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Den stora skogsrestaureringen
eller

När modernismen nådde skogsbruket

Om man kan tala om modernism inom
en näring, så nådde modernismen skogs-
bruket på 1950-talet. Omkring 1950 på-
börjades nämligen en omvandling av
svenskt skogsbruk med resursinsatser
som var enastående i skogshistorien. Om-
vandlingen omfattade framför allt meka-
nisering av skogsarbetet och restaurering
av skogstillståndet genom tillämpning av
nya skogsbrukssätt. Det är en fascineran-
de tid att tänka tillbaka på. Många en-
skilda personer i privat och allmä n tjänst
gjorde banbrytande insatser, liksom ma-
skintillverkare, skogsbolag och de priva-
ta arbetsstudieorganisationerna. Pionjär-
andan släppte loss kreativiteten. Idéflödet
var stort och samarbetet flexibelt och re-
sultatinriktat.

En ny epok inom skogsbruket inled-
des. Begreppet epok äger i det här fal-
let full giltighet. I vissa avseenden lev-
de 1800-talets skogsbruksmetoder kvar
till 1940-talet. Skogsbrukets utveckling
hade bland annat i flera årtionden häm-
mats av ekonomiska depressioner på
1920- och 1930-talen och det undantags-
tillstånd, som rådde under och några år
efter andra världskriget. Därefter ägde
den ovannämnda omvandlingen rum,
som berörde snart sagt alla områden
inom skogsbruket. Det otillfredsstä llan-
de skogstillståndet, de ekonomiska reali-
teterna, skogsindustrins ökade råvarube-
hov samt en ny lagstiftning med uthållig-
het som överordnad princip var drivkraf-
terna bakom omvandlingen.
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Syftet med uppsatsen är att försöka
översiktsbild av denna omvand-

års skogsvårdslag. Den utredning som låg
bakom lagstiftningen var enig i sitt för-
slag till regeringen. Utredningen utför-
des under andra världskriget, och präg-
lades av den samförståndsanda och den
inställning till hushållning med resurser
som då rådde. Tiden var just då mogen
för lagstiftning om uthålligt skogsbruk.
Efter kriget försvann enigheten.

När samlingsregeringen upplöstes ef-
ter kriget fanns nä mligen ett uppdämt
behov för politiska partier och intresse-
organisationer att profilera sig. Det upp-
stod därför strid när förslaget till den
nya skogsvårdslagen behandlades 1948.
Oenigheten gällde nyckelfrågan om krav
på jämnhet i avkastningen, något som
de borgerliga partierna inte godtog. Även
skogsbolagens och skogsindustrins or-
ganisationer samt skogsägarrörelsen var
helt emot denna bestämmelse liksom fle-
ra skogsvårdsstyrelser, nä r de fick yttra
sig innan propositionen skrevs. Socialde-
mokraterna, som hade majoritet i riksda-
gens första kammare och 50 % i dess and-
ra, drev igenom förslaget.

Striden stod om följande bestämmel-

ge en
ling och att redovisa vissa resultat och
konsekvenser av denna, även negativa så-
dana. Dessa konsekvenser har behandlats
mer utförligt i sällskapets årsskrift 2002,
i uppsatsen ” Framväxten av en skoglig
miljöpolitik ”. Problemet ä r bristen på
redogörelser och adekvat statistik om
framför allt skogsvården. Sammanhäng-
ande redogörelser omfattande en längre
tid har jag kunnat finna endast om Do-
mä nverkets samt skogsbolagen Kramfors
och MoDo:s verksamhet. För övrigt har
jag fått lita till skogsvårdsstyrelsernas års-
redogörelser och sporadiska beskrivning-
ar i monografier och liknande över olika
skogsföretag. De officiella uppgifterna
om utförd skogsvård i bondekogsbruket
under denna tid är också osäkra och får
betraktas som trender. Det har varit tids-
ödande att samla in, jä mföra och värdera
olika uppgifter.

Till en samlad bild av olika resursin-
satser hör inte bara mekaniseringen och
direkta skogsvårdsinsatser utan även den
skogliga utbildningsexplosionen på 1950-
talet, utbyggnaden av skogsbilvägnätet,

skogsforskningen, bondeskogsbrukets ef-
fektivisering genom organisation i skogs-
bruksområden m.m. En viktig resurs i
väntan på resultat från olika forsknings-
institutioner var de utvecklingsenheter
för skogsvård och teknik som flertalet
skogsbolag och Domänverket inrättade.

se:
”7 §. Avverkning av icke utvecklings-

bar skog må ej å någon fastighet utan

skogsvårdsstyrelsens tillstånd så företa-
gas, att större rubbningar i avkastning-
ens jämnhet uppkommer.”

Återväxtskyldigheten utökades väsent-
ligt. Tidigare fanns nämligen ingen plikt
att beskoga gamla kalmarker, ljunghedar
och fäladsmarker (kala, ouppodlade be-
tesmarker) , eftersom återväxtplikten en-
dast gällde när det skett en avverkning.
Man kunde inte heller hävda återväxt-

Skogspolitisk bakgrund
Restaureringsfasen startade med en ny
skogspolitik som bas, formulerad i 1948
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plikt beträffande tras- och restskogar,
och andra lågbestockade skogar, som
skapats genom avverkningar långt tillba-
ka i tiden. I 1948 års lag krävdes att dessa
arealer skulle beskogas.

Oenigheten fortsatte. Under hela om-
vandlingsfasen på 1950- och 1960-talen
förekom skogspolitiska utspel och mot-
sättningar. Nästan omedelbart efter till-
komsten av skogsvårdslagen uppstod pro-
blem för skogsvårdsstyrelserna vid till-
lämpningen av lagen. Stridsfrågan gällde
framför allt kriterierna på vad som var ut-
vecklingsbar skog enligt de nya lönsam-
hetskriterierna som införts i skogsvårds-
lagen:

”6 §. Utvecklingsbar skog må icke
utan skogsvårdsstyrelsens tillstånd avver-
kas annorledes än genom gallring, som är
för skogens utveckling ändamålsenlig.

Skog är att anse såsom utvecklingsbar
så länge densamma med lämplig skötsel
kan förväntas lämna sådan avkastning,
att det måste antas bli mera lönande att
låta skogen kvarstå än att omedelbart av-
verka densamma.”

Utan att gå in på detaljer i beräkning-
arna kan sägas att vid en teoretisk kalkyl
kunde restbestånd, fröträdsställningar
och andra mycket glesa bestånd bli klas-
sade som utvecklingsbara om markvär-
det var lågt. Detta var naturligtvis inte
avsikten med bestämmelsen, som var av-
sedd att skydda växlig ung och medel-
ålders skog mot att slutavverkas. Enligt
Svante Fahlgren, skogschef vid Kramfors
AB, hade skogsbolagen trots detta stött
på motstånd från skogsvårdsstyrelser-
nas sida när de velat avverka restbestånd
(Anon. 1951). Denna tillämpning av la-

gen ansågs därigenom vara ett hinder i
restaureringen av skogstillståndet. Skogs-
styrelsen rättade till detta genom att krä-
va, att de biologiska kriterierna skulle be-
aktas bättre.

Misstro mot privatskogsbruket
Från politiker och fackföreningar ut-
trycktes farhågor för att skogsvården inte
var tillräckligt intensiv och att avverk-
ningsmöjligheterna inte utnyttjades. De
såg det som ett hot mot sysselsättningen
och skogsindustrins råvaruförsörjning.
Misstron riktades särskilt mot privat-
skogsägarna, eftersom man befarade att
de små brukningsenheterna skulle vara
ett hinder för mekanisering och annan
rationalisering av skogsarbetet (Eriksson
2001).

Sixten Bäckström, Skogsarbetareförbundets
ordförande 1962-1982. Foto Leif Nordström.
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skogstillstå nd som rådde vid 1900-talets
mitt. Tyvärr är det vanskligt att mer in-
gående beskriva skogsbrukssätten fram
till 1950, dels för att statistiken är brist-
fällig, dels för att det är svårt att definie-
ra huggningsformer, som ofta varken var
beståndsvård eller föryngringshuggning.
Samma uppfattning hade skogsvårds-
chefen vid Marma Långrörs AB, Roland
Nellbeck (1961), som förklarade att han
inte kunde teckna en enhetlig bild av fö-
retagets skogsskötsel för tiden före 1950.

Per-Edvin Sköld, som drivit igenom
1948 års skogsvårdslag, delade misstron
mot bondeskogsbruket, och motionera-
de i riksdagen 1956 om ändring av denna
lag. Han ville bland annat införa tvång
för skogsägarna att avverka övermogen
skog och att utföra ändamålsenlig gall-
ring. Motionen föll i riksdagen. Några år
senare föreslog Sveriges Skogsägareforen-

Riksförbund att bestämmelsernaingars
om lönsamhet och uthålligt skogsbruk,
jämnhet i avverkningarna och skyddet
för den utvecklingsbara skogen skulle
slopas, eftersom de hindrade ekonomiskt
riktiga åtgärder (Anon. 1963). Förbun-
det ville kort sagt avreglera skogsbruket
och ersätta skogsvårslagen med en van-

Föryngringshuggning
och beståndsanläggning
Efter en lovande start vid tillkomsten av
1903 års skogsvårdslag samt med en ökad
skogsodling under två decennier, återgick
skogsägarna på 1920-talet till att i allt
större utsträckning praktisera självför-
yngring. En vanlig metod var att avver-
ka det grövre virket och lämna kvar un-
dertryckta träd och eventuella plantor att
bilda återväxt. Skogsodlingen minskade
stadigt, och nådde en bottennivå vid mit-
ten av 1940-talet, då endast omkring 11

000 hektar eller 0,07% av de enskilda
skogarna (bolags- och bondeskogar) såd-
des eller planterades årligen. Som jämfö-
relse kan nämnas att skogsodlingsinten-
siteten var nio gånger högre eller 0,6 % i
dessa skogar åren 2000 — 2001.

I skogsbolaget Kramfors, som om-
fattade omkring 250.000 hektar, före-
kom exempelvis ingen skogsodling un-
der 1930-talet. År 1931 meddelade näm-
ligen skogschefen Eric Ronge sina skogs-
förvaltare, att bolagets styrelse dragit in
anslagen till skogsvård på grund av rå-

hävdslag.
Skogsarbetareförbundet, vars ordfö-

rande var Sixten Bäckström, svarade med
ett förslag om ytterligare bestämmelser,
såsom anmälningsplikt för avverkningar
och starkare krav på jämnhet i avverk-
ningarna för att trygga sysselsättningen.
Det skulle också finnas två ngsregler mot
eftersläpande gallringar och slutavverk-
ningar. Det var två absoluta motpoler i
skogspolitiken som framträdde.

Regeringen gick en medelväg och be-
höll 1948 års skogsvårdslag på Skogssty-
relsens inrådan. De skogspolitiska dis-
kussionerna och motsättningarna hade
dock satt press på skogsbruket att för-
bättra skogsvården.

Skogsbrukssätt och
skogstillstånd omkring 1950
Vissa kunskaper om tidigare skogsbruks-
sätt fordras om man skall förstå det
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Restbestånd och kulisshyggen i Norrbotten. En skogshistorisk laddad bild tagen 1969.
I förgrunden restskog efter timmerblädning. I bakgrunden konturer av Anders Holmgrens

kulisshyggen på Älvsby revir, upptagna vid seklets början.

dande ekonomisk depression. Man fort-
satte dock med omfattande hyggesrens-
ningar för att ”ge utvecklingsmöjligheter
för självsådda plantor och småträd” (Jo-
hansson 2003). Detta var i ett nötskal de
föryngringsåtgärder bolaget ansåg sig ha
råd med.

Några begrepp kan behöva definieras.
Vi kan börja med termen dimensions-
avverkning, som betyder avverkning av
användbara träd överstigande en viss
grovlek. Det var det förhärskandet skogs-
brukssättet fram till 1940-talet, och till-
lämpades av både bönder och bolag. Be-
greppet dimensionsavverkning var också
knutet till de regionala dimensionslagar,
som förekom i övre Norrland och på
Gotland fram till 1925. Syftet med dessa

lagar var att skydda ungskog mot kalav-
verkning eller annan skövling.

En mer planmässig form av dimen-
sionsavverkning var den timmerblädning
som Domä nverket bedrev med visst syfte
att åstadkomma ny skog genom självför-
yngring. Det senare lyckades emellertid
sällan. Timmerblädning var ett påbjudet
skogsbrukssätt i Norrland fram till 1940-
talet, men från den officiella linjen avvek
bland andra revirförvaltaren Joel Wret-
lind och överjägmästaren Anders Holm-
gren, vilka bedrev olika former av trakt-
hyggesbruk.

Begreppet blädning är svårare att reda
ut, men det underlättar om man utgår
från vad jag vill kalla grundmodellen
för blädning, eller ren blädning enligt
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Skogshögskolans rektor, Anders Wahl-
gren (1922). Metoden innebär att be-
ståndsvård och föryngringshuggning på-
går samtidigt i hela skogsområdet. Täta
grupper av yngre och medelålders träd
gallras och enstaka äldre träd avverkas
för att släppa fram ungskog och plantor.
Det blir efter en längre tid en blandning
av alla åldersklasser inom området. Detta
är den blädningsform som alla talat och
fortfarande talar om, men som inte har
tillämpats i Sverige i någon nämnvärd
omfattning.

Traktblädning eller luckhuggning: Av-
verkningarna fördelas på ett stort antal
små ytor, ca 500-1.500 kvadratmeter, ut-
spridda på det område där skogen skall
förnyas under de nä rmaste årtiondena.
När det kommit självföryngring i luck-
orna utvidgas dessa.

Man refererade ofta till Uno Wallmo
nä r det gällde blädning. Enligt Wallmo
(1897) borde man ”sammanslå flera träd
till en grupp samt sköta denna grupp som
en skog för sig. Och icke nog med detta,

varje individ i gruppen måste ha sin till-
syn och vård, på samma gång som man
oavlåtligt håller ögonen fästade därpå, att
avverkningen i gruppen går hand i hand
med förnyandet av densamma.” Lars
Lundqvist (1984) har karakteriserat Wall-
mos blädning som luckhuggning och en
metod för etappvis slutavverkning. Några
strikt vetenskapliga försök, som visat att
blädning enligt Wallmos principer var
överlägsen andra skogsbrukssätt beträf-
fande volymproduktionen har inte pre-
senterats.

Några gods i Mellansverige (Nordquist
1959) samt de två skogsbolagen M0D0

(Andrén 1992) och Billerud (Weslien
1983), försökte under en längre tid till-
lämpa Wallmos blädningsprinciper. Som
vi skall se i det följande hade dessa princi-
per visat sig nästan omöjliga att tillämpa
vid de två skogsbolagen.

Det låg nära till hands för må nga
skogsägare att försöka använda någon av
blädningsmetoderna, ren blädning eller
luckhuggning, eftersom dessa vad gällde
själva avverkningen hade viss likhet med
de sedan länge tillä mpade metoderna,
d.v.s. utplockning av husbehovsvirke el-
ler grova dimensioner för avsalu. Däre-
mot bortföll oftast den del av blädningen
som skulle främja återväxten.

När länsjägmästaren i Jönköpings län,
Wilhelm Lothigius (1945) summerade
samtliga skogsvårdsstyrelsers fyrtioåriga
verksamhet 1905-1945 kom han till sam-
ma slutsats om privatskogsbruket som
Jan Weslien, informationschef, och förre
skogschefen Thorsten Andrén beträffande
respektive bolags skogar. Han fann att
de metoder som användes - blädning,
kanthuggning m.m. - med många små
föryngringsytor ledde till att luckiga,
skräpsskogsbetonade skogar uppstå ” , där
det inte förekom kontroll över att åter-
växarbetet gjordes ordentligt. Man kun-
de inte längre undvika skogsodling, om
man ville ha ny skog.

Det fanns undantag. Inom vissa
” plusområden” , som omfattade Bergsla-
gen och delar av angränsande län, samt
delar av Gävleborgs och Malmöhus län,
bedrevs även under den så kallade bläd-
ningsepoken en relativt intensiv skogs-
skötsel. Det gällde särskilt i bruks- och
godsskogar samt i kronoparker, där man

33



av den beståndsvård som förekom under
två-tre årtionden före 1950.

Ett positivt exempel är den bestå nds-
vård som bedrevs inom plusområdena.
Det hängde samman med möjligheterna
att ta ut kolved ur skogarna dels genom
röjningar och gallringar, dels genom av-
verkning av de klenare träd som blev kvar
efter timmeravverkningarna. Detta på-
gick till början av 1920-talet, då träkols-
tillverkningen drastiskt gick ned. Läns-
jägmästaren i Västmanlands län, Edvin
Nyblom (1959) bedömde att storleken av
den skogsmarksareal i mellersta Sverige,
där kolvedshuggning genom tiderna i vä-
sentlig grad ingått i skogsbruket, var ca
3,2 miljoner hektar. Som ersättning för
kolningens klenvirkesförbrukning kom
successivt en allt större efterfrågan på
massaved. Detta skapade ekonomiska
incitament för beståndsvård i större de-
lar av landet än där kolvedsavverkningar
tidigare bedrivits.

Inom stora delar av privatskogsbruket
förbättrades beståndsvå rden efter till-
komsten av 1918 och 1923 års lagar, som
stadgade skydd för den yngre skogen. De
årliga gallringsstämplingarna i skogs-
vårdsstyrelsernas regi, huvudsakligen i
böndernas skogar, ökade från omkring
100.000 hektar 1926-1930 till 280.000
hektar 1941-1945. Totalt stämplades un-
der perioden 1926 — 1946 omkring 7,2 mil-
joner hektar.

Däremot var röjningsarealerna blyg-
samma fram till 1930-talet, då det sked-
de en kraftig ökning. Det framgår av

Även uppgifterna om utförda röjningar skogsvårdsstyrelsernas redogörelser och
och gallringar ä r ofullständiga. Det föl- av skogsvårdstatistiken vid skogsbola-
jande får därför ses som en exemplifiering gen Marma Långrör (Nellbeck 1961) och

i viss utsträckning fortsatte att regelrätt
ställa frö- och skärmträd eller att kalhug-
ga och skogsodla. Resultatet blev en bätt-
re virkesförrådsutveckling och ett högre
virkesförråd ä n i övriga landsdelar (Enan-
der 2001).

Län
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Plus- och minusområden ungefärligt utmärkta
med hänsyn till skogstillståndet vid den första

riksskogstaxeringen 1923-29. Tendensen
kvarstod 1950.

Beståndsvård
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MoDo (Andrén 1992). Orsaken var att
statsbidrag utgick för röjningar. I MoDo:
s skogar röjdes under 1930-talets andra
hälft ca 60.000 hektar. Röjningarna i
MoDo utfördes till stor del i medelålders
bestånd, där granunderväxt och björk
höggs bort. I Kramfors skogar uppskat-
tades röjningarna ha omfattat ca 70.000
hektar under 1920- och 1930-talen enligt
förre skogsförvaltaren Bengt Johansson
(2003) allmänt känd som Blåjohan.

På Kramfors marker fanns också sto-
ra arealer stavagransbestånd, som röjdes
hårt enligt ett skogsskötselschema utar-
betat av Eric Ronge, assistent och sedan
skogschef vid Kramfors AB 1913— 1939.
Dessa bestånd, som kunde ha stamantal
uppåt 100.000 stammar per hektar, röj-
des ned till 2.000 stammar (Ronge 1941).
Ronge utarbetade gallringsprogram även
för normala bestånd, huvudsakligen tall,
baserat på resultat från egna provytor
i trakten av Åsele, Backe och Hoting.
Ronges försöksverksamhet var en bety-
delsefull del i den samlade produktions-
forskningen och ett viktigt underlag för
bolagets gallringsprogram. Mellan 1914,
då Ronge började med gallring i bolaget,
och 1949 gallrades 135.000 hektar eller
46 % av den produktiva arealen (Johans-
son 2003).

minera. Vedavverkningarna, som årligen
omfattade volymer i storleksordningen
35-40 miljoner kubikmeter travat mått,
bedrevs nämligen i stor utsträckning som
gallringar. Den å rliga gallringsarealen
kan ha uppgått till en halv miljon hek-
tar (Enander 2001), vilket var den dittills
mest omfattande beståndsvårdsinsatsen.
Kvaliteten på gallringarna varierade dock
starkt enligt skogsvårdsstyrelsernas å rliga
rapporter.

Tillståndet i skogarna omkring 1950
Tillståndet i Sveriges skogar var fortfa-
rande otillfredsställande ett halvt sekel
efter tillkomsten av den första natio-
nella skogsvårdslagen 1903 på grund av
de tillämpade skogsbrukssätten. Situa-
tionen i Svealand och Götaland kunde
delvis tillskrivas den stora förekomsten
av kalmarker och de illa skötta, igenväx-
ande hagmarkerna (SOU 1958:45). Man
hade dessutom sedan 1920-talet minskat

Vedavverkningarna
Den stora koncentrationen på vedav-
verkningar under andra världskriget,
samt arbetskraftsbristen på grund av in-
kallelserna till militärtjä nst, medförde att
röjningarna minskade starkt under den-
na tid. I stället kom gallringarna att do-

Igenväxande hagmarker omfattade över 10 %

av bondeskogarna i Småland och Västergötland
för femtio år sedan. Sjöängen vid Trollebo

skogsbruksskola 1950. Foto Skogsbild.
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skogsodlingen och överskattat möjlighe-
ten att få naturlig återväxt, vilket i stor
utsträckning medfört starkt utglesade be-
stå nd utan tillfredsställande föryngring.
Trots detta ökade virkesförrådet i skogar-
na, delvis beroende på att från och med
1920-talet ökade inte längre de totala av-
verkningarna i landet, utan låg på nivån
50 — 55 miljoner irdsk fram till 1960-talet.
Glesa skogar hade också bättre förutsätt-
ningar att ”gro igen” på de goda marker-
na i södra än de magrare i norra Sverige.

Viktigt var också att de yngre och med-
elålders bestånden hade skyddats mot ex-
ploatering genom skogslagarna 1918 och
1923 ( Näslund 1948), samt att det inom
de ovannämnda ” plusområdena” bedri-
vits en relativt intensiv skogsskötsel. Till
det goda resultatet inom plusområdena
bidrog skogsbolagen Stora Kopparberg
och Bergvik och Ala. Bolagen förde un-
der 1900-talets första hälft en försiktiga-
re avverkningspolitik än Norrlandsbola-
gen. Avverkningarna understeg så gott
som alltid tillväxten, och virkesförrådet i
skogarna steg stadigt (Rydberg 1982).

1 Norrland hann aldrig någon skogs-
odlingstradition utbildas, innan den all-
männa så kallade blädningsepoken bör-
jade på 1920-talet. För bonde- och bo-
lagsskogarna i Västerbottens och Norr-
bottens läns kusttrakter gällde dessutom
ingen återväxtplikt förrän 1925, då di-
mensionslagen ersattes med skogsvårds-
lagen. Från och med 1949 gällde skogs-
vårdslagen även lappmarkerna dessa lä n.

De fåtaliga skogsodlingar som före-
kom i Norrland före 1950 misslyckades
ofta på grund av felaktig proveniens och
allmän okunskap i föryngringsfrågor

(Tirén b 1952). Det exploaterande skogs-
brukssättet och den ringa skogsodlings-
verksamheten hade medfört att virkesför-
rådet fortsatt att minska till 1940-talets
andra hälft.

Enligt Stig Hagner (2001) tidigare
skogsvårdschef vid SCA, var Skogstill-
ståndet i Norrland ”så nedkört att man
idag knappast kan föreställa sig hur ka-
tastrofalt tillståndet var. I SCAs slutav-
verkningar, som i början av 50-talet var
ett slags saneringshuggningar, skördades
ca 40 m - sk gagnvirke per hektar” , och
enligt Johansson (2003) var det genom-
snittliga virkesförrådet på all skogsmark
endast 60 m’ sk per hektar år 1950.

Overjägmästare Fredrik Ebelings (1959)
beskrivning av skogsstillståndet i norr var
lika dyster: ” De successiva utglesnings-
huggningarna hade nått sitt slutstadium

4

Fredrik Ebeling (1909-1982), överjägmästare
vid Domänverket och senare chef för

skogsstyrelsen 1966-1974.
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ten under 1900-talet. Det var också en
ekonomiskt stabil tid utan större kriser.

Med sin intakta produktionsapparat
hade Sverige i många avseenden ett bra
utgångsläge efter kriget. Förutom den
gynnsamma vä rldskonjunkturen hade
industrin även i övrigt goda förutsätt-
ningar att öka produktionen. Flera in-
dustribranscher, till dessa hörde pap-
pers- och massaindustrin, hade utveck-
lats väl under mellankrigstiden, och en
teknikutveckling hade ägt rum även un-
der kristiden.

under 1940-talet - ett slutstadium som
uppnåtts samtidigt över sammanhä ng-
ande jättearealer. Det fanns helt enkelt
ingen skog att spara. Glesa slöjor
blockerade vad som rätteligen var åter-
växtytor.” Som ett ljust inslag i den dys-
tra bilden var MoDo:s skogar i Väster-
botten. Där ” bedrevs redan under mitten
av 1940-talet ett efter dåtida förhållanden
mycket intensivt skogsbruk ” .

Restaureringsbehov omkring 1950
Den största uppgiften för skogsägare
av alla kategorier var att klara av över-
gången till en starkt ökad skogsodling.
År 1950 skogsodlades omkring 45.000
hektar. Skogsforskningsinstitutet, SFI,

bedömde att skogsodlingsbehovet under
perioden 1954-1973 borde uppgå till om-
kring 150.000 hektar årligen, fördelat på
100.000 hektar i bolags- och privatsko-
gar och 50.000 hektar i statens skogar
(SOU: i958 : 3o).

De årliga röjningsarealerna borde
femdubblas enligt SFI bearbetning av
material från riksskogstaxeringarna åren
1953-1955. Omkring 1950 röjdes årligen
ca 37.000 hektar i jämförelse med beho-
vet, som var 180.000 hektar. Med gall-
ringarna var det avsevärt bättre ställt, ef-
tersom avverkningarna under kristiden
hade koncentrerats på gallringsuttag av
klenvirke.

Skogsindustrin
Sverige hade liksom övriga industri-
lä nder en hög produktionstillväxt frå n
1950 till början av 1970-talet. De mest

framgångsrika branscherna i Sverige var
den kemiska industrin och verkstadsin-
dustrin. Inte långt efter kom massa- och
pappersindustrin med 6 % årlig tillväxt av
produktionen. Sågverksindustrin låg på
en mer genomsnittlig nivå för industrin
med knappt 5 % (Schön 2000). Prisut-
vecklingen inom skogsindustrin var
emellertid ogynnsam. Efter en snabb och
omfattande exportuppgång med mycket
höga virkes- och exportpriser i samband
med Korea-boomen 1951 föll priserna lika
snabbt 1952. Prisutvecklingen var däref-
ter svag under 20 år, och uttryckt i fasta
priser negativ.

Den svaga prisutvecklingen möttes
med effektivisering och strukturrationa-
lisering av produktionen. Resultatet blev
en årlig produktivitetshöjning under pe-
rioden 1950-1975 med 7% i massa- och
pappersindustrin och med 5 % i trävaru-

Resursmobiliseringen
Ekonomisk bakgrund
Under drygt två årtionden - från om-
kring 1950 till början av 1970-talet -
hade världsekonomin den högsta tillväx-
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industrin (Schön 2000). Trots detta var
betalningsförmågan för virkesråvaran
svag, vilket återverkade mycket negativt
på skogsbruket.

Skogsbrukets mekanisering
Den teknikoptimism, som präglat många
andra branscher sedan tidigt 1900-tal,
nådde inte skogsbruket förrän på 1950-
talet. Man hade sedan andra världskri-
get prövat motormanuella och maski-
nella metoder för trädfällning, upparbet-
ning och transport av virket, men inte
kommit särskilt långt i försöken att me-
kanisera dessa arbetsoperationer. Å r 1950
användes fortfarande huvudsakligen yxa,
timmersvans och barkspade i huggnings-
arbetet och häst för terrängtransporten.

Skogsbruket
Korea-boomen gav dock en ekonomiskt
fördelaktig start för den nya eran i skogs-
bruket. Skogsvårdsstyrelserna rapporte-
rade i sina årsberättelser för åren 1950 /51
och 1951/52 i allmänna ordalag om sto-
ra eller rekordartade avverkningar samt
om starkt stigande priser, ”abnorma pri-
ser” etc. Virkespriserna omräknade till
fasta belopp var under dessa två år de
högsta under perioden 1950-2000 (SÅ).
De rörliga priserna låg emellertid efter
toppåren i stort sett oförändrade fram
till början av 1970-talet. Omräknade
till fasta priser sjönk de alltså under den
period, då skogsbruket måste lägga ner
stora kostnader på mekaniseringen och
restaureringen av skogarna. Det dröjde
dessutom lång tid, innan vinsterna av
mekaniseringen och annan rationalise-
ring infann sig.

Det blev därför problem med lönsam-
heten för både stora och små skogsägare,
och störst var problemen i övre Norrlands
inland, där skogsbruket på 1960-talet gav
ringa eller inget netto. Ebeling (1967) be-
skrev situationen på sitt sedvanliga dras-
tiska sätt: ” Nollområdesgardinen håller
på att dras ned över de sista krampryck-
ningarna av producerande skogsbruk”.
Det gällde inte bara Norrland. För hela
landets skogsbruk hade det senaste året
varit ” den nattsvartaste säsongen sedan
den svåra lågkonjunkturen vid 1930-ta-
lets början”.

Skogsforskningen missar chansen
Det fanns två huvudorsaker till att tek-
nikutvecklingen i skogsbruket släpade ef-
ter. Den ena var det entreprenadsystemet
vid avverkningar som användes fram till
1940-talet. Det var inte möjligt för bön-
der som åtog sig drivningar åt skogsbola-
gen på entreprenad att själva stå för den
tekniska utvecklingen av huggnings- och
körningsarbetet. Den andra orsaken var
brist på teknisk forskning. Skogsforsk-
ningsinstitutet fick först 1949 en avdel-
ning för arbetslära. Dess föregångare,
Skogsförsöksanstalten, som hade en ut-
präglad botanisk och markläreinriktad
profil, hade på 1920-talet visat ointresse
för att inrätta en i riksdagen föreslagen
avdelning i skogsteknologi. Var detta
brist på förutseende eller rädsla för kon-
kurrens om forskningsanslag? I alla hän-
delser var det en stor miss av de ansvariga
vid försöksanstalten att inte tacka ja till
denna möjlighet.
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lan maskinanvändarna, tillverkarna och
FoU-organisationerna. Till de nämnda
parterna bör läggas en fjärde, nämligen
skogsyrkesutbildn i ngen. Utbild n ingen
fick en speciell uppläggning under 1950-
och 1960-talen genom att maskintillver-
karnas instruktörer medverkade i under-
visningen, liksom Skogsyrkesinspektio-
nen, som ansvarade för arbetarskyddet.
Det var också ett nära samarbete om ut-
bildningens innehåll mellan avnämarna,
huvudsakligen skogsbolagen, skogsägare-
föreningarna och Skogsarbetareförbun-
det, och skogsvårdsorganisationen, som
stod för utbildningen.

Det ömsesidiga utbytet mellan parter-
na och den påverkan detta hade på ma-
skinernas tekniska, ergonomiska och sä-
kerhetsmässiga utformning var orsaken
till att de svenska maskinerna, från mo-
torsågar till skördare, blev världsledande
i dessa avseenden. Den snabba mekani-
seringen var resultatet av den enastående
kraftsamling, i vilken var och en av de
ovannämnda parterna hade del.

Skogsbolagen och Domä nverket in-
rättade skogstekniska enheter och be-
drev egen maskin- och metodutveckling
i samarbete med tillverkare. De konstru-
erade även egna maskinser, och flera av
skogsbolagen byggde centrala upparbet-
ningsanläggningar, där hela stammar
kapades eller hela träd både kvistades
och kapades: SCAs Sundssystem, Svanös
Dynalog och Dynakap, MoDo:s anlägg-
ning, Boxholms Moreniusverk med flera.
(Konttinen & Drushka 1998).

Vid SFI utfördes från och med 1950-
talet prestations-, ergonomiska och fysio-
logiska studier av skogsarbetet. Flera stu-

Organisation av
den tekniska forskningen
Organiserad skogsteknisk forskning på-
börjades därför först 1938, då Föreningen
skogsarbetens arbetsstudieavdelning eta-
blerades. Föreningen, som var arbetsgi-
vareorganisation för skogsbolagen från
Uppland och norrur, samarbetade med
Domänstyrelsen, och 1943 bildades För-
eningen Skogsarbetens och Kungl. Do-
mänstyrelsens Arbetsstudieavdelning,
SDA. Å r 1939 bildades Värmlands skogs-
arbetsstudier, VSA, och 1950 tillkom
Mellan- och sydsvenska skogsbrukets
arbetsstudier, MSA. De arbets- och me-
todstudier som dessa organisationer ut-
förde blev underlag dels för ackordspris-
sättning, dels för rationalisering av hugg-
nings- och körningsarbeten.

Arbetsstudieorganisationerna med-
verkade även i utvecklingen av redskap
och maskiner. Vid SDA:s försöksstation
i Lycksele, vilken startade 1952 som prov-
ningsanstalt för trakrorer, byggde man
till en början om standardtraktorer för
att passa i skogsterräng och snöförhål-
landen. Efter några år övergick man till
enbart provning av maskiner (Malmberg
1988). År 1964 slogs arbetsstudieorgani-
sationerna samman till Forskningsstif-
telsen Skogsarbeten, som sedan dess har
varit den största forskningsinstitutionen
inom det tekniska området.

Skogstekniskt samarbete
Chefen för SDA: s Lyckselestation, Carl
Einar Malmberg, använde begreppet
” The Swedish Triangle of Development”
om det fruktbara samarbete som före-
kom under mekaniseringsperioden mel-

39



Verkstad, SMV, som i likhet med ÖSA
hade sitt ursprung i en bysmedja. Samt-
liga tre företag har blivit världsledande
i skogsmaskinbranschen. Ägarbilden är
emellertid inte densamma år 2003. SMV
förvärvades 1988 av Börje Karlssons Rott-
ne Industri AB, och ÖSA är införlivad i
Timber Jack Group OY.

dier inom detta område utfördes av bland
andra Jan-Erik Hansson. Dessa och an-
dra studier gav underlag till bland an-
nat skogsbruksskolornas utbildning i ar-
betsteknik och arbetsplanering, samt till
förbättringar av teknik och arbetsmiljö
bland de praktiskt verksamma skogsar-
betarna.

Enkla bysmedjor förvandlas
till avancerade maskintillverkare
Ofta initierades utvecklingen av maski-
ner och redskap av enskilda personer. Jo-
nas Östberg & Co (sedermera ÖSA), en
före detta bysmedja i Alfta i Hälsingland,
startade 1952 tillverkningen av traktor-
band. Därmed inleddes ett viktigt ske-
de i mekaniseringen och en utveckling
av ÖSA till en stor skogsmaskinindustri
(Östberg 1990). Samma år startade en
annan framgångsrik entreprenör, Börje
Karlsson, ett litet företag på sin fäderne-
gård i Rottne utanför Växjö. Den första
produkten var en enkel lastapparat som
monterades på en jordbrukstraktor.

Ett annat exempel på enskilda entre-
prenörers betydelse för teknikutveckling-
en i skogsbruket var Stensele Mekaniska

Utvecklingsgången i mekaniseringen
I det följande ges exempel på de olika ut-
vecklingsstegen under mekaniseringens
första två årtionden.

1950-talet
År 1948 såldes de 600 första enmans-
motorsågarna i Sverige (Hjelm 1992).
Introduktionen av motorsågarna gick
långsamt, men från mitten av 1950-ta-
let gick skogsarbetarna snabbt över till
motormanuell avverkning (Ager 1992).
Motorsågarna blev så småningom lättare
och kunde vid 1960-talets början använ-
das även för kvistning.

År 1954 introducerades barkmaski-
nen Cambio, som uppfunnits av Gun-
nar Brundell och Karl-Erik Jonsson. Året
därpå monterades den på en traktor och
skogsbarkningens mekanisering kunde
inledas. Parallellt med motorsågens ut-
bredning ökade därefter den maskinella
barkningen, och vid 1960-talets slut hade
handbarkningen i skogen nästan upphört
i storskogsbruket (Andrén 1992, Embert-
sén 1992). Även i privatskogsbruket hade
skogsbarkningen minskat starkt, efter-
som barkningen från och med 1960-ta-
let successivt flyttades från skogen till in-
dustrin (Sundberg 1978).

Jordbrukstraktor med halvband och
lastapparat,1960-talet
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Under 1950-talet arbetade man ef-
ter flera utvecklingslinjer för terräng-
transporternas mekanisering, först om-
byggnad av små bandtraktorer, därefter
främst skogsutrustning av jordbrukstrak-
torerna och konstruktion av helt nya
skogstraktorer (Malmberg 1988). Det se-
nare fick som resultat, att den första spe-
cialtraktorn för skogsbruk kunde lanse-
ras 1957. Det var Bamsen från ÖSA och
Volvo BM, som tillverkades i över 700
exemplar och exporterades till ett flertal
länder.

Genom att montera halvband på jord-
brukstraktorer förbättrades deras fram-
komlighet radikalt i snö och på besvärli-
ga marker. Med bröderna Östbergs halv-
band och Karlssons lastapparat blev jord-
brukstraktorn därmed plötsligt en an-
vändbar skogsmaskin, och en potentiellt
stor maskinresurs - jordbrukstraktorer-
na - kunde frigöras för skogstransporter.
Självverksamma skogsägare, i synnerhet
bönder med egen skog, drog stor nytta av
den förbättring av jordbrukstraktorn och
dess utrustning som ägde rum på 1950
och 1960-talen.

(Lundberg 1952). För övrigt torde tekni-
ken med flygbesprutning ha varit vä l ut-
vecklad, eftersom den i flera årtionden
tillämpats i jordbruket.

Omkring 1955 var metoder och teknik
för den kemiska bekämpningen av lövsly
på marken och från luften så gott som
färdigutvecklade av Domä nverket och
skogsbolagen. Man hade också kunskap
om olika lövträds känslighet för herbici-
derna, lämpliga doseringar och tidpunk-
ter för spridning av medlen i olika delar
av landet ( Häggström 1956 ).

1960-talet
Å r 1960 utförde hästen fortfarande om-
kring 80% av terrängtransporterna av
virke (Sundberg 1978). Detta ändrades
snabbt under 1960-talet, då de största
framstegen i skogsbrukets mekanisering
gjordes, med resultat att storskogsbru-
ket i slutet av decenniet hade de första

processorerna (kvistare-kapare) i drift
( Berggrund 1988 ). Trädfällningen ut-
fördes dock fortfarande med motorsåg.
Hästkörningsepoken var slut i storskogs-
bruket men varade ytterligare några å r i
bondeskogsbruket (Drakenberg & Höök
1975) -

Under 1960-talet ändrades transport-
mönstret i flera andra avseenden. Ett
stort antal flottleder lades ned, och flott-
godset överfördes till jä rnvägs- och last-
bilstransport. Under den intensivaste
nedläggningsperioden 1960-1975 mins-
kade flottledslängden från ca 2 400 mil
till 340 mil (Sundberg 1978 ). Det ut-
byggda skogsvägnätet medförde fördelar
utöver kortare terrängtransporter och ef-
fektivare vidaretransporter, nä mligen att

Skogsvårdsteknik
Teknikoptimismen omfattade även
skogsvården. Inom skogsvården togs
traktordragna markberedningsaggregat
och röjningsmotorsågar i bruk i början
av 1950-talet. Domänverket och skogs-
bolagen började använda flyg för göds-
ling av skogsmark och för kemisk löv-
bekämpning. Det första försöket med
flygbesprutning utfördes 1951. SCA be-
sprutade då björk från helikopter i ett
område mellan Strömsund och Gäddede
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de underlättade personalförflyttningarna
och förbättrade möjligheterna att ratio-
nalisera skogsvårdsarbetena. Den årli-
ga nybyggnaden av skogsbilvägar ökade
från 250 mil under 1950-talet till 360 mil
under 1960-talet.

Maskintillverkarna och skogsbolagen
följde noga vad som hände i Nordame-
rika. De studerade till exempel 1959 en
skördare i Louisiana, Busch Combine,
som var en maskin som fällde, kvistade
och kapade träden (Konttinen & Drush-
ka 1998). Det var dock för tidigt för skör-
dare i Sverige, men man hade fått något
att tänka på. 1 stället blev svenskarna in-
tresserade av skidders, d.v.s. lunnare, och
i början av 1960-talet importerades ett
stort antal av Garrett Tree Farmer från
USA och Timber Jack från Kanada för
att användas vid helstams- eller helträds-
metoden.

Sveriges första hjulskotare introducera-
des vid skogsveckan 1963. Den var kon-
struerad av Lars Bruun vid Värmlands
skogsarbetsstudier (Staaf 1988). Tre år
senare lanserades den som Brunett Pro-
cessor, en maskin som kvistade och ka-
pade. ÖSA presenterade den första kom-
pletta skördaren 1973, d.v.s. en processor
som även fällde träden.

Resultat = rekordhög
produktivitetstillväxt
Skogsbrukets mekanisering, skogsbilväg-
nätets utbyggnad, utbildning och övriga
rationaliseringssträvanden ledde till en
stark utveckling av produktiviteten från
en bottennivå i svenskt näringsliv. Under
1950-talet var den årliga produktivitets-
tillväxten knappt 1%. Därifrån togs ett
språng upp till 4,6% årlig tillväxt åren
1960-65 och till kulminationen 12,5 %
åren 1965-70 (Magnusson 1999).

Produktivitetstillväxt i skogsbruket
1950-1975, procent per år, i jämförelse
med jordbruket och industrin

1950- 1960- 1965- 1970- 1975-
1960 1965 1970 1975 1980

Skogsbruk 0,9
Jordbruk 3,0
Industri 4,0

4,6 12,5 5,6 0,1
4.8 6,4 5,6 7,1
7.8 7,6 4,4 3,5

Garrett Tree Farmer, 1960-talets lunnare.

Stammetoden förutsatte att träden
kvistades i skogen innan de lunnades ut.
Logma som sattes i drift 1967, innebar
under en kort period en bra lösning på
problemet med kvistningens mekanise-
ring. Logmas kran matade in träden i ett
aggregat med kvistningsknivar som om-
slöt stammen, samt kapade toppen.

Man får inte glömma bort att meka-
niseringen medförde en stark minskning
av arbetskraftsbehovet i skogsbruket,
framför allt i Värmland, Dalarna och
Norrland, där storskogsbruket hade sina
största skogsinnehav, och bidrog därmed
till arbetslöshet bland skogsarbetarna och
landsbygdens avfolkning.
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Restaurering av skogstillståndet
Restaureringen, som huvudsakligen be-
stod av återväxtåtgä rder, fick en bra start

genom den högkonjunktur som rådde
sedan slutet av 1940-talet och som för-
stärktes genom Korea-boomen 1950-
1952. Psykologiskt hade det stor bety-
delse, att förberedelserna för och starten
av återväxtarbetena kunde äga rum i en
gynnsam ekonomi de första åren.

Fröförsörjningen var fundamental för
programmet. Fröklängar samt storplant-
skolor anlades; vid Hällnäs i Västerbot-
tens län och på Nattbergsheden i Norr-
bottens län. Tidigare hade man varit
tvungen att för skogsodling i t.ex. Norr-
bottensreviren hämta frö och plantor
med sydligare provenienser. De plant-
och ungskogar med sådan härkomst,
som överlevde snöskytteangrepp drab-
bades hårt av norrländsk tallkräfta eller
knäckesjuka. De säkrare rekommenda-
tioner för förflyttning av olika prove-

som forskare kunde meddela

Domänverket
I sitt berömda cirkulä r nr 1 1950 kung-
jorde den nytillträdde generaldirektören
Erik WHöjer Domänverkets omläggning
av skogsbruket. Ett tjugoårigt program
presenterades, där det viktigaste var att
all äldre kalmark skulle sättas i produk-
tivt skick, och att all nytillkommen kal-
mark snarast skulle återbeskogas. Skogs-
odling skulle vara en förstahandsåtgä rd,
och självföryngring fick tillämpas endast
i skogar, dä r det naturliga plantuppslaget
var rikligt.

menser,
omkring 1950, var en av de viktigaste för-
utsättningarna för bra resultat i skogsod-
lingarna. Det gällde framför allt i de hår-
daste klimatlägena i Norrland, där prove-
niensen var en fråga om liv eller död för
skogsplantorna, men också för stora delar
av övriga Sverige.

Den andra viktiga förutsättningen var
plantetableringen, och att skapa en gynn-
sam mikromiljö för plantorna. Mycket av
den kunskap, som tidigare fanns om det-
ta, hade gått förlorad under de gångna
20-30 åren i Svealand och Götaland.
I Norrland, där man på många platser
inte hunnit skapa någon allmän skogs-
odlingstradition, rådde ännu större kun-
skapsbrist. Föryngringsforskningen hade
dessutom mycket litet att komma med
omkring 1950.

En erfarenhetsbank, som också kom
till nytta i restaureringsarbetet, hade
lyckligtvis skapats av ett antal revirför-
valtare, som avvikit frå n Domänverkets
officiella skötselpolicy. De mest kända
är de tidigare omnämnda Anders Holm-
gren, som utförde försök med kulisshyg-

Erik W Höjer (1898-1979), Domänverkets
generaldirektör 1950-1964.
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gen, och Joel Wretlind, som utvecklade
tekniken för hyggesbränning, och meto-
derna för självföryngring i skydd av frö-
träd och skärmar.

Eftersom skogsodling hade haft myck-
et litet utrymme i Domänverkets skogs-
skötselprogram, fick verket börja från
början med kunskapsuppbyggnad och
utvecklingsarbete för hela kedjan från
fröinsamling till plantornas etablering
på hygget. Verket hade sedan 1942 en
försöksavdelning, som bedrev kunskaps-
förmedling och försöksverksamhet. Av-
delningen fick nu ta sig an skogsvårds-
frågorna i främst Norrland (Höjer 1950).
Det konstruerades bland annat redskap
för maskinell markberedning, och ut-
vecklades teknik och metoder för ke-
misk lövbekämpning parallellt med SFI:
s motsvarande försöksverksamhet.

Utbildning som
en resurs i förändringsarbetet
Domänstyrelsen, som var huvudman för
skogsskolorna, föreslog i en utredning
tillsammans med Skogsstyrelsen att yt-
terligare en skola skulle etableras i Norr-
land för att möta behovet av arbetsledare
för restaureringsarbetet. Lokaliseringen
blev Älvsbyn. Även i södra Sverige star-
tades nya skogsskolor av samma skäl. År
1957 tillkom den tillfä lliga skogsskolan i
Bjärka-Säby utanför Linköping, och året
därpå skolan i Östad vid Alingsås.

År 1955 startade Domänverket dessut-
om egna yrkesskolor för skogsarbetare i
Lycksele, Vilhelmina, Särna, Färna och
Kosta (Sjöstedt 1975). Vid dessa bedrevs
ettåriga kurser för ungdom. Huvudvik-
ten i utbildningen lades på huggnings-
arbetet, men en tredjedel av tiden ägna-

Alvsby skogsskola som startade 1955, tillkom för att möta behovet av arbetsledare för den skogliga
återuppbyggnaden. Författaren var rektor för skolan 1965-1970. Utbildningen lades ned 1970, och

ersattes med skogsteknikerutbildning vid Skogsinstitutet i Bispgården.
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Nära skogsodlingsgränsen i Pärlälvens dalgång, 420 meter över havet. Fjället Jarre i bakgrunden.
Trädgränsen ligger på 600-700 meter över havet. Foto Dag Kihlblom.

des åt skogsvård. I jä mförelse med nuti-
da sätt att etablera ny utbildning tog Do-
mänverket således ett ovanligt kraftfullt
och pragmatiskt grepp om utbildnings-
frågorna.

man kunde skapa återväxt till rimliga
kostnader (Brynte 1993). Det var alltså
en kombinerad investerings- och biolo-
gisk gräns, som var mycket viktig för att
kunna allokera restaureringsresurser till
områden där de gjorde nytta.

Domänverkets skogsodlingsgräns
Det fanns höglägen i Norrlands inland
där det var tveksamt, om det fanns biolo-
giska och ekonomiska förutsättningar att
anlägga ny skog. Under ett antal resor i
nämnda områden under åren 1950-1952
diskuterade Domänstyrelsens ledning
med professorerna Tirén, Malmström och
Näslund samt revirpersonalen hur dessa
områden skulle avgränsas. Därefter fast-
ställdes en gräns, skogsodlingsgränsen,
som avskiljde de skogar, som inte skul-
le åtgärdas på grund av osäkerheten om

Skogsbolagen
En lika bestämd omläggning av skogs-
bruket som beskrivits för Domänverket
ägde rum inom skogsbolaget M0D0. Fö-
retagets skogsskötsel under 1900-talet
har noggrant beskrivits av förre skogs-
chefen Thorsten Andrén (1992), varför
företaget få r tjä na som exempel på hur
skogsbolagen utförde förändringen av
skogsbrukssätt omkring 1950. Av referat
från skogsexkursioner m m framgår att
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övriga skogsbolag hade ungefär likartade
handlingsprogram.

MoDo:s långvariga experiment med
blädningsbetonad luckhuggning från
1900-talets början gav som resultat att
”stora arealer äldre hyggen låg helt impro-
duktiva och restskogsarealerna var bety-
dande. Enda möjligheten för återbeskog-
ning var sådd eller plantering” (Andrén
1992). Tidigare hade sådd dominerat den
blygsamma skogsodlingen. Eftersom det
var brist på lämpligt frö, beslöt dä rför bo-
laget 1950 att övergå till kalhuggning och
plantering.

M0D0 hade emellertid endast plan-
terat 1.300 hektar under hela 1940-ta-
let. Några nämnvärda resurser för egen
plantproduktion hade därför inte byggts
upp. Liksom Domänverket var bolaget
därför tvunget att anlägga nya plant-
skolor och att skapa ett system för för-
varing och distribution av plantor, samt
sätta sig in i de biologiska och teknis-
ka förutsättningarna för planteringen.
Fröanskaffningen hade bolaget tidigare
lagt en grund till genom att vara med-
lem i Sällskapet för Skogsträdsförädling-
ens främjande, som bildades 1941 av ett
antal skogsbolag. Sällskapets första upp-
gifter var att inventera och registrera be-
stånd som var lämpliga för frötäkt. Det
var ett stort framsteg inom skogsodling-
en, att skogsbruket omkring 1950 var på
väg att kunna bestämma exakt från vil-
ka bestånd det bästa fröet skulle hämtas.
Genom forskningen vid SFI hade man
dessutom fått mer exakta kunskaper om
hur provenienser kunde förflyttas.

Ett annat samarbete mellan skogsbo-
lagen började 1950 och avsåg samordning

Thorsten Andrén, skogschef vid Mo och Domsjö
AB, 1961-1976. Holmen AB Arkiv.

av den försöksverksamhet med maskinell
markberedning, som förekom på många
hå ll. Den manuella markberedningen var
tung och kostnadskrävande och var lik-
som handbarkningen inom avverknings-
arbetet, det högst prioriterade rationalise-
ringsobjektet inom skogsvården.

Med de genomgripande förändringar
av skogsarbetet och skogsbrukssätten,
som förestod, behövde personalen mer
eller mindre omskolas till nya arbeten.
Tidigare under 1940-talet hade M0D0

genomfört ambulerande utbildning för
ungdomar i huggnings- och körningsar-
bete. Utbildningen var förlagd till skogs-
kojor på drivningstrakterna. År 1947
koncentrerade bolaget sin skogsarbeta-
rutbildning till en ny skogsbruksskola i
Björna (Andrén 1992). Där gavs möjlig-
het att också utbilda skogsarbetarna och
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vanlig skogsförvaltning i ett skogsbolag.
Det första skogsbruksområdet bildades i
Hammerdal i Jämtland 1955 efter ett ini-
tiativ av ett byalag och med skogsvårds-
styrelsens bistånd. Inom ett par år hade
90 skogsägare med 8.900 hektar skog i
sin ägo anslutit sig. En skogsinspektor
anställdes för att samordna skogsvård
och avverkningar. Därigenom skapades
underlag för fast anställning av skogs-
arbetare, gemensamt byggande av skogs-
bilvägar, basvägar, skogskojor m.m. 25
skogsarbetare fick anställning året runt
och 35 säsongsanställning (SOU 1955:
30).

ett stort antal säsongsarbetare i skogs-
vård. På samma sätt inrättade Svenska
Cellulosabolaget 1954 en skola för utbild-
ning av blivande skogsarbetare i Stavre
(Sjöstedt 1975).

Privatskogsbruket
Förutsättningarna för en övergång till en
mer intensiv skogsskötsel var sämre för
280.000 privata skogsägare (ofta kallade
skogsbönder vid den tiden) än för stor-
skogsbruket med sina större resurser. Ett
samarbete mellan skogsägarna kunde till
viss del kompensera de mindre skogsä-

för den snedbalans beträffandegarna
ekonomiska och kompetensmässiga re-
surser som fanns mellan dem och stor-
skogsbruket. I t.ex. Bohuslän hade sådan
samverkan kommit till stånd redan i slu-
tet av 1800-talet i form av lokala skogs-
vårdsföreningar. En stark ökning av an-
talet föreningar ägde rum på 1940- och
1950-talen (Olsson 1990).

År 1965, tio år efter bildandet av det
första skogsbruksområdet, var sbo-area-
len i hela landet omkring en miljon hek-
tar och antalet anslutna skogsägare när-
mare 20.000. Därefter ägde en mycket
snabb expansion rum fram till 1972, då
sbo-arealen stigit till omkring 2,8 mil-
joner hektar och medlemsantalet till
45.000.

Skogsvårdsstyrelserna och skogsägare-
föreningarna erbjöd skogsägarna i stort
sett samma typ av skogsvårdsservice, ex-
empelvis fasta arbetslag för skogsvårds-
arbeten och uthyrning av maskiner för
markberedning. Därutöver stod skogs-
vårdsstyrelserna för den huvudsakliga
utbildningen.

Det största resursproblemet gällde
frö- och plantförsörjningen. Nedgång-
en i skogsodlingen inom det enskilda
skogsbruket från drygt 40.000 hektar på
1920-talet till 11.000 hektar vid mitten av
1940-talet hade naturligtvis medfört en
nedrustning av plantskolorna. Nu gäll-
de det att åstadkomma en plantproduk-

Skogsägareföreningarna
Ett samarbete med större bredd och fas-
tare former utvecklades i skogsägareför-
eningarna, som började bildas på 1910-
talet. År 1932 tillkom ett ideellt riksför-
bund, som 1938 ombildades till en ekono-
misk förening, Sveriges Skogsägarefören-
ingars Riksförbund, SSR. Med en kraft-
fullare organisation ökade medlemsanta-
let i föreningarna från ca 32.000 med-
lemmar 1940 till 130.000 medlemmar
1960. Den anslutna arealen var då 6,4
miljoner hektar, ungefär 55 % av den pri-
vatägda skogsarealen i landet.

Ett skogsbruksområde, sbo, var den
samarbetsform som kom närmast en
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tion, som möjliggjorde en flerdubbling av
skogsodlingarna.

Summering
Många av de privata skogsägarna hade
således mindre resurser och därmed säm-
re förutsättningar än storskogsbruket att
snabbt komma igång med en intensivare
skogsskötsel på 1950-talet. Det varierade
emellertid mycket inom skogsägarkå ren
beroende på den organisatoriska tillhö-
righeten. De sbo-anslutna hade de bästa
resurserna och ungefär samma förutsätt-
ningar som en förvaltning inom stor-
skogsbruket. I den andra delen av skalan
fanns de 45% av alla skogsägare, som inte
var anslutna till någon förening, och inte
hade tillgång till någon förvaltnings- och
utförandeservice.

Asa skogsbruksskola 195g. Skolan invigdes
1952 och skogsyrkesutbildningen pågick

till 1971. Därefter har egendomen använts
för andra skogliga kurser.

na utfördes även i fortsättningen huvud-
sakligen i form av rådgivning och korta
kurser. Det var nämligen få verksamma
eller tillträdande skogsägare, som genom-
gick någon längre skoglig utbildning.

Yrkesutbildningen, som 1949 börja-
de med 12 veckors ungdomskurser, för-
längdes från och med 1956 till en skoglig
grundutbildning om ett å r. Tre år senare
utökades grundutbildningen med en års-
kurs 2. Parallellt med denna längre ut-
bildning fanns från början av 1950-talet
ett stort utbud av korta kurser i arbets-
teknik, skogsvård och skogshushållning
för yrkesverksamma skogsarbetare och
skogsägare.

Under 1960-talet startade Skogsstyrel-
sen en maskinskola för arbetsledare och
maskinlärare i Älvdalen och ombildade
ett tiotal skogsbruksskolor till maskinfö-
rarskolor. Dessa skolor spelade en viktig
roll i det tidigare beskrivna samarbetet
mellan maskintillverkare, maskinanvä n-
dare och utbildare.

På samma sätt som i Domä nverket
rådde en pionjäranda inom skogsvårds-

Utbildningsexplosionen på 1950-talet
Utbildningen var en av de betydelseful-
laste förändringsfaktorerna under om-
vandlingstiden, vilket sällan har beak-
tats. Skogsbolagens interna utbildning
har behandlats ovan. Till de resurser,
som hela skogsbruket hade till förfo-
gande för skogsarbetets mekanisering
och skogarnas restaurering, hörde även
den statsunderstödda skogliga yrkesut-
bildning, som startade skolåret 1949 /50.
Därmed inleddes en snabb utbyggnad av
denna utbildning, som hade Skogsstyrel-
sen som tillsynsmyndighet och skogs-
vårdsstyrelserna som huvudmän. Styrel-
sernas skogsvårdsgårdar döptes om
skogsbruksskolor och rustades upp för
regelrätt yrkesutbildning, och nya skolor
byggdes. Som mest fanns mer 40 skolor.

Kunskapsförmedlingen till skogsägar-

till
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styrelserna när det gällde att starta nya
skolor. När författaren som tillfällig ut-
bildningsledare vid skogsvårdsstyrelsen
i Sollefteå 1957 var med att starta en ny
kursgård för skogsarbetarutbildning i
Bredbyn, gick det till på följande sätt.
Länsjägmästare Ruben Holmer bedömde,

utan någon större utredning eller styrel-
sebeslut, att det behövdes en sådan ut-
bildning i norra Ångermanland. Det blev
sammanträffade med kommunstyrelsens
ordförande och det bestämdes på ståen-
de fot, att ett hus mitt i byn var lämp-
ligt som kursgård. En kocka anställdes,
en yrkeslärare och en instruktör förflyt-
tades medförande redskap, motorsågar
m.m. till Bredbyn. Själv köpte jag husge-
råd i en bosättningsaffä r i Sollefteå och
fraktade sakerna i en minibuss till Bred-
byn. Hela proceduren tog några veckor i
anspråk.

för skogsskolorna och skogsmästarsko-
lan, och blev därigenom en komplett
skoglig ”skolöverstyrelse”.

Den skogliga yrkesutbildning, som
växte fram på 1950-talet var en grund-
förutsättning för att skogsägare av alla
kategorier skulle lyckas med omvand-
lingen till ett tekniskt, ekonomiskt och
biologiskt mer avancerat skogsbruk. Chef
för Skogsstyrelsens utbildningsverksam-
het under denna dynamiska tid var
Eric Falk, sedermera avdelningschef vid
Skogsstyrelsen samt t.f. generaldirektör
1983-1984. I verksamheten engagerades
en alltmer pedagogiskt välutbildad per-
sonal vid skogsvårdsstyrelserna som ut-
bildningsledare, rektorer och lä rare.

Resultat av restaureringsarbetet
Beståndsanläggningen
Det tydligaste resultatet av restaurerings-
arbetet var den snabbt ökande skogsod-
lingen från bottennivån på 1940-talet.Skogsbrukets skolöverstyrelse

Skogsstyrelsens lärarutbildning utveck-
lades på likartat sätt som yrkesutbild-
ningen, nä mligen från korta kurser om
två-tre veckor till yrkeslärarkurser med
en termins längd. Under 1960-talet in-
rättades även adjunktsutbildning avsedd
för blivande och verksamma skogsskole-
lärare samt utbildningsledare vid skogs-
vårdsstyrelserna. Fil. lic. Lars Sjödahl var
den pedagog, som med en sällsynt god
förmåga utvecklade och undervisade i
den yrkesinriktade pedagogiken i lä rar-
utbildningen. Även en person med en så-
dan position kunde ha ett stort och gan-
ska direkt inflytande på det praktiska för-
ändringsarbetet. Skogsstyrelsen blev från
och med 1962 tillsynsmyndighet också

Skogsodlad areal i enskilda skogar
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Skogsodlad areal i enskilda skogar, d.v.s. privat-
och bolagsskogar,1925-1975.
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De årliga skogsodlingsarealerna i bolags-
och privatskogarna steg från omkring
n.ooo hektar 1945 till 100.000 hektar
1970. Det senare motsvarade det årli-
ga behov som Skogsforskningsinstitutet
beräknat på 1950-talet. Skillnaderna var
stora mellan ägargrupperna. Skogsbola-
gen skogsodlade ungefär 40 % större areal
än det beräknade behovet, medan privat-
skogsägarna skogsodlade 30 % mindre än
sin andel av behovet.

I diagrammet ser man också vil-
ken förödelse blädningsepoken hade på
skogsodlingsverksamheten från toppåret

1925 till den lägsta nivån på 1940-talet.
Skogsbolagens större resurser gav ock-

så utslag i högre intensitet i beståndsan-
läggningen i bolagsskogarna än i privat-
skogarna. Intensiteten, uttryckt i skogs-
odlad areal per 100 hektar produktiv
skogsmark, var mellan 1955 och 1975 näs-
tan dubbelt så hög i bolagsskogsbruket
som i privatskogsbruket. Skogsodlings-

intensiteten i statens skogar, kronopar-
kerna, låg mellan dessa värden.

Avsaknaden av en skogsodlingstradi-
tion i stora delar av Norrland avspeglar
sig märkbart i statistiken genom en låg
intensiteten i skogsodlingen ända fram
till 1970-talet, då en markant ökning av
skogsodlingarna inleddes. I diagrammet
har privatskogarna i Norrbottens län ta-
gits med som exempel på detta

Kvaliteten på återväxterna undersöktes
för första gången av Skogsstyrelsen vid
återväxttaxeringar 1960-1963, och gäll-
de sådder och planteringar utförda hu-
vudsakligen under 1950-talet, alltså upp
till 10 år gamla, samt självföryngringar
från 1940- och 1950-talen. Av skogsod-
lingarna bedömdes 84% av objekten vara
tillfredsställande, eller nöjaktiga som
termen löd. Det var inga stora skillnader
mellan bondeskogsbruk och bolagsskogs-
bruk (SKS 1965).

Endast 55 % av självföryngringarna
var nöjaktiga. Frekvensen markbered-
ning för samtliga självsådder i landet
var endast 8% , och lika sällsynta var ob-
jekt med tillräckligt antal fröträd. Efter-
som självföryngringar tillämpades oftare
av privatskogsägarna än skogsbolagen,
främst i norra delen av landet, blev det i
dessa områden stora skillnader mellan de
två ägarkategorierna i det sammanvägda
återväxtresultatet, till bolagens fördel.

Återväxternas kvalitet försämrades
drastiskt från mitten av 1960-talet och
nådde en lägsta nivå omkring 1975 med
endast 40 % av skogsodlingarna (två
gamla) och 30% av självföryngringarna
(5-10 år gamla)godkända enligt skogs-
vårdslagen.

Skogsodlingsintensitet

Bolagskogar

" " Kronoparker

• Privatskogar

0.2 Priv.Norrb
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Ar

Skogsodlingsintensiteten 1955-1975, uttryckt i
årligen skogsodlad areal per 100 hektar produktiv
skogsmark. Uttrycker också den procent av hela

den produktiva arealen som skogsodlades.
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mellan 1965 och 1969 (SKS 1975). Antalet
utsatta plantor minskade i detta fall från
ca 2.900 till 2.040, eller med omkring
30 %. Man hade förutsatt, att ett mins-
kat plantantal skulle kompenseras av en
högre överlevnad genom bättre plantma-
terial och plantvård samt omsorgsfullare
plantering (Ebeling 1964). Så blev emel-
lertid inte fallet på kort sikt. Ekvationen
gick inte ihop. Det blev i stället starkt
försämrade återväxtresultat under 1960-
talets andra hälft och början av 1970-
talet.

Diskussion
Skogsvårdslagens lönsamhetsprincip be-
tydde en hel del för uppkomsten av de
dåliga självföryngringarna. Man kunde
nämligen inte kräva skogsodling i skogar
med låga markvärden. För skogsvårds-
styrelserna i norra Sverige var detta ett
dilemma. Länsjägmästare Ejnar Magni i
Jämtlands lä n uttalade 1951, att på sto-
ra arealer inom lä net - det rörde sig om
900.000 hektar - kunde man inte enligt
skogsvårdslagen kräva skogsodling efter
en avverkning (Edberg 1980). Denna
areal utgjorde närmare 40% av bolagens
och böndernas skogar i länet.

Forskningsunderlaget och de allmän-
na kunskaperna var bristfälliga om så
vitala frågor som markberedningen och
föryngring under fröträd och skärm på
olika ståndorter. Tirén (1958 ) hade i den
första större planteringsundersökningen,
utförd med moderna statistiska metoder,
inte tagit med markberedning som en
faktor, vilket begränsade undersökning-
ens värde. Det dröjde också innan ny
forskning om markberedningens bety-
delse för plantornas överlevnad ( Bärring
1965) och storskogsbrukets egen försöks-
verksamhet i ämnet fick bredare genom-
slag i föryngringsarbetet. Flera faktorer
medverkade således till de undermåliga
självföryngringarna.

Den svaga lönsamheten var orsaken
till att ledande personer i skogsbruket
under 1960-talet ihärdigt argumentera-
de för glesa förband vid beståndsanlägg-
ningen. Planteringsförbanden ökade suc-
cessivt i hela landet. I exempelvis Gävle-
borgs och nuvarande Dalarnas län ökade
förbandet från 1,85 meter till 2,2 meter

Beståndsvården
Röjningarna i hela skogsbruket ökade
från 75.000 hektar per å r 1950 till om-
kring 200.000 hektar vid slutet av 1970-
talet. Det årliga genomsnittet under den-
na tid var emellertid mindre än SFI: s
beräknade röjningsbehov. Det lagrades
därför upp ett allt större förråd av oröjda
bestånd, och 1980 uppgick eftersläpning-
arna till 2-2,5 miljoner hektar.

Gallringsarealen däremot översteg
snabbt den nivå på gallringsbehov som
SFI beräknat, och utgjorde 900.000
hektar i slutet av 1950-talet. Lika snabbt
började emellertid gallringarna avta i
omfattning. På något tiotal år sjönk are-
alen, och planade under 1970-talet ut på
nivån 250.000-275.000 hektar å rlig gall-
ring Iram till sekelskiftet.

Utförande och
kvalitet i beståndsvården
År 1950 användes enbart handredskap
vid röjning. Under 1950-talet kom de
första röjmotorsågarna, hos bolagen re-
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Målet för 1960- talets beståndsbehandling var så grova trädsom möjligt, så liten diameterspridning
som möjligt, så stora virkesuttag som möjligt och så få gallringar som möjligt. Det framgår av boken

"Beståndsvård och produktionsekonomi" (Skogsstyrelsen 1969). Omslagsfoto Börje Mineur.
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dan i början av årtiondet (Andrén 1992).
Herbicder började 1947 anvä ndas i skogs-
bruket för att döda lövvegetation på hyg-
gen samt i planteringar eller i självsådder
av tall och gran.

Utöver nämnda rationaliseringar
skedde på 1960-talet en anpassning av
rö jningarna till framtida mekaniserade
gallringar och slutavverkningar genom
sänkning av stamantalet efter röjningar.
Några bolag, bland andra SCA, började
tillämpa ett skogsbruk med ingen eller
högst en gallring (Anon. 1968), vilket
krävde låga stamantal för att inte produk-
tionsförluster skulle uppstå genom sjä lv-
gallring. På en låg bonitet (Jonsson V)
borde stamantalet efter rö jning enligt bo-
lagets instruktioner vara 2300-2500 per
hektar i ett program med en gallring, och
1.450 vid ett gallringsfritt skogsbruk.

Problemet var att det i stor utsträck-
ning saknades underlag från forskningen
om vilka produktionsförluster som skul-
le uppkomma med en sådan inriktning
av skogsskötseln. Visst underlag fanns
i Sven-Olof Anderssons (1962) produk-
tionstabeller för norrlä ndska tallplante-
ringar. De tabeller som var beräknade
för endast en eller två gallringar och för
mycket låga stamantal i utgå ngsbestån-
den var dock mindre tillförlitliga, och
kunde enbart ses som tendenser. 1 slutet
av 1960-talet förekom de lägsta staman-
tal efter rö jning, som registrerats som ge-
nomsnitt för hela landet, 1.500 stammar/
hektar.

De mycket låga stamantalen innebar
emellertid lägre volymproduktion och
sä mre timmerkvalitet i framtiden. Den
slutsats skogsbrukets praktiker snabbt

Stamantal per hektar efter röjning
enligt riksskogstaxeringens stubb-
inventering, avrundade fem- och
tioårsmedeltal:
1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1990-
1959 1964 1969 1974 1979 1999

som
jämförelse

2.500 2.250 1.500 1.750 2.000 3.5OO

drog, efter att med stöd av nya forsk-
ningsrön ha vägt en snabbare dimen-
sionsutveckling mot en högre volympro-
duktion och bättre kvalitet, var att man
måste återgå till ett högre stamantal.

Kommentar
Omdömet om restaureringsarbetet fram
till omkring 1970 har givits i ovanstå-
ende avsnitt. Följande tillägg som gäller
både mekaniseringen och omläggning-
en av skogsbrukssätt få r bli en slutkom-
mentar: Mekaniseringen måste bedömas
som mycket framgångsrik i de flesta av-
seenden. Koncentrationen på teknik, ra-
tionalitet och lönsamhet under mekani-
seringsperioden medförde dock att man
inte alltid utredde och beaktade konse-
kvenserna av nya skogsbruksmetoder.
Forskningen rörande miljökonsekven-
serna av olika åtgärder i skogen var dess-
utom helt otillräcklig. Detta slog tillbaka
mot skogsbruket i den kritik mot olika
skogsbruksmetoder, som bröt ut på 1970-
talet (Enander 2003), och var ett pris
som särskilt storskogsbruket fick betala
för den stora koncentrationen på mekani-
seringen. För forskarna innebar kritiken
helt nya och stora anslag till skogsekolo-
gisk forskning.
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