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Skogsteknik förr och nu

Vär kunskap om människans tidiga ut-
nyttjande av skogen är begränsad [ill ar-
keologernas iyild av de verktyg .som den
tidiga människan använde. I.Dct i sär-
klass äldsta och. kanske också der vikigas-
te redskapet i människans hittillsvaran-
de mnyttjande av skogen är yxan. Enkla
handyxon d.v.s. pskaftade stenar nted ett

ti J iknackac eggparti började enligt fynd
från Etiopien au användas av urmännis-
kor (Homci habilis) redan tor ca 2,3 mil-
joner ir sedan. Matt kan anta att den ti-
diga människan förutom stenyxor också

använde sig av enkla maskiner som kil
och hävstång.
I Skandinavien började enkelt skatta-

de yxor av sten att användas omkring å r
8000 Ii Kr, och cirka 4000 år f Krr nåd-
des Syd- och Mellansverige av jordbruk.
Yxorna invecklades vidare till skafthåls-
yxor och sä småningom,cirka 2000 ar f.
Kr, kom yxor a.v koppar och brons.

järnbearbetningen kom, enligt fynd av
bLa, holkyxorav järn i Österrike, till Eu-
ropa i slutet av bronsåldern d.v,s, omkring
år 900 E Kr. Framställningsiekniken för-

bättrades fortlöpande och man kunde nu
göra verktyg som var mycket bättre än de
gamla. Omkring Kristi födelse introdu-
cerades skafthåisyxan av jäm, d.v.s. det
som vi fortfarande betraktar som yxa, i
Skandinavien, Yxor tillverkades för skilda
ändamål JokaIt i hemmasmedjor och av
bysmeder och en stor mängd olika mo-
deller utformades. Sågen bar inte haft
samma betydelse för utvecklingen som
yxan. Den förekommer visserligen i ti-
diga arkeologiska fynd. men dessa sågar
har säkerligen använts för andra ändamål
än bearbetning av trä.
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Förindustriell skogsteknlk
Vid tiden för jä rnyxans introduktion var
det skogsbruk spm bedrevs i Sverige helt
kopplar iill den växande jordbmksbe-
fb!k tiingens behov. Virke c i 31 byggnader,
brä nde, stängsel, redskap, bitar, möbler
husgeråd m . ni. varen livsnödvändighet i
det självhushå l lande samhället.Verksam-
heten i självhushållet var hemma bLinden,

yxan var ett univémiverktyg och de kor-
ta virkestransporter som behövdes kun-
de ske med enkla körredskap, Före der
industriella genombrottet i Sverige, söm
inträffade vid mitten av 18oo-raler, var
det agrara skogsuenyttjändet domine-
rande. Lä nge hade man dock parallellt
dena använt skogens virke för tillverk-

ning av produkter som kuode säljas pä
den inhemska marknaden eller exportc
ras- ViktigiiSL av dessa produkter var tjä -
ra , pottadta och rräkoL Ronderoa brä n -

de tjä ra som binäring och teknologin var
tamligaj enkel. Der krävdes inga speci-
ella redskap och produkten viar lättran-
sporterad. Pottaska var liksom tjä ra en
betydelsefull exportprodukt som kunde
framställas med enkel teknik utart krav
på speciella redskap. Någon drivkraft ii 3

teknisk utveckling fanns inte i nå gon av
dessa verksamheter

Sverige var under vissa perioder den
dom i netande leverantören av stridbart
jä rn pä världsmarknaden. I början av
1700-1a let producerades i vä rt land un-
gefä r cn tredjedel av den totaU väridsex-
porten. For denna järnframställning åt-
gick stora m ä ngder trä kol . Kol ningen var
till övervägande dden co decentraliserad
allmogeverksamhet som bedrevs inom
ett ston omland runt hvttorna , För kol-

/

ningen kom en del nya redskap som mil-
k lubba, utrivningskfok och kolbarka till
anvä ndning, och för transporten av l ä r-

Jigt trä kol anvä ndes så kallad kolryss.
Ä nda fram till slutet av 1700-talet var

tillmak ning den dominerande metoden
föt au bry ra malmen. Der innebar att
man eldade direkt pä berget föt att sedan
kyla av med vatten och dä rmed spräcka
loss malmen. Denna metod krävde stö-
ta mängder ved- Vid Falu Koppargruva
har åtgå ngen av virke för brytning och
förädling beräknats uppgä till ca cn halv
miljon kubikmeter per år, varav ca 7^ i
form av ttäkol , Skogen i Fa lims omnejd
var säkerligen reserverad för trä knl varför
gruvveden fick hä mtas frå n längre bort
belägna skogar. Detta skedde från skogar
uppströms Dalälven och veden flottades i
ä lven. Tekniken för flott ning av stora yir-
kesmängder över långa avst å nd var dä r-
med etablerad redan under 16Go-ta ler .

Det industriella genombrottet
Väste LI ropas industrialisering skapade på
tSoo-talet stigande efterfrå gan på sågade
i räv a ror.Ffottning. Foto: Skogforsk.
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en avgörande betydelse för utvecklingen*
Under den här tiden började tvåmans
stucksågar succeisivt etsätta yxan i fäil
ningsarbjfctct och, vid iS&ö-talcts slut bör-
jade stocksågarn;isedanlångsamr ersätras
acv timmer-svansar, det vi] ] säga ermians -
sågat, Vid avverkning av klenare träd och
for kapningsarbete infördes bågslgen niir
tekniken lör framställning av finare blad
medgav detta* Bågarna tillverkades från
början av nä, vilka efterhand kom att er-
sättas med så kallade amerikanska järn-

bågar och senare med svett.skii] ]verkade
s ådana. Rnkla barkspadar etsarte yxan
vid barkningsarbetet. 1 stora drag hade
handredskapen yxa, bägsåg och harkspa-
de erhållir sin definitiva utformning vid
tyoo-ralecs början medan rimmersvali-
sen fortfarande var under utveckling.

Talesä ttet atr det var värmlänningar
som lärde dalmasar och norrlänningar
an effektivt köra timmer med häst äger

Huggning med säg. Foto;Skogforsk.

Norge var länge ledande i exporten av-

sågar virke till den europeiska markna-
den. Når det under 1700-udei blev brist
på tillräckligt grovt virke i Norge, rikta-
des intresset i st ället mor västra Sverige,
och avverkningarna dar ökade kraftigi
under itfoo-talets första decennier. Snart
rörde sig emellertid avv£rkningsfronten
norrut mot de orörda skogarna i mellersta
Nordand. Under 3 86o- talet hade tyngd-
punkten inom sågverksniiringen Hyctats
över till nonlandsktisien. och en period
med mycket stark expansion inleddes.

Vid mitten av 1800-talet var vxan fort-
*farande det allenarådande redskapet vid

huggntngsarbctc och tekniken förvirkes-
Lra13 spor1 med häst i terräng var otirveck-
lad. [åen snabbt ökande avverkningen var
den drivkraft som behövdes för atr red-
skap och metodet i en ökande täkt för-
bä ttrades frånomkring 18 ^0. Beträffande
huggningsredskapen hade impulser frå n
Amenka och tillgä ngen nll förbättrade
stålkvalitéer och tillverkningsmetoder

i ;** ^

Hästkärning. Foto: Skogforsk.
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sm riktighet.Utvetjiliogaiiv lunnkälkar
och doningar för basvägsköming likson
av metoderna för deras användning un-
der iSoo-talet skedde nämligen i Värm-
land. Den kunskap man uppnått spred
sig när -värmländska hästiaätarc: följde av-
verkningarna norrut. Skickligheten i tri-

oni redskap och tekni.skt kunnande
som de värmländska ktirarna hade vid
sekelskifter skulle doek genom vidareut-
veckling senare överrrä ffas av deras norr-
ländska kolleger.

Möjligheterna till hästtransporrer på
snoförc och flonning på älvarna var, vid
sidan av införandet av ängdrift i sågver-

ken, de rva viktigaste förutsättningar
na for skogsindustrins expansion i nor-
ra Sverige. Under andra halvan av 1800-
taler byggdes flottlederna uc mycket
snabbt, Strömrensningar och särskilda
anläggningar .som dammar, timmerrärv
tior och skiljesiällen krävde srora teknis-

ka insatsen Flottningen utgjorde vid si-
dan av jordbruksarbete en viktig kom-
plerterande sysselsättning för äldre tiders
skogsarbetare.

”Svensk vägledning i skogshushå llning”

återfinns under kapit leL Skogsteknolo-
gi" följande fyra avdelningar: Skogspro -
dukternas användning, Om trädens av-
verkning och utsläpning ur hygget sam:
Virkestransporter till lands och medelst
flottning. Detta motsvarade i huvudsak
läroämnet skogsteknnJogi vid Kungliga
skogsintiiuter. Som i alla underutveck-
lade samhällen med läga arEretskostna-
der var emellctLid intresset: lör forskning
och undervisning i arbetsvetenskap vid
den här tiden mycket begränsat. Det var
förs: under ty3o-talet som ett egentligt
intresse lör ämnsesområdet växte fram i
van land.

Den nordamerikanska mo[svårighe-

ten till arbetsvetenskap, Förest Engine-
ering, var i Eiuvudsak inriktad mot vad
man kan kalla egentlig teknik . Anled-
ningen till detta var dc stora hanterings-
och transportproblem som uppstod när
man pä amerikanska västkusten vid mit -
ten av 18001aler började avverka stora

träd ( red wtrod öch donglasgran ) 1 branr
terräng, Ångdrivna 1inbanesystem, v äg-
och j ärnvägsbyggen inrogredan fränbör-

jan en dominerande plats i ' loggingengi -
ncenng" som 1911 infördes Som särskilt
ämne vid Univers!ty of Washington.
I Tyskland var det studier av männi-

skans arbete, metoder och redskap som
koni att utgöra de centrala delarna av
ämnesinnehållet i disciplinen i Forsiliche
Arbeitswissenschafrsom 1927 beskrevs av
professor Hugo HiJfl In liknande inrikt-
ning utvecklades i Sverige, där dt ansat-
ser och den studiemerodik sotn använ-
des vid dc i slutet av lyjo-talet bildade
arbetssntdäeavdelningarna kom att bilda

Skogstekmsk forskning
och utbildning
Den troligen första svenska forskningsin-
satsen inom skogsteknikens område ge-

nomfördes i Djursholm tS^z. Studien av-
såg en jä mf örelse mellan dåtidens gängse
fällningsredskap yxa och det nya redska-

pec handsåg. f 110m undervisningsormädet

dröjde detlängre innan matt mer ingåen-
de behandlade arbeisproblem. Först med
den av direktören för Kungliga Skogs-
institutet, C, G. Holmen., 1S79 utgivna
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Til skulle i m ä uas vid diiv;irande Statens
skogsforskmngpipstitut. Med hänsyn rill
den betydelse skogsbranschen tillmät-
te ärtmesonirådet arbetsläxa ansåg man
emdlertid inom derma ati även Skogs-
hogskolan skulle ha en egen professur i
ämnet. Resultatet av den diskussion som
uppstod blev att branschen tillsköt medel
för en personlig professur med placering
vid Skogshögskolan.

De båda professurerna tillsattes 1949
och fots te innehavaren av professuren
vid Skogshögskolin blev den tedan dä
legendariske jägmästaren Ludvig Matr-
son-Mä m , lid i ga re chef ' för SDA. För-
ste innehavare av professuren vid Skogs-
fbrskningsinstimtet blev dvilingenjoreB
Gösta Luthman, tidigare chef för VSA.

glunden för innehå llet i den skogliga ar-
betslä ran,

! vä rt land var det mä nniskan, hästen
och flottlederna som svarade för arbetet
ända fram till andra vä rldskriget. Det
var frä mst landsbygdens folk som stod
för den arbetskraft som behövdes t det
mer ordnade skogsbruk som den ökan-
de trävaruexporten krävde. Skogsarbetet
bedrevs under vintern, då både manföl k
och hästar Ilade uppehåll i jordbrukssyss-
lorna, Vid slutet av 1930-talet ville man
höja effektiviteten i det slitsam. ma skogs -
arbetet. DeL gamla emreprenadsystemet ,

där hästkö ra ri]a åtog sig arbetet och lejde
in huggare, var förlegat och för att klara
konkurrensen med industrin om arbets-
kraften insåg man nödvändigheten av att
införa kollektivavtal liknande dem som
tillä mpades t denna. I syfte att Höja |>r0-
du k tiv i teten och dä rmed det tillgä ngliga
löneutrymmet var det vidare nödvä ndigt
att förbättra redskap oeh metoder och
att ge skogsarbctaicn yrkesutbildning,

Föt att genomföra dessa förä ndringar
bildades dc två arbctssiudicavddmngar-
na Föreningen Skogsarbetens och Kungl.
DoiMnsrytdsens A dsetss L ud iea vde t n i ng
(SDA) 1938 respektive Värmlands Skogs-
arbetssiudier (VSA) 1939.

Ett nytt skogsbruk med en egen kår
av hdårsarbetande, vrkesutbddade skogs-
arbetare började ta form.

Genom deL framväxande intresset för
arbetsvetenskap föreslogs i 1936 ars hög-

skoleutredning att ämnet skogsteknolo-
gi skulle uppdelas i två professurer, en i
firkeslära och en i skogi ig adiets lä ra. Av
dessa skulle den E virkes l ä ra placeras vid
Skogshögskolan medan den i arber.d ä-

Efterkrigstiden
Efter andra vä rldskrigets slut skulle det
sargade Europa å teruppbyggas. D$n bil-
liga oljan började komma in i landet,

krigsårens ved huggningar avrog och ef-
terfrågan pa andra skogsbaserade pro-
dukter började öka. Världskriget hade va-
rit err teknikernas krig och vid krigsslutet
skedde en snabb utveckling inom prak-
tiskt taget alla nä ringsgrenar, ofta base-

rad på de tekniska TramsLeg som gjorts
inom krigsindustrin. Längre ä n i de Hesta
andra yrken behöll dock skogsarbetet sin
manuella prägel med muskelkraft, hatld-
redskap, hästar och relativt enkla köl -

redskap. Anledningen till detta var nog
främst 3ft dt hirbä UTINGAR SUEII LippnältS

1 den "gamla" tekniken gjorde den kon-
kurrenskraftig mot förnyelse. Så sent som
i början av 1950-talet anvä ndes praktiskt
raget inga maskiner t avverkning och icr-
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Mekaniseringen börjar
Det var i der forna USSK, Sovjetunionen
som de: hela började . Den hrist på bide
arbetskraft och virke som rådde direkt ef-
ter andra världskrigets slui och nödvän-
digheten av att erabJera avverk ningsope-

ra tioner i tidigare outvecklade regioner
var de faktorer som främst drev fram ut-

vecklingen av mekaniserade system,

1 Nordamerika var det snarast kaline-1

domen om ryssarnas ansträngningar och
den allmänna tekniska utveckling som
skett under andra världskriget» bl.a. av
terränggående bandmaskiner som skapa-

de drivkraften bakom mekan i seri rtgsvå-

gen. Motorsågar och bandförsedda Jun-

nare markerade mekaniseringens inled-

ning- Sk ördaren IKisli Combme ( [939)
i sydstaterna och den fyrhjuliga mdjes-
tvrda lunnareh och andra kanadensiska
t

maskiner skulle senare bef ästa den me-

kaniseringsprocess som spred sig till de
nordiska länderna.

Med undantag för den s.k , Korea-

boomen 19j1/^2 var prisutvecklingen för
skogsindustrins produkter under 1950-
och 19(1o-ra len mycket svag. Orsaken til
detta var främst den successiva utbyggna-

den av skogsindustrin både i Sverige och
utomlands, J Sverige uppstod ett växan-

de gap mellan srigande arbetskraftskost-
nader och fallande produktpriser. För att
bibehå lla en. acceptabel lönsamhet blev
en genomgripande strukturrationalise-

ring av industrin och mekanisering av
skogsarbetet nödvändig, Den ekonomis-

ka utvecklingen var den helt domineran-

de drivkraften bakom deL förändringar
som skedde.

rängtransport i svenskt skogsbruk. För-
sök hade tidigt genomförts både med
traktorer och motorsågar, men något ge -
nombro11 för dessa i praktisk drift hade
ännu inte skett .

Genom insatser både irån svenska red -

skapsfabrikanter och frå n arbetsforsk-
ningen hade handverktygen vid början
av 19^o- ca le c utvecklats nära nog ti .Il full -

ändning, Yxans l änga utvecklingshistoria
som huggningsredskap avslutades om-

kring 195o niir Svenska Verksradsindus c-
ritts standardcenrral förordade de två
amerikanskayank<x- och turpentine/xor-
na före de inhemska I andska psmoddier-

na. Timmersvansen hade utvecklats till
ett effekt iv i fä llningsredskap och de mo-

derna sågjbågama kunde fototes med tand -

spetshärdade sågblad av hög kvalitet.
Barkspaden hade i sitt nya utförande for
setts med en tunn, löstagbar klinga.

Vid den h ä r tiden hade även hästfrans -

porrerna effektiviserats på flera olika sätt.
Lunnkä lkanta hade blivit rekade för art

bättre klara ojämnheter i rerrangen och
försetts med effektiva lastbankar. Kor-

ning på bärmark hade blivit alltmer van-

lig och för detta hade olika typer av gum-
mihjulsvagnar utvecklats . Doningarna
for basvägsköming genomgick förbätt-

ringar och man standardiserade k A 1kär-

nas spårvidd , Det senare-var nödvändigt
för art utnyttja spar i sade basvägar som
tillät storlass på IO-U ton. Flottlederna
var fullt utbyggda och arbetena på av -

lägg, under fiottning och vid skiljestä f
lena kunde genom olika åtgä rder genom -

föras pä ett effektivare sätt.
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Det första lyckade exemplet på meka-

nisering i svenskt skogsbruk var de mo-

derna. vägbyggnadsmaskIner (Caterpil-
lar schaktmaskiner) som importerades
strax efter kriget . Crr ökat byggande av
skogsbi!v ägar sattes igång och snart kun-

de lastbilarna ra över hästarnas basvägs-

t raosporier och transporterna j refräng
förkortas . Huggning^rbetet påverkades
indirekt . Genom vägförbindeben med
bebyggelse och kor La re gångavstånd till
och från avverknmg&pktscrna kunde den
tidigare vanliga bor taliggningen snabbt
minska i omfattning.

1950 lanserades en maskin som skulle
stor betydelse i skogsbrukets mekani-

sering, nämligen Gambit) barkningsma-

skin. Vid den hå r tiden höggs ofta hcl-
barkat virke och barkningen var det mest

arbet.skrävande momentet . Den förSta
Cambion monterad på traktor för bark-
ning på avl ägg kom 1955 . När bark ning-

en mekanberades innebar det en oerhörd
lättnad för skogsarbetaren och produk-

tiviteten 5 huggnirtgsarbeter kunde fbr-
dubblas .

Redan under mitten av 1800-talet
konstruerades ett antal manuellt betjti -

nade trädfällningsmaskiner i Amerika ,

I Oregon ES79 konstruerades ett så gag-
gregat för fällning och kapning som
betjänades av en centralt uppställd ång-

maskin. Aggregatet tillverkades och så l -
des ända fram till sekelskiftet! Det första
försöker i Sverige att mekanisera hugg-

ningsarbetet gjordes 1916, då den svensk-
tillverkade tvämansinotorsågen Sector

provades: På grund tekniska ofuUkoitt-
lighccer och kravet på tvåmansbetjäning
LiLeblev emellertid framgången.

Motorsågen framstår för L] E; Hesra .sOm

en symbol för övergången från ett äldre
till ett nyare skogsbruk, men så sent som
i början av 1950-talet utnyttjades den en-

bart för fä llning av grövre iräd , En av an-

ledningarna till den begränsade använd-

ningen var dess höga vikt. Dcti första
svenska enmansmotorsågen, bebo, som
kom LLT på marknaden 1950 var l ä tt för sin
rid men vägde ändå över 20 kg. Det var
först vid minen av 1950-talet, när sågar-

na blev l ä ttare (norska Jobu Junior) och
mer driltsäkra och försedda med memb-

ran[örgasare (amerikanska Homeliie ocfl
Mac CuElodi) , som motorsågens genom-

brott kom på allvar. Under 1960-talet
blev motorsågen allt liiuare och den bör-

jade aven användas för kvisfning. Både
handsågen och yxan försvann som red'

skap för skogsarberaren.
De virkesrransporrer med traktor som

förekommit fram till 1940-talets senare
del hade hdr varit knutna till vägar. Vid
denna tid kom från Amerika dc första
bandtraktorerna av mindre formar (Oli -

ver Cietrae) med motorstyrka på 20-30
hästkrafter. Med dem började traktorer-

nas intag i skogsbrukets terrängtranspor-

ter, Samtidigt introducerades kraftut tags-
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drivna vagnar och något å r senare kom
halvbandsuuustade traktorer från Kana-
da , Men, det skulle fortfarandedröja inn-
an hästens överlägsenhet i den egentliga
terrangträiisporten skulle överträffas av
terränggående maskiner, Vid mitten av
1950-talet gjordes följande bedömning:
"Hästen kommer så lunda oavsett meka-
niseringen art vara oersättlig lör vissa ar-
betsuppgifter inom skogsbruket". Ännu
år J 9Ö0 svarade hästen för mer ä tt 80 %

av transportarbetet i terräng. De tyngs-
ta manuella momenren vid téifångtran-
sport var iastningsarbetetr Kör atr under-

lätta detta utvecklades olika typer av av
hjä lpmedel frän s.k . las t knektar [ ill enkla
handd tivna vinschar.

I början av ly60-talet introducerades
dc första specialmaskinerna fö r transport
av virke i terräng, De var av Tyskt och
kanadensiskt ursprung och avseddda för
transport av hela stammar och träd. In-

spirerad av de midjestyrda 1un nama frå n
Kanada konstruerade Lars Bmun vid

f å ngtransport. Utbyggnaden av skogsbib
vägarna, övergå ngen från barkspade till
barkmaskiner, från yxa och säg till mo-
torsåg och frå n häst till traktor medför-
de cn mycket snabb ökning av arbetspro-
duktiviteten, Dagsverks!nsatsen per å r i
skogsarbete minskade frå n ca 33 milj,
1950 till ca 11 milj. 1970. Må nga skogs-
arbetare och hästkörare lämnade skogen
för arbete i de då expansiva byggnads-
och industribranscherna .

Med utvecklingen av kranförsedda
lastbilar och utbyggnad av skogsb i [väg-
n ä tet började nedläggningen av först bi -

flottleder och sedan även huvudHottle-
der. Under 1950-talet svarade flottlederna
för mer ä n 30 % av det totala vidaretran -
sportarbetet, 1959 trafikerades Z 4.000
km allmänna flottleder och vid mitten
av 1970-talet endast 3.40Q km. Lastbi-
larna Oth i viss utsträckning jä rnvägarna
tog över den trä nsporr som tidigare Hott-
ningen svarat för.

Under den hä r förändringsproeessen
kom verksamheten mom arbetsstudieav-
ddningama 5DA, VSA och det 1950 bil -
dade Mellan- och Sydsvenska Skogsbru-
kets A rbetssn.it!ier ( MSA) alltmer acf in -
riktas mot rationalisering och mekanise-
ring medan de traditionella arbets- och
metodstudierna liksom redskapsutveck-
lingen fick en helt ny karaktä r. Huvud-

uppgiften blev rationalisering, det kräv-
des större resurser och tiden var mogen
för den sammanslagn ing av de tre arbets-
studioavdelningarna till Forskningsstif-
telsen Skogsarbeten som skedde 1964,

VSA 196* den första skötaren i Svertge.
Det var en midjestyrd lastbå rande ma-
skin med hydraulisk drift pä alla hjul.
Skötaren innebar ett genombrott fö r rur-

med traktor. F,n bid ra-ra ngeranspore
gande orsak var den ungefä r samtidigt
utvecklade hydrauliska vikarmsknmen
med gripa re som mö jliggjorde ett ratio-

nellt lastningsarbeLe.
Hästarna och hästkarlarna blev allt

fä rre och omkring 1970 svarade hästen

endast för 5 % av terrängtransportarbetet.
Skötaren tog efter hand över nä r hästen

praktiskt taget helt försvann ur skogs-
bruket och ä r fortfarande den i vå rr land
helt dominerande maskintypen för ter-
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Mekaniseringen fortsätter
med kvistning och kapning
Den lortsait hårda konkurrensen på
världsmarknaden för skugsmdustnpro-
dukter krävde en mcf långtgående me-
kanisering, Sedan barkningsarbetel
kaniserars vät det kvis[ningen som var
det arbetsdrygaste momentet vid avverk-
ning. 1 början av 1960-tala utvecklades
därför det s,k, Sutids-sysiemet, som inne-

bar fäIlning med motorsäg och uitran-

sporf av de okvi5tade träden mej limn^-
re till bilvig där kvistning odi kapning
kunde ske maskinellt. Man hade därmed
skapa: ett system med en for den liden
mycket hög mekaniseringsgrad. Denna
upptakt bl! svensk skogsmaskintillverit-
ning förstärktes när Stiftelsen Skogsme-
kanisering lör demonstration införde tvä
avverkningsmaskincr från Kanatia, Nu
togden svensk a sk ogsmjiskinr i 11vei'k ning-
en fart.

Omkring 1967 började mobila avverk-

ningsmaskiner att introduceras 1 Sverige,
bi,a. Logma kvistnmgsmaskin som kvis-

tade fä llda träd och ladcstammaina i Eiö-

gar,i en enkät som genomfördes 1967 tfII
det svenska siorskogsbrukct bedömdes
att tillämpningen av träd- och stamme-

toder skulle öka markant under 1970-13-
let . Au utvecklingen inte gick den vägen
hade främst två orsaker. Den ena orsaken
var att upparbetning på avlägg inte hade
någon tradition i vårt land. Det saknades
därför erfarenhet av att arbeta med sys-
tem dar höga krav ställdes på samordning
av de olika arbersoperationernai skogen,
på avlägg och vid transport till industri.
Problemen med organisationen av arbe-

tet liksom ansamlingen av hvggesavtall,
som då saknade värde, gjorde att de fles-
ta svenska skogsföretag övergav träd- och
5tammetoderna. Den andra orsaken var
art urvecklingen av mobila upparber-
ningsmaskiner som sammanförde, kvis-
tade och kapade fälEda träd skedde myck-
et snabbt vid den här tiden.

Redan 1960 hade Lars Rruun konstru-
erat den försra mobila upparbetningsma-

skinen, Rruunett Processor. Denna ma-
skin var försedd med en lång kran för in-
hämtningav de fällda träden, kvistnings-
slågor for kvistning och cirkelsåg för kap-
ning. Processorn, eller som den också
kallades kvistaren-kaparen, kom att utan

några organisatoriska problem utföra de
arbetsoperarioner som huggaren tidigare
utfört efter trädens fällning. Dc förbätt-
ringar av processorerna och skötarna som
sedan följde ledde till art den tekniken
blev helt dominerande i storskogsbru-
kets slutavverkntng. Vid sluret av 1970-
taler tillverkades kvistare-kaparc i olika
utföranden av flera skogsmaskinriIIver-
kare och var den ojamförligt vanligaste

mc-
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maskintypen föv sliitavverkntofc där den
:IT 198o svarade lör 50% av den avverka
dc volymer. Samtidigt hade sortiments-
huggning med motorsåg minskat från So
till u % av voJymen.

Alt mekaniserad kvistning kunde in-
troduceras snapbt berodde dels på goda
rekoiska lösningar, dels pa au kvistning-

en cl ter barfeningen^ mekanisering sva-

rade för så smr andel som 35 % av den
totala arbetsinsatsen vid motormänu v] l
sordinentshuggtiing. Av det traditionel-
la huggningsarbetet var dei nu endast
trädens fällning som inte kunde utföras
maskinellt. En naturlig kompJet tering ti il
k vista ten- k aparen s-jr därför utveck ling-

en av fällare- l äggare . Redan å r 1966 kom
ÖSA , Östbergs Stnideslabrik, Alfta , med
sin la ] Iklipp som monterades i armen på
en griplastare oeh som sedan utvecklades
t i l l den maskintyp som blev känd som
fällare-läggarc.

En effektiv mekanisering av fällnings-
arbetet visade sig vara svå rt , inte enbart
beroende på arr de tekniska problemen
var stora, utan också till följd av att fäll-
ningen cnda.si svarade för ca [ 3 % av den
totala arbetsinsatsen vid mqtormanuell
sortimentshuggning. Det ekonomiska
utrymmet för mekanisering var därmed
mycket begränsat , och det var först om-

kring T 974 som mekaniserad fall 11 ing bör-
jade öka i omfattning för arr r*j8o svara
för ca 3 J % av den fal Ida volymen.

Nä r kvistaren-kapa ren 1973 kombine-

rades nied fä 11 aren-]äggaren till en en-

het hade den första svenska skördaren
förslutavverkning introducerats. Det var
ÖSA som stod för den bedriften, och nu
kunde huggarens hela arbete utf öras av

en maskin . Någon förändring i vitkcsflö-
det dier någon för Hy t tn ing av arbe t .sope -

ra tioner ur sko-gen hade inte skett. Stor
optimism rådde bland skogsbrukets före-

trädare om att skördaren skulle leda till
både snabba förbättringar av arbetspro-

duktiviteten och lägre kostnader. Skör-
darnas insatser började märkas omkring
1976 och i slutet av årtiondet svarade de
för drygt 5 % av srorskogsbrukets slutav-

verkningsvotym .

Skogstnaskä nti11verk ning
Mekaniseringen av terrängtransport- och
avverkningsarbetet ledde till att en skogs-

niaskincilhrerkande industri utvecklades,
dä r under 1970-talet Bruun System AB,

Kockums Volvo och OSA tillhörde de le-

dande 1 landet. Under den första hälften
av 1970-ralet levererades ca 1.000 maski-
nenheter per å r til ] det svenska skogs-
bruket . Mekaniseringsgraden i slutav-

verkning ökade från ea 1970 till ca
ds % 1980. ökningstakten
der mitten av decenniet för atu sedan pla-

na ut.
De gynnsamma förutsä ttningar för

skogsbrukets mekanisering som rådde
under 1960- och en hit in på 1970-talet
kom snabbt atr förändras. Den första olte-

krisen , 1973, lödde efter en tid till stagna-
tion i världshandeln med skogsprodukter
med sjunkande avverkningsvolymer som
f ö l|d . Eftersom ungefär samtidigt ny lag-
stiftning Jilgående arbetstryggher inför-
des uppstod en betydande överkapacitet
inom skogsbruket och den tidigare pro-
duktivitetsökningen stagnetäde. Det är
först en bit in på njSo-ralcr som effekter-

var högst un-
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Skaffa kunskap
om skogens
historia nu!

dast
mvd. «2

\99 -'
ms ocVv frakt-

En gedigen vägledning för Snabbast och enklast skaf-
att stimulera till skogshis- far du boken genom att
torisk amatörforskning. sätta in pengarna direkt

pä Skogssällskapets post-
Författare är biologen och kultur- giro nr: 42 25 43 - 9.
historikern Örjan Hill, Varnum. Ange namn och adress på postgi-
Han har tillsammans med natur- roblanketren så skickar vi boken
fotografen Jan Töve arbetat fram direkt till dig.
denna mycket innehållsrika och Du kan också beställa direkt per
vackra bok. telefon. Ring: 031-335 66 00

VSkogssällskapet
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na av atycrkningsöperationemas meka-
nisering kan avläsas j förm av en ökande
produktivitet:

För den skogsmaskimillverkaudc in-
dustrin innebar utvecklingen stora på-

frestningar genom en avsevärd nedgång
i maskinleveranser* Volvo upphörde med
egen tillverkning efter samgående med
det finska företaget Valniet Östbergs
Fabriks AB, ÖSA och Bruun System
AB blev helägda dotterföretag [ ill finska
Rauma-Repohu Kockum Industrier AB
inlemmades i statsföretag för art senare
upphöra med skogsmaskimilIverkning.
SkogsmaskrntiJlverkning i vårt land som
ett rene svenskr intresse var ett avslutat
kapitel, J dag ä r det internationella stor-

företag som amerikanska John Deere
Companv och [apanska Komatsu som
dominerar branschen.

En av förklaringarna till att avverk-

ning,1sarbetets mekanisering kunde ge-
nomföras så förhållandevis snabbt i Sve-
rige var främst att dc stora skogsföreta-
gen srödde maskintillvei karna genom art

i stor omfattning investera i nya maski-
nen En annan mycket viktig förutsättmg
var det näta &marbete mellan företagens
skogstekniska staber, skogsteknisk forsk-
ning och maskintillverkarna som utveck-

lades under tcföo-taleL

rvågicppsskördarna. I slutet av iy70-talet
gick utvecklingen vidare och när proces-
sorn Skogsian lanserades hade upparbet-
ningsaggrcgatet Hvetats ut i kranspetsen,

Denna ide hade tidigare prövats i Frank-

rike. ÅT 1982 hade gnpproccssorn kom-
pletterats så att det kranspetsmonterade
aggregatet även kunde utföra fällnings-
momentet, den s.k. engreppsskördynen
hade skapaLS.

KtlgreppSsköRL!art:n fick sitt genom-
brott genom atr slå ut motormanuell
hLiggning i gallring. Frin att helt ha do -
minerats av huggning med motorsåg un-

der [970-talet ändrade gallritigen snabbi
karaktär och redan i början av 1990-talet
stod engreppsskördaren för huvuddelen
av storskogsbrukets ga11ringsvolvm. Ge-
nom sin smidighet och höga effektivitet
och efter vidareutveckling blev engrepps-
skördaren också en konkurrent till ivå-
greppsskördaren i slutavverkning och är
idag den helt dominerande maskintypen
bådei slutavverkning och gallring.

Den har utvecklingslinjen som innebu-
rit att läknings- Och upparbemingsaggre-
gaiei hamnat ute i kranspetsen kan up-
penbarligen inte gå längre. Men der har
också inneburit att aggregatet som fäller,
kvistar, apterar, kapar och sammanför
virket kan betraktas som tilläggsutrust-
ning till olika typer av maskiner. Den
första avverkningsmaskinen som inför-
des i Sverige, Beloit Tree Harvtster, var
egentligen en grävmaskin utrustad med
ett fäll- och kvistnmgsdon, Framför jlh

pä Nordamerikas ostkust men även inom
andra områden har grävmaskinchassin
lä[ige utnyttjats som bärare av utrust-
ning för fällning och upparbetning av

Maskinerna vidareutvecklas
Få de första processorerna var uppafbet-
ningsaggregatec der centrala och upptog
en stor del av maskinens och vikt. Rela-
tivr tidigt blev utformningen smidigare
och aggregatet flyttades till en svängbar
arm bakriil på maskinen, en princip som
sedaJl blev SIiIbiIda[ide också för de s.k.
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teringsmask i.ner inleddes omkring 1965*
De tekniska svårighieterna art genomföra
maskinell plantering i våra normalt ste-

nigamoränmarker visade sig vara myckel
stora och det skulle druja ända [ill början
Avijjgnp-takt mnan en produktionsdiagljg
planteringsmask in kunde presenteras,

Beträffande den vid sidan av skt^sod-
ling mest krävande skogsvårdsåtgättkn,
ungskogsröjning» diskuterades möjlighe-

terna till mekanisering ingående under
1970-talet, Svårigheterna att utveckla en
maskinell metod med vilken dei är möj-
ligt art utföra selektiv röjning med hög
prestation och så hög precision att be-

ståndet inte far oacceptabla skador liar
visat sig vara mycket stora och ännu bar
problemet tmelätt någon tillfredsställan-
de lösning.

Småskalig mekanisering
Itinan storskogsbrukets mekanisering
kunde mycket av den utrustning som
utvecklades användas även ay den själv-
verksamme skogsägaren, Exempel på det-
ta är motorsågen oclt körredskap för häst

av typen MSA:s 'Tössingen”, en fyrhju-

lig gummihjulsvagn för skogskörning på
batmark. En skiljeväg uppstod vid stor-
skogsbrukets övergå ng rill specialmaski-
ner under n;6o- och r970-ta len.Då ham-

nade den ejäjyverksamme vid sidan av de
stora framstegen och hänvisades ull den
dei av utvecklingen som rörde bandred-

skap. Har kom skogsägärföreningarnaatt
ha stor betydelse, eftersom de utnyttjade
metoder och teknik ungefär på samma
s ätt som i storskogsbruket. Det småskali-
ga skogsbruket kunde tillvarata fördelar-
na med de siorskuhga metoderna, Sam-

träd. Genom utvecklingen av engrepps-
skördaraggregatet öppnades möjligheten
atL utnyttja olika typer av entreprenad-
maskiner som bärare. Fördelen med deita
var och är air dessa tillverkas i stora serier
och därigenom kan göras väsentligt biIh
gare ä n en specialiserad skogsmaskin.

] slutet av 1990-talet lanserades en ny
maskintyp, den s,k . Dr1våren. Detta är
en skorare som försetts med ett engrepps-
skördaraggreigat och ett vridban lastut-
rymme, V^id kapningen faller virket di-
rekt i Lastutrymmet för vidare befordran
Lill aviägget utan att behöva md1anlagras
på marken. Fördelarna är an man slipper
ert lastmngsmomem och .111 man undvi-
ker nedsmutsning av virket ,

Ett försia steg mot automation av av-
verkningsarbetet har kanske tagits nu i
början på 2000-talet när hberpac AB in-
troducerar en förarlös enhet. Besten, som
"körs" av skotarföraren via radio från skö-
tarens hytt. Den bandförsedda enheten
kan närmast betraktas som en engnepps-
skördam, utan förarhytt och ( örare, som
kapar den kvistade starodden direkr i
skötarens vridbara lastutrymme.

Skogsvården svårare att mekanisera
! förhållande til! utvecklingen inom av-
verknings- och transporttekniken har de
tekniska framstegen berräffande bestån-
dens anläggning och skötsel varit min-
dre påtagliga.Markberedningen som un-

der 1950-talet utfördes manuellt mekani-
serades en1ellerrid relativt Snabbi genom
art traktotdrivna markheredningsaggne-

gat nrveck ladcs. Försök att mekanisera
planteringen genom utveckling av pbui-
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viss del styrs med modern elektronik, och
gradvis ersikts mä nniskans hjä rnkapaci-
tet rncd datorer, sensorer och fotoceller.
Den hä r utvecklingen började med dato-
rernas genombrott pä den administrativa
sidan under 1960-talet och har sedan för-
stä rkts genom en allt bredare tillämpning
av styr- och regier teknik på maskiner fö r
terrängtransport och avverkning.

Inom stora ddar av industrin har robo-
tUering framgå ngsrikt anvä nts för atc er-
sätta mä nniskan i repeter iva, standardi-
serade och kontrollerade arbetsmoment.
Arbetena i skogen ä r genom dett komp-
lexitet och variation som föreligger svå-
ra att kontrollera, Verksamheten m åste t
stä ller anpassas rill den befintliga varia-
tionen vilket i hög grad försvårar till ä mp-

ningen av robotteknik.
Ildr nya koncept av rypen robotar

torde därför ligga en bit in i framtiden .
Ett helt automatiserat avvserkmngssystem
kräver Omfattande och noggrann infor -

mation fö r jti ” hitta rä tt' och gripa trä-
det. Men sedan maskinen hit ra t trädet ,

torde det inte vara nagra alltf ör svåra pro-
blem art lösa. Den mä nskliga rollen i en
sådan form av skogsarbete skulle kon-
centreras till klassificering, övervakning,
styrning och programmering, d.v.s. de
uppgifter dä r människan i varje fäll inom
överskådlig tid ä r överl ä gsen maskinen.

tidigt minskade dock det relativa värdet
av den sjä l v verksammes arbetsinsatser t

avverkning och terräng!ransporr.
\ idigt under skogsbrukets mekamse

ring anvä ndes jonibril k St ra ktom för vir-
kestransporter på basväg och försök på -
gick art utveckla utrustning sa atc trak-
torn även skutle kunna anvä ndas fö r
yirkestrampört [ skogsterrä ng. Men ef-
tersom den svenska skogsmarken of-
last ä r svä rfram komlig räckte i me jord -
brukstoikroremav storlek och Styrka t : .

I

fö r terrä ngerans por ter.
Under 1980- och 1990-talen liar emel-

lertid rordbrukstrakrom utvecklats til!
en maskin som bä ttre passar för skogs-

bruk, ökad storlek och framkomlighet
och lämplig tilläggsutrustning i form av
vagnar, kmnar, processor- Och skörtlarag-

gregat har i hög grad minskat det meka-
niseringsgap som tidigare fanns mellan
storskäligt skogsbruk och den själwerk-
samme skogsägaren.

Ingen människa i maskinen?
Maskinerna i skogsbruket befriade mä n-
niskan frä n fysiskt tunga och risk fyll-
da arbetsmoment men de medförde
också nya problem. Frä mst gä llde det-

ta friställningen av prakeiskr taget hela
skogsa rbeta rkåren. Möjligheterna atc
sin utkomst inom andra nä ringsgrenar
var jmycket sm ä varför förtids- och sjuk-
pensionen ngar blev vanliga , 1 vå rt land
har m ä nniskans roll J skogsarbetet sedan
andra vä rldskrigets du t förä ndrats frå n
kroppsarbetare til! maskinf örare och ä r
nu på väg att bil mask t növervak a retis.
Det ndigare helt dominerande muskel-
arbetet liar ersatts med maskiner som till

få
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