Det
intressanta var hur MoDo kunde klara
hyggesrensningar och röjningar i ung-
skog utan bekämpningsmedel, när Gra-
ningeverken och övriga skogsbolag för-
klarade att det blev för dyrt att röja ma-
nuellt samt att det saknades arbetskraft.
Andrén svarade att varken kostnader eller
arbetskraft var något problem för bola-
get, samt att björkinblandning i skogarna
var ekologiskt positivt. Frågan var laddad
eftersom den satte andra skogsföretags
trovärdighet på spel. Även Naturvårds-
verket, som vägde kostnader mot risker
i sina bedömningar, fann det angeläget
att klarlägga om skogsbruket kunde und-
vara herbiciderna. Verket genomförde en
regelrätt utfrågning av MoDo.

Efter sju svåra år lör herbicidanvändar-
na följde fortsatta motgångar under 1977.
Ingen anade då att ytterligare sju å r åter-
stod av striden. Opinionen var oförä ndrat
stark. Thorbjöm Fälldin, nytillträdd som
statsminister, och jordbruksminister An-
ders Dahlgren tog i februari emot en de-
legation från Torsby miljögrupp anförd
av skådespelerskan Solveig Ternström. De
vittnade om kvinnor, som varit i kon-
takt med hormoslyr och fött missbilda-
de barn och skogsarbetare, som var över-
tygade om att samma preparat orsakade
cancer. Socialstyrelsen beslöt ta upp fal-
len för prövning igen. Ungefä r samtidigt
rapporterades frå n Kungl. Vetenskapsa-

Tolv teser på domkyrkans port
I Fryksä nde utanför Torsby tog kyrkoher-
den upp giftspridningen i en högmässo-
predikan, och kritiserade stiftets skogs-
förvaltare. Han förklarade att flera med-
lemmar i församlingen skulle begära sitt
utträde ur statskyrkan som protest mot
besprutningen. Den stora, svarta rub-
riken i Expressen löd: ” Präst fördömde
hormoslyret frå n predikstolen” , och någ-
ra dagar senare ” Här besprutar biskopens
plan igen - bara ett dygn efter det man
lovat sluta” . Stiftjägmästaren förklarade
att kyrkans skogar måste skötas ratio-
nellt och ekonomiskt. Aftonbladet rap-
porterade att hälsovå rdsnämndens ord-
förande i Årjäng anklagade biskop Gert
Borgenstierna för att inte lyssna på sin för-
samling och stoppa besprutningen. Han
spikade upp tolv punkter med anklagel-
ser mot biskopen på domkyrkans port.

Skogsbolag spelas ut mot varandra
Det förekom även andra ovanliga demon-
strationer 1975. En jägmästare i Karls-
hamn drack ett snapsglas med en her-
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kademins stora internationella konferens
om fenoxisyror, att det fortfarande fanns
oklarheter om dessa medels carcinogena
och mutagena effekter.

medel för användning i skogen. Det hade
under några år använts i jordbruket för
bekämpning av kvickrot. Preparatnam-
net var Round up, och det verksamma
ämnet var glyfosat, en aminoättiksyra.
Medlet var inte selektivt som fenoxisy-
rorna, utan slog ut även annan växtlighet
än lövträd, såsom gräs, bärris och unga
tallplantor, vars toppskott inte förvedats.
Nyheten slogs upp i tidningar över hela
landet, först med en avvaktande sedan en
alltmer negativ ton. Kritikerna vände sig
mot den utarmning av Horan som glyfo-
satet kunde åstadkomma, samt att med-
let var alldeles för litet undersökt. Man
ville även att de återstående fenoxisyror-
na, MCPA och 2,4-D, skulle förbjudas.
Stridsfrågan, som den presenterades i
pressen, var fortfarande om fenoxisyror-
na kunde orsaka genetiska förändringar
eller cancer. Beträffande det senare hän-
visades till en ny rapport frå n Lennart
Hardell, forskare vid Umeå universitet
,och Christoffer Rappe, kemiprofessor vid
samma universitet.

Folkpartiregeringen, som 1978 ersatt
den borgerliga trepartiregeringen, till-
satte en parlamentarisk utredning 1979. I
väntan på förslaget från utredarna gällde
ett tillfä lligt förbud för all användning av
lövbekä mpningsmedel i skog under 1980
och 1981.

Utredningen lämnade sitt förslag i de-
cember 1980 till den trepartiregering som
tillträ tt 1979 med Thorbjörn Fälldin som
statsminister. Förslaget innebar att kom-
munerna skulle få rätt att undanta skogs-
mark för besprutning med hänsyn till det
rörliga friluftslivet samt för att skydda
vattentäkter, vattendrag m.m. Beslutet

Hormoslyret förbjuds
Ett enigt jordbruksutskott föreslog i april
1977 att fenoxisyran 2,4,5-T, som ingick i
preparatet hormoslyr, skulle totalförbju-
das. Det ägde rum vid behandlingen av
en motion från Björn Eliasson (c) med fle-
ra, som vill förbjuda enbart flygspridning
av medlet. Utskottet gick således längre
och ville helt stoppa anvä ndningen av det
medel, som var förbundet med misstan-
kar om dioxinförorening. Därmed var
förbudet ett faktum.

Det var inte tillräckligt att förbju-
da det för skaderisker mest misstänkta
och med namnet "Hormoslyr” belastade
medlet 2,4,5-T. Det räckte inte heller med
att Socialstyrelsen efter granskning med-
delat pressen, att det inte konstaterats nå-
got samband mellan fenoxisyror och de
tidigare under året påstådda cancerfallen
i Värmland ( Persson 1977). Vid besprut-
ningssäsongens slut var Anders Dahlgren
besviken över den vändning protester-
na tagit. Han trodde att det som frä mst
skapade kommunikationsproblem var
att statliga och privata företag — med
Mo och Domsjö som lysande undantag
- fortfarande sprutade starka växtgifter
över kalhyggen, där lokalbefolkningen
var van att plocka bär och svamp.

En ny herbicid,
glyfosat, introduceras.
Produktkontrollnä mnden godkände i
början av 1979 ett nytt lövbekämpnings-
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kunde inte överklagas enligt förslaget.
Skogsvårdsstyrelserna skulle dock kunna
ge tillstånd för besprutning över andra
skogsmarker, om det var skogsvårdsmäs-
sigt motiverat och kunde ske utan olä-
genheter och risker.

kunde en ny lag om kemiska lövbekämp-
ningsmedel träda i kraft 1983. Den blev
dock kortvarig. När en socialdemokra-
tisk regering tillträdde under hösten 1982
dröjde det inte länge förrän det kom ett
nytt lagförslag, som kunde drivas igenom
i riksdagen. Lagen, som trädde i kraft den
1 januari 1984, stadgade ett generellt för-
bud för spridning av kemiska medel över
skogsmark. Dispens kunde dock sökas
hos skogsvårdsstyrelsen. Kommunerna
hade därefter vetorätt. I praktiken med-
förde detta att flygbesprutningen, som le-
gat nere i tre å r, kom att utföras i mycket
liten omfattning. Omkring 3.000 hektar
flygbesprutades 1983, och därefter någ-
ra hundra hektar i genomsnitt per år.
Efter 1986 förekom ingen flygbesprut-
ning. Även spridning med andra meto-
der minskade snabbt. De kemiska med-
len hade då använts i fyra decennier, och
de sista 14-15 åren under ständig konflikt
med en allt starkare opinion.

När kommunerna fick vetorätt över
den kemiska lövbekämpningen var her-
bicidkonflikten över. En mer allsidig de-
batt kunde därefter föras om miljöfrågor-
na i skogsbruket.

Den sista striden
Under förberedelserna för propositionen
om herbicidanvändning under hösten
1981 uppstod ytterligare en häftig press-
debatt. Under en enda vecka hösten 1981
förekom omkring etthundrafemtio tid-
ningsartiklar om kemiska bekämpnings-
medel. Dahlgren förklarade i tidningsin-
tervjuer att han skulle föreslå ett totalför-
bud mot kemisk bekämpning av lövsly:
” Besprutningen har vållat stor oro och
irritation. Det faktum att besprutningen
görs över skogsmark i bärtider, dä r män-
niskor vistas är skä l nog för min inställ-
ning”. På en fråga varför kemiska medel
skulle vara tillåtna i jordbruket men inte
i skogsbruket svarad Dahlgren, att i sko-
gen gällde allemansrätten men inte på
åkermark.

1 flera tidningsledare och artiklar ut-
trycktes kritik mot Dahlgrens motive-
ringar. Varför skulle endast skogsbrukets
herbicidanvändning förbjudas, frågade
Dagens Nyheter i en ledare. 1 jord bruket
användes 1979 över 4.000 ton bekämp-
ningsmedel, huvuddelen var herbicider, i
hushållen drygt 200 ton och i skogsbru-
ket knappt 100 ton. Intresset måste där-
för riktas mot jordbruket, den stora an-
vändaren av fenoxisyror.

Fortsatt användning i jordbruket
Användningen av de bekämpningsme-
del som förbjöds i skogsbruket vid mit-
ten av 1980-talet, exempelvis fenoxisyran
MCPA och Roundup, har sedan dess
fortsatt i jordbruket, i privata trädgår-
dar och på golfbanor utan nä mnvärda
opinionsyttringar. Några alarmerande
forskningsresultat om dessa medels nega-
tiva effekter på människor har inte fram-
lagts, även om det alltjämt finns oklar-

Konflikten slut
Efter ytterligare en riksdagsbehandling
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heter om medlens hälsoeffekter. Stora
negativa effekter på floran i odlingsland-
skapet har dock konstaterats (Jordbruks-
verket 2002).

Ett sådant förbud skulle undanröja för-
utsättningarna för ett ekonomiskt skogs-
bruk och medföra bortfall av många ar-
betstillfä llen (Sköld 1972). Å r 1974 skrev
Åsa Moberg efter att ha konfronterats
med försvararna av hyggesskogsbruket i
fyra å r: " Det mest oroande med dagens
svenska skogsbruk är att ingen vet något
om den långsiktiga förstöringen som föl-
jer av mekanisering, skogsgödsling och
kemisk lövbekämpning”

Skogsarbetareförbundets ordförande,
Sixten Bäckström, hade inte frå ngått för-
bundets linje sedan 1950-talet. Han ville
ha ett effektivt skogsbruk, även om an-
talet skogsarbetare blev färre. Bäckström
var därför negativ till fältbiologernas och
andras krav på att återgå till tidigare inef-
fektiva metoder, vilket skulle slå ut skogs-
bruket om de återinfördes.

Kalhyggen
De problem som kom upp i debatten om
kalhyggen var mer gripbara ä n de som
gällde de kemiska medlen. De förra kun-
de lättare iakttas eller beskrivas med sta-
tistik, och dä rmed även sakligt diskute-
ras, om man önskade det. Kritiken rörde
bland annat estetiska frågor. Många an-
såg att hyggen var fula, förstörde land-
skapsbilden och var svårframkomliga.
Allt detta förstärktes genom radikal
markberedning såsom hyggesplogning,
dä r sådan förekom. Många befarade
också att skogarna överavverkades, vilket
betydde färre arbetstillfällen i framtiden.
Det senare kopplades i kritiken ofta sam-
man med den snabba mekaniseringen av
skogsarbetet, samt med användningen av
herbicider för lövrö jning.

Journalisten Åsa Moberg var en av de
ihä rdigaste och mest omtalade av hyg-
geskritikerna. Hon tog upp alla ovan-
nämnda aspekter på kalavverkning i sina
kolumner i Aftonbladet under flera år i
början av 1970-talet, och avslutade alltid
med " Lagstifta mot kalhyggen!’' Hennes
skäl till en lagstiftning var att skogen
blev oframkomlig, byar ödelädes och den
planterade skogen förgiftades. "Skogsbo-
lagen brukar inte ens röja upp så myck-
et att stigar och brukningsvägar blir an-
vä ndbara igen ". Per Sköld, chef för Stats-
företag AB, svarade Moberg, att hennes
tes om en lag mot kalhyggen var farlig.

Utredning om kalhyggen
Kalhyggesdebatten hade pågått drygt
ett å r, nä r jordbruksminister Ingemund
Bengtsson 1972 uppdrog åt en arbets-
grupp med Bo S Hedström som ordfö-
rande att studera hyggesfrågan. En följd
av utredningen blev ett riksdagsbeslut
1974 om att i skogsvårdslagen införa be-
stämmelser om anmälningsplikt för pla-
nerade hyggen, och om skyldighet att ta
naturvårdshä nsyn. Detta beslut neutrali-
serade i någon mån hyggesfrågan, särskilt
som det rådde enighet om kalhyggesbru-
kets fördelar mellan de politiska partier-
na och bland remissorganen, exempelvis
Svenska naturskyddsföreningen och Na-
turvårdsverket.

Anvisningarna om naturvård blev mer
detaljerade ä n tidigare, framför allt be-
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träffande avverkningarna. Av estetiska
skäl skulle hyggesstorleken begränsas,
och man borde helst sprida ut avverk-
ningarna på flera mindre hyggen. Dessa
skulle av samma skäl anpassas efter ter-
rängen. Hyggesplöjning skulle bara an-
vändas i nödfall, och var en åtgärd som
enligt naturvårdslagen krävde samråd
med länsstyrelsen.

ket enligt riksdagens instruktioner 1968
skulle drivas strikt ekonomiskt, och ge en
ur företagsekonomisk synvinkel godtag-
bar avkastning (Ebeling 1972). Tidigare
hade verket kunna ta hänsyn till lokalbe-
folkningens behov av sysselsättning, och
bedriva skogsvård m m även i områden
med dålig lönsamhet.

Ytterligare krav
på naturvård i skogen
År 1979 infördes föreskrifter även för
skogsvårdslagens naturvårdsbestämmel-
se, vilken innebar en skärpning. En
skogsägare kunde nämligen straffas, om
han bröt mot någon av föreskrifterna.
Skogsstyrelsen fick samtidigt ett bättre
underlag för att precisera och även öka
omfattning av lagens krav på naturvård
i skogsbruket, vilket i hög grad berörde
slutavverkningarna. Det gällde i först
hand fauna- och floravården, och un-
derlaget var främst de forskningsresul-
tat, egna och andras, som Ingemar Åhlén
(1977) redovisade inom faunavården och
Torleif Ingelög (1981) inom floravården.

Även Naturvårdsverket, som i början
av 1970-talet haft en relativt passiv håll-
ning till skogsbruksåtgä rdernas miljö-
konsekvenser, ökade markant sina krav
på skogsbruket. ” Ribban” för naturvår-
den höjdes (Frisen 2001). Kraven for-
mulerades i dokumentet ” Skogsbruket
och miljövården” 1983. Naturvårdsverket
angav de områden, exempelvis fjällnära
skogar och impediment, dä r konflikter
kunde uppstå, samt ifrågasatte vissa åt-
gärder, såsom hyggesplogning och an-
vändning av främmande trädslag. Verket

Sara Lidman
Det fanns emellertid personer som inte
nöjde sig med dessa beslut, utan fortsatte
att opponera mot kalhyggen. En polemik
i Dagens Nyheter 1977 mellan författar-
innan Sara Lidman och generaldirektör
Folke Rydbo vid Domänverket få r illustre-
ra hur svårt det var att överbrygga mot-
sättningarna. I övre Norrland, dä r Sara
Lidman hade sin hemvist, ersattes de gle-
sa restskogarna av stora hyggen. Hennes
metaforer ” kalhyggena ser ut som om ett
krig rasat fram över markerna. Det utgår
en sorg frå n sådan mark som gör allt le-
vande förtvivlat” samt ” En total ankla-
gelse slår emot oss från en plöjd skogs-
mark ” (Lidman 1977A), stod mot Rydbos
påstående, att hon ville ha en tillbaka-
gång från en effektiv och hög skogspro-
duktion till mer kostnadskrävande skogs-
vårdsntetoder. Detta var enbart baserat
på ” känslomässiga, diffusa motiv under
ett ihärdigt trampande på fakta” ( Rydbo
1977). Sara Lidman svarade att Domän-
verket inte behövde tävla med skogsbola-
gen om att vara effektivast, utan skulle
lyssna på allmänhetens synpunkter på
sin egen skog, och inte omyndigförklara
människor som ville yttra sig (Lidman
1977B). Det kan nämnas att Domänver-
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kritiserade också den bristande anpass-
ningen av hyggesstorlek och hyggesgrän-
ser. Skogsstyrelsen ändrade samma år de
allmänna råden om naturvå rdshä nsynen,
och angav att hyggesstorleken skulle be-
gränsas och hyggesformen anpassas till
terrängen, samt att impediment borde
undantas från avverkning.

Hänsyn till den lägre faunan togs
upp i föreskrifterna och de allmänna rå-
den 1988. Den vetenskapliga grund, som
Skogsstyrelsen byggde på var den hand-
bok i faunavård, som Bengt Ehnström vid
SLU och Henrik W. Walden vid Göte-
borgs Naturhistoriska museum publice-
rade 1986 med bistånd av ett stort antal
forskare och specialister.

Ännu återstod emellertid många mil-
jöproblem att beakta vid slutavverkning-
arna och efterföljande hyggesbehand-
ling, bland annat de gamla frågorna om
näringsläckage till sjöar och vattendrag,
vilket ä r en av de allvarligaste miljöfrå-
gorna i skogen. Å r 1993 togs detta upp
i Skogsstyrelsens föreskrifter. Där kräv-
des att näringsläckagen skall begränsas i
samband med avverkningar och vid an-
dra skogsbruksåtgä rder.

riksdagen 1981 om förhöjda bidrag till
återväxter efter avverkning av nämnda
bestånd.

Avverkningarna av 5 § 3-skogarna
ökade snabbt när programmet starta-
de 1982. Med hjälp av den översiktliga
skogsinventeringen, OSI, kunde skogs-
vå rdsstyrelserna identifiera 5 § 3-bestån-
den och skogsägarna kontaktas. Kritiken
kom också snabbt igång. Samtidigt som
Skogsveckan inleddes den 15 mars 1982
uppträdde Astrid Lindgren i TV:s Ak-
tuellt, och undrade hur ett trädslag kun-
de vara olämpligt. Att bevara hagmarker
framstod för många människor som själ-
va sinnebilden för naturvård, och skyd-
dandet av gamla biandlövskogar med
lång succession hade hög prioritet bland
skolade ekologer. Det bör nämnas att en
hävdad betesmark inte var skogsmark en-
ligt skogsvårdslagen, och därför inte ho-
tades av 5 § 3-programmet.

Även Naturvårdsverket var kritiskt till
att avverkningsprogrammet drevs så hårt
i vissa lä n att det uppstod negativa miljö-
konsekvenser. Många av 5 § 3-bestånden
skulle sannolikt ha klassats som värdeful-
la biotoper i ett senare skede, exempelvis
vissa biandlövskogar och ohävdade hag-
marker (Frisen 2001). Vissa glesa, fjäll-
nära barrskogar ansågs också vara i fara.
Huvudsakligen riktade sig dock kritiken
mot omföringen av igenväxande hagmar-
ker till barrskog. En indikation på hur
stora arealer av den typen, som förekom
de första åren av programmet, var att
året 1984/85 utgick bidrag till omföring
av omkring 1.200 hektar lågproduceran-
de bestånd av hagmarkstyp till barrskog,
huvudsakligen i Götaland. Totalt omfat-

Glesa skogar och olämpliga trädslag
Under 1980-talet blev 5 § 3-skogarna en
stor stridsfråga. I 1979 års lag, paragraf
5 moment 3, fanns en bestämmelse att
glesa skogar och skogar med olämpligt
trädslag, ofta björk, skulle avverkas och
ersättas med barrskog. För att snabbt få
igång sådana avverkningar och förbättra
råvaruförsörjningen till skogsindustrin
på både kort och lång sikt, beslutade
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"Bevarande av hagmarker - sinnebilden för naturvård." Foto: Dag Kihlblom.

tade programmet därutöver ca 55.000
hektar barrdominerade skogar (Ekelund
& Hamilton 2001).

Med anledning av kritiken ändrade
Skogsstyrelsen bidragsreglerna för 5 § 3-
programmet flera gånger under 1980-ta-
let till förmån för naturvården (Ekelund
& Hamilton 2001). Bland annat för-
svann de lövdominerade bestånden och
vissa av de fjällnära skogarna successivt
från programmet. Bidragande till detta
var också nya forskningsrön inom fauna-
och floraområdet och inom ståndorts-
läran, samt ökad kompetens hos skogs-
vårdsstyrelsernas och företagens tjänste-
män. Programmet trappades därigenom
ner, och upphörde i början av 1990-talet,
långt före den planerade sluttiden. Det
hade då omfattat omkring 400.000 hek-

tar, varav 320.000 hektar i Norrland, hu-
vudsakligen barrskogar, och 80.000 hek-
tar i Svealand och Götaland.

Fjällnära skogar
Hä ndelseutvecklingen för 5 § 3-pro-
grammet visar hur snabbt naturvårds-
intressena vann terräng på 1980-talet,
både bokstavligen och idémässigt. De
fjällnära skogarna är ett liknande fall.
I samband med att statens skogar fördes
in under skogsvårdslagen 1979 avskaffa-
de Domä nverket sin skogsodlingsgrä ns i
norra Sverige, som drogs upp när verket
startade sitt restaureringsprogram 1950.
Genom gränsen avskilde man de skogs-
områden i Norrlands inland, som be-
dömdes särskilt svåra och kostsamma att
skogsodla, och alltså inte skulle avverkas.
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kades arealen skog, som var lämplig att
bruka, till 40.000 hektar. Under trycket
av fortsatt debatt om de fjä llnä ra skogar-
na avsatte Domänverket 200.000 hektar
till ett fjällskogsreservat 1987 ( Bäckström
2001).

Vägen öppen mot
ett preciserat miljömål
Under 1980-talet fick forskare inom mil-
jörelaterade områden allt större infly-
tande över debatter, överväganden m m
rörande skogsbrukets miljöfrågor. Den
ökade sakkunskapen inom miljörörelsen
gjorde sig också starkt gällande. Jokk-
mokksgruppen Steget före, som bildades
1987, tillhörde exempelvis pionjärerna
inom området identifiering av skydds-
värda biotoper med hjälp av signalarter.
Den sakligare grund man därigenom
fick skapade också ett behov att utforma
en distinktare miljöpolitik för skogsbru-
ket. År 1990 tillsattes därför en skogspo-
litisk utredning med uppgift att bland
annat precisera ett förslag till miljömål
för skogsbruket. Med utredningsförslaget
som underlag antog riksdagen 1993 en ny
skogsvårdslag med följande mål formule-
rat i portalparagrafen:

Efter inventering av dessa skogar ansåg
Domä nverket att 80.000 hektar skulle
kunna tas i anspråk för virkesproduk-
tion och avverkas under en 40-årsperiod
(Bäckström 2001).

Det uppstod snabbt en konflikt med
många inblandade, och debatten som
kom igång 1984 blev intensiv. De ökade
avverkningarna betydde sysselsättning
för ortsbefolkningen. Samerna befara-
de störningar i renskötseln. Den ideella
naturvården såg omistliga naturvärden
gå till spillo, när gamla, glesa skogar i
Norrlands inland och nära fjällkanten
avverkades. Naturvårdsverket hade ti-
digare pekat ut de fjällnä ra områdena
som konfliktobjekt. Verket var kritisk
mot utbredningen av kalavverkningarna
i dessa områden samt mot den fortsatta
hyggesplogningen och dikningen, ibland
ända upp mot fjällkanten. Så var fallet
exempelvis vid Fulufjället och Blaikfjäl-
let (Frisen 2001). Nä r Naturvårdsverkets
och Skogsstyrelsens urskogsinventering
var klar vid slutet av 1980-talet förbättra-
des möjligheterna att hävda bevarandein-
tresset i de fjällnära skogarna.

Det ifrågasattes också, om det var möj-
ligt att anlägga ny skog efter avverkning
i de svå ra klimatlägena ovanför skogs-
odlingsgränsen. Orsaken till att grän-
sen drogs berodde ju på svårigheten att
få ny skog. En forskargrupp fick granska
frågan. Den fann att det var möjligt att
återbeskoga större delen av de områden,
som Domänverket ville avverka. Sto-
ra framsteg hade nämligen gjorts inom
proveniens- och föryngringsforskningen.
Med hä nsyn till forskarrapporten samt

rennä ringen och naturvården mins-

1 $ Skogen är en nationell tillgäng som skall
skötas sä att den uthälligt ger en god avkast-
ning samtidigt som den biologiska mäng-
falden behälls.

Det innebar att det skulle finnas två
jämställda må l för skogsbruket, ett pro-
duktionsmål och ett miljömål. Den nya
lagen innebar också en avreglering. Skyl-
digheten att rö ja, gallra och att avverkatill
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planering samt med lättare och effekti-
vare skogsmaskiner kunde hyggena gö-
ras mindre och mer utspridda än tidi-
gare. Det gällde även anvä ndningen av
skonsamma

en viss andel äldre skog slopades, och det
gavs större frihet att tillämpa andra for-
mer för föryngringsavverkning än trakt-
hyggen. Den uttalade avsikten med av-
regleringen var att skogsägarna därige-
nom skulle åstadkomma större variation
och ökad mångfdd i skogslandskapet.

Härmed slutar beskrivningen av den
skogliga miljöpolitikens framväxt. Eta-
bleringen av denna politik efter 1993 är
en annan historia. Det bör dock nämnas
att Skogsstyrelsens utvärdering 2001 på-
visade en viss försämring av återväxter-
na, men en påtaglig förbättring av miljö-
vården i skogsbruket efter tillkomsten av
1993 å rs skogsvårdslag.

markberedningsmetoder
samt av olika åtgärders anpassning till
ståndorten.

Man kan konstatera att det var ” män-
niskors oro” som ledde till förbudet mot
kemiska lövbekämpningsmedel i skogen.
Den primära anledningen till denna all-
männa oro var sannolikt de besked som
kom från olika forskare under en lång
tid. Redan på 1950-talet kom försäkring-
ar om att herbiciderna vid ” normal ” an-
vändning inte var skadliga för männis-
kor. Ofta gjordes dock förbehåll om att
det kunde finnas en viss risk för skador.
Parallellt med sådana uttalanden kom
dessutom från början av 1970-talet, och
under en lå ng tid framåt, larmrapporter
från både forskare och miljögrupper om
befarade cancerfall och genetiska skador
hos djur och mä nniskor. Detta gav fort-
satt näring åt både den allmänna oron
och debatten.

Beslutet på 1980-talet om förbud mot
herbicider i skogsbruket kan betraktas
som rationellt i politisk mening. Sakligt
sett var beslutet dock irrationellt, efter-
som man fick fortsätta att använda her-
bicider i jordbruket i samband med livs-
medelsproduktion, samt i trädgårdar och
på golfbanor m.m., där människor kom-
mer i direkt kontakt med besprutade
växter. Fortfarande finns enligt muntli-
ga uppgifter från Kemikalieinspektionen
inga vetenskapliga bevis för att den van-
ligaste herbiciden i jordbruket, Roundup
med den verksamma substansen glyfosat,

Diskussion
Den viktigaste slutsatsen man kan dra
av debatten om skogsbrukets metoder
var att den hade en stark påverkan på
skogspolitiken. Kritiken från enskilda
opinionsbildare, miljögrupper och eta-
blerade miljöorganisationer tvingade,

ofta via massmedia, riksdagen och re-
geringen till miljöpolitiska ställnings-
taganden. Det gällde främst lagbestäm-
melserna om avverkningsanmälan 1974,
naturvå rdshä nsynen 1974 och 1979, samt
besluten om bekämpningsmedlen vid ett
flertal tillfällen under åren 1971-1983.
Detta medgav jordbruksministrarna Ing-
emund Bengtsson, Svante Lundkvist och
Anders Dahlgren själva i sina motivering-
ar till de olika besluten.

Ett resultat av kritiken var även den
frivilliga modifiering av skogsbruksme-
toderna som ägde rum. Det gällde ex-
empelvis avverkningarna. Med bättre
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"Debatten gällde också björken som beståndsbildande skogsträd." Foto: Fredrik Ebeling, 1969.

samt fenoxisyran MCPA borde förbjudas
av hälsoskäl.

Författaren och samhällsdebattören
Kurt Samuelsson (1978) har analyserat
skogsdebatten, som den fördes i dags-
pressen åren 1975-1978. Han fann att
debatten på ömse sidor var på en gång
diffust utsvävande och hätsk, och att det-
ta debattsätt närdes av att det fanns sto-
ra osäkerhets- och okunnighctsmargina-
ler på båda sidor. Han fann också brister
i logiken. ” Försvararna” på skogsbrukets
sida framhöll exempelvis att det endast
var små arealer som besprutades respekti-
ve kalhöggs. Samtidigt framhölls i andra

sammanhang vilken kris och vilka enor-
ma kostnader det skulle bli för skogsbru-
ket, om besprutning och kalhuggning
förbjöds. Samuelsson menar också, att
det hade varit en fördel för debatten, om
inte MoDos beslut att inte anvä nda ke-
miska bekämpningsmedel hade spelats
ut mot andra bolags förhållningssätt. I
stället borde skogsbrukets företrädare ha
framhållit den fördel som låg i att skogs-
företagen använde olika metoder beroen-
de på skilda förutsättningar.

Samuelsson hade rätt i att det fanns
stora kunskapsbrister i många frågor.
Kalhyggesutredningen rapporterade 1974
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enligt författarna genomgått olika faser,
först en defensiv fas när de attackerat kri-
tikerna, därefter en fas när man erkänt
problemen och reagerat på tryck. I den
tredje fasen var man proaktiv. Man ana-
lyserade situationen, samt inledde en dia-
log med kritikerna. Man kan finna paral-
leller till detta i kritiken och debatten om
skogsbrukets metoder.

Ett bestående resultat av informationen
och debatten var att det kunde föras en
dialog mellan kritikerna och försvararna
av skogsbruksmetoderna. Detta förverk-
ligades i framför allt programmet Sko-
gen i skolan. Skälet var att denna verk-
samhet ägde rum på skolans egna villkor,
d.v.s. att lä rare och elever sjä lva bestämde
den information och kunskap de ville ha.
Även beträffande andra grupper nådde
skogsägarna och deras organisationer så
småningom fram till en dialog.

efter en hearing med skogsforskare, att
det fanns många obesvarade frågor om
de ekologiska effekterna av hyggesupp-
ragning. Vid mitten av 1970-talet rådde
även oklarheter om de framtida avverk-

Skogsutredningenn i ngsmöj1igheterna.
bedömde i sitt delbetänkande 1975, att
avverkningarna under hela 1970-talet
skulle överstiga den beräknade tillväxten.
Så blev inte fallet, men hos allmänheten
kvarstod under många å r uppfattningen
att skogsförrådet minskade. En sådan
uppfattning förstä rktes av debattens fo-
kuseringen på kalhyggen, som blev sym-
bolen för den befarade överavverkningen.
Man kan i detta sammanhang notera att
kritikerna hade rätt i påståendet att såväl
den totala kalhyggesarealen som hygges-
storlekarna hade ökat i norra Sverige.

Debatten om lövbekämpning med her-
bicider gällde inte bara lövsly på hyggen
utan även björkens vara eller inte som be-
ståndsbildande skogsträd. Ett hinder för
att föra en saklig debatt om den senare
frågan var att kunskaperna om björkens
produktion på olika stå ndorter och dess
påverkan på marktillstånd, insektsskador
m m var ofullständiga. I brist på svensk
forskning om björkens produktion åbe-
ropades frå n skogsbrukets sida mer eller
mindre relevanta utländska forskningsre-
sultat. Detta torde ha skapat trovärdig-
hetsproblem, även interna sådana.

I boken ” Från defensiva till proakti-
va företag och hållbar utveckling” har
tre miljöjournalister ( Bingel et al. 2002)
bland annat beskrivit den psykologiska
utveckling som svenska företag har ge-
nomgått vid hantering av kritik rörande
miljöfrågor. Cheferna och företagen har
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