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skogsförvaltare och skogsvånischef. Deltagit projekt 1 Liberia och
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Stormen 1954 på Korsnäs marker

Tidigare stormfällningar
och beskrivningar hittills
Redan 1795 drabbades de bär trakterna av

en Mormfidhiing som konstnären Hans
Wikström skildrade I tn målning som
finns på Givlo museum. \ den pämålade
texten nedtill står det bka,r mycket
folck och djur voro i llfsfiara, Lång dd be-

höfdes sedan ar uprödja för fblck och bo-
skap.” På den tiden aktades tydligen djur
och boskap lika som Tolck .

Wikströms målning hntis t 1urntför-

eningens årsskrift Från 198 Z och den pry-
der till och med omslaget. Dåvarande
förvaltaren pä Korsnäs Gävleförvakning,
Sven Sandby, skrev en artikel i årsskrif-
ren om stormen, där den berömde Ibio-
grafen Päl-Nils Nilsson stod för eti del
biJder. Artikeln ger en ganska fullstän-
digbild
skötseln beskrivs på ett bra sätr för icke
fackmän, men även fackmannen kan ha

Det har nu gått 50 är sedan den sto-
ra stormfällningen. I>ct kan Ja finna?;

anledning att komplettera tidigare be -

skrivningar och fbrsöka dra slutsatser
av utveck tingen under de senaste årti-
ondena.

Förutsättningar för stormfällning
Södra Gästrikland är etc utsatt områ-
de för stormar, Bottenhavet Eigger på
vid nordostliga vindan Det är också ctr

Ovanligt plaEl land, $001 skall ha uppstårf
genom ;ttr en meteorit slog njd i trakten
av Bjötklinge i Uppland. Berggrunden
pulveriserades då ända till och med Gäv-

leirakten. De eroderande krafterna kun-
de sedan åstadkomma detta platta land-
skap där stormenlår stor styrka nere vid
marken, flera stora iiormfäIlningar kan
förväntas i omrädeu när det finns till-
räck tigr med gammal och medelålders
skog.

och dess följder. Skog-av stormen
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behå ll ning av att B en initierad skildring
hVJin den tiden . 1 artikeln finns en antal
flygfotografier från dika skeden från och
med 1952 till och med 1981. Man lar ge-

nom dessa fotografier en bättre uppfatt-
ning orn vad dei var frågan om än vad
det skrivna ordet kan ge.

1930 oct 1931 var det etL par värstor-

mar i norra Uppland, som fä llde myck-
en .skog. |:ig liar Ii : I och med sett ett par
fotografier tagna frin flygplan Info dcri
tiden. De visade att der inte var enstaka
träd som killdes. De efterföljande insekts-
skadorna studerades av Skogshögskolans
elever T 933. Xär jag under 1960-talet hade
hand om Korsnäs skogar i nordligaste
Uppland, var det stora arealer med törs-
t aga Eli' ingar som dä behandlades.

Stormfallningen 1954 pä förslitning-

arna i Uppland blev inre större än au
den egna personalen kunde ta band om
virket. Med tanke på skogens ålder torde
det nu vara större risk f ör stormfällning i
Uppland än i Gästrikland.

Vad som hände
inom Korsnäs på 50-talet
N'är jag anställdes våren 1952 hade Kors-
näs skogsavdelning fått ny ledning. Det
var skogschef Svatlte ha bigren ocli skogs-
chefsass isren1 Hans Lundberg. Början pä
J 1)50-1.1 let var en lid av Stora förändring-
ar i svenskt storskogsbruk. Jod Wretlirtds
budskap hade just gått ut. För Korsnäs
del blev der stö i re sammanhängande for-
yngringsyior. minskning av älgsrammen,

tidiga rö j ningar och reglering av trittl -

slagsblandningen. Vid sammanställning
av den här artikeln har jag haft komala
med Svante Fahlgren och dä refter komp-
Utrerat innehållet en del . Jag uppskattar
den hjälp jag fått av den som hade större
överblick än jag.

Ht t par arbetsområden hade jag ansva-

ret för. Det var för det törsta anskaffning
av n ya ka r ror i form av fl vgb i I de r för stereo-

seende udi fotokurtor É or överblick , ateal -

räkning och registrering. Dc befintliga
kartorna var sedan 1920-talet , Det hade
i slutet av 1940-talet genomförts en iöre-

fagi-.taxering av då traditionellt slag. Man
hade genom denna grepp på volvmer och
l ämplig avverkning förvaltningsvis, men
inte J lågra uppgifter om bestånden. För
[ let andra hade jag hand om anläggning
av en stor central plantskola vid Nässla ,

ösforfämebo. Varje förvaltning hade en
eller flera plantskolor som inte uppfyllde
moderna krav t fråga om produktionssä-

kerhet och rarionalitet.
Under 1950- talet bedrevs en intensiv

utbildning i skogsskötsel, bl ,a. i hygges-
bränning. Det var också utbildning i an-
vändning av det nya ka tLmatena let. Både

Avgränsning av ämnet
fag skall hä lla mig till Korsnäs verksam-

het eftersom det ä r den jag k ä nner till .

Jag skall f örsöka koncentrera mig på dc
ämnesområden som jag har egetl erfaren-

het av, DCE finas inte någon anledning
fot mig au upprepa vad Sven Sundby be-

skrivit så bra i artikeln frå n 1982. Efter-

som det börjar vara ganska få personer
kvar av dem som flera å r arbetade med
följderna av stormen tror jag dcc är vik-
tigt av vi , söm verkligen var med, berät-

tar om det vi vet .
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arbetsledning och huggare hade genom-
gä ngar i arbetarskydd

De h ä r uppräknade åtgärderna bidrog
tiJl ett lycklig:genomförande av de arbe-

ten som blev aktuella genom stormen.

Efter några dagar då de viktigaste vägar-
na var framkomliga togs der in rapporter.
Det var Gävle och Gysinge förvaltningar
som var drabbade. Gysinge * som (enligt
vad som framkom senare) var mest ska-
dad * var isolerad frå n yttervä rlden i de-
ra dagar. Jag fick i uppdrag att å ka ned
till Gvsitige» när det var möjlig:, Det var
en smal ock slingrande gata upphuggen
bland träd och telefonledningar. Förval-
taren, Erik Söderström, hade arbetat in -
LensivE för att skaffa sig en uppfattning
om skadornas omfattning. Det visade
sig så små ningom a:r ban gjort en kraf-
Lig UNDERSKATTEIING. De försia uppskatt-
ningarna var ofta för låga — man kunde
inre föreställa sig art stormen gått så hå rt

fram, Erik Söderström hade varit på för-
valtningen i 35 ar. Det var alltså hans livs-
verk som drabbats. I )et gav lian också ut-
tryck för nä r jag besökte honom.

Tilisammans med sina skogvaktare
hade Söderström redan efter cirka tio da-
gar gjort en plan för hur arbetena skulle
bedrivas och hur mycket virke, i Första
hand timmer, som skulle tas ut före juli
månad, Han räknade upp vilka resurser
han behövde i form av huggare, k< irare,
förläggningar, sta liar o.s.v, Han fick löfte
om de resurser tia . Hans beräkning slog
fel på 8.000 Eiminer på en kvantLtet på
flera hundratusen.

Det var inom kort fullt klart att bola-
gers resurser och mera till behövde kon-

centreras till det härjade om råder. Det
fanns inte någon anledning au under de
allra nä rmaste å ren hugga stående skog
n ågonstans inom bolaget . Dc områden
som innehöll mycket timmer och som
var coralf ä ltda togs först. Man började vild

Stormen och arbetena under
den närmaste tiden därefter
På söndagsförmiddagen var jag ute och
gick några kilometer utefter södra delen
av GävEcbukrcn. Dcc knakade hela tiden
i skogen, men utefter kusten blev det inte
.så mycket fä llt. Jag såg inte heller nå got
träd som f ä lldes ä nda till marken. Det
skulle vara intressant art veta litet mera i
detalj om hur en sådan här stormfällning
gar till. Det har nog gjorts en del studier,
rnen fler var 1954 sä kerligen inte må nga
ögonvittnen till vad som bände ute på de
sammanhä ngande omkullblåsta område-
na. Var det den ihållande blåsten som så
små ningom fällde skogen dier var det i
byarna med de maximala vindstvrkoma

p t

som skogen sopades ned ? Kanske värdet
en kombination. Antagligen fälldes det
först luckor som sedan utvidgades- 19^4
varade stormen lä nge.

Alldeles efter stormen var det vikti-
ga arr skaffa sig cn ungefä rlig uppfatt -

ning om skadornas omfattning och om
var de var lokaliserade. Eftersom vägarna
inte var framkomliga anvä ndes flyg. Jag
minns att inom det vä rst drabbade om-
rådet fanns det cn bilväg på någon kilo-
meter, som gick genom äldre skog, Vä-
sen symes inte alls. För att fa fram nå-
got produktlyi med flyg måste man ha
en. bra kartmaterial, helst lötomaterial,
för inrkning och notering av iakttagelser.
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bilvägarnas De områden dä r det fanns en
het del stående träd försökte man skjuta
på. Det tog flera å r att städa borr c rasbe-
stånd efter stormen.

Korsnäs var i ett gott l äge som hade en
stor del av sitt skogsinnehav i västra oeh
norra Dalarna, Där fanns det sex förvalt-
ningar och stor mfällningen var obetyd-
lig, Man övervä gde ett tag att i Gävle in -
rä tta någon central som skulle kanalisera
överflyttningen av resurser. Som tur var
kom man på bä ttre tankar, hn l ösning
genomfördes som fungerade utmärkt. I
stora drag gick den ut på att varje för-
valtning i Dalarna fick ansvar för var sin
av de vä rst drabbade bevakningarna. Re-
surser i form av arbetsledning, huggare,
körare med nästar, kockor, förläggning-

ar, stallar, transportmedel, byggmästare,

byggnadsarbetare och mycket annat som
behövdes fraktades över. Den mottagan'
de bevakningsskogvakiaren flek samord-
na det hela.

Redan i februari gjorde flygvapnet en
fotografering av det hä rjade området. I >et
hade d å fallit en del snö och skuggorna
var lå nga. Det var sjä lvklart inte någon
idealisk tid för flygfotografering, myn jag
hade stor nytta av bilderna. Redan i maj
gjordes en ny fotografering under gynn-
sammare förhållanden. Pä grund av leve-

ranstiden korn L!LJ inte t dl stor anvä nd-
ning under sommaren.

Bilvägnätet, sä rskilt i den ä ldre skogen ,

var på dyn riden inte sä rskilt utbyggt. På
Gävle förvaltning in lejdes 6 å 7 bandtrak-
torer, vanligen Caterpillar D7. På Gysinge
inlejdes lika må nga eller något flera, ifrå-

ga om rekognoserlng av vägsträckning-
arna och ledning av arbetet blev jag en -

gagerad som assistent till Sven Sund by.
Alla bilderna från vinterforografcringeti
f ör huvuddelen av förvaltningen nå tade
jag fast på cn tretexskiva som jag hade i
baksätet på folk vag nen. Jag hade alltså en
sammanhängande aktudl karta. Men ef-
tersom bilderna var tagna med stereoöver-
täckning kunde jag ta loss siereopaf och
Utnyttjasrereoseende. Samtidigt hade jag
tillgå ng till bilderna frä n 1952, Med det
h ä r materialet gick det bra att bestä mma
var vägarna skulie dras. Mera omfattande
rekognoseringar ute i terrä ngen undvek
man helst . Det blev nämligen frågan om
nästan sammanhängande klättringar,
ibland flera meter över marken. Det var
sjä lvklart farligt och ytterst ridsödande.

i etr annat sammanhang var vinterbil-
derna bra. I de hä r trakterna finns det en
hel del myrholmar. Nä r man såg dessa på
litet avstånd såg der ut som om de skul-
le var oskadade. Men på bilderna kun-
de man se att de var hdt urholkade. Det
var bara barnträden som var stormfasta.
Med hjä lp av bilderna från 19 ^2 kunde
man göra en gr-ov uppskattning av voly-
men per ha. På sä sä tt gick det arr fast-
stä lla hur mycket skog det var som skul-
le tillvaratas pa dessa holmar. Det gjorde
man utan att trava på mnggå ngna myrar,
I dag nä r man har cn m ä ngd uppgifter
bes tandsvis ä r man självklart i ett myck-
et bättre lä ge , Men det gäller att i me ha
för stora bestå nd med kraftiga varia tioner
inom beståndets grä nser.

Lftersom stormen medförde åtgärder
och arbetsuppgifter av helt andra dimen-
sioner ä n tidigare, gällde der att satsa or-
dentligt och ofta anvä nda nva metoder
och hjälpmedel. Härigenom utvecklades
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nog skogsbruket snabbare LiE^det den bä r rer användes inre sä rskilt mycket och der
tiden än innars skulle ha varit fältet, Dei förekom knappast n ågra motorsågar. Det
gällde stprtiorp smitt, Jag kan n ä mna ett fanns mycket arbetskraft. Det var ingen
enda exempel. Art hä lla reda pa hur arbe- eller dålig avsättning för lövvirke , Allt
tet fortsk red för sex vägbygg uad.sgmpper det hä r medförde både begränsningar
spridda över er c stort område rar rid. Kör och möjligheter i j ä mförelse med dagens
ett annat arbete hade jag eu par dagar förhållanden , Det spekulerades under cn
tillgå ng till en helikopter. Några svängar period om man skulle ha kunnat klara

alla vägbyggnadsgrupper na rog na- av en sådan hä r uppgift , nä r arbetsstyr-
kan hade reducerats. NLI nä r drivningen
har mekaniserats skulle déx säkert gå bra.
Om lörare och maskiner kan mobilise-
ras skulle det vara en nelativL lä rt Uppgift.
Det är bättre att ta hand om stormfälld
skog med maskiner ä n med manuella
metoder. Der farliga arbetet har till stor
del försvunnit.

over
gon halvtimma. Jag fick då i stort sett
sann Tia information som det skulle ha ta-

git mig etc par dagar att skatta utan he-
likoptern.

En jämförelse med
dagens förhållanden
Förhå llandena var mycket annorlun-
da mot mj. Flott ningen, pågick för fullt ,

drivningen var inte mekaniserad, trakto-

E
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Föryngringsarbetena
Det finns mycker att säga om huggning*
indrivning, vägtransport, flottning och
lagring av virket. Men jag gar i stället
in pä fbryrcgriogsarbetena, som började
19^ och pågick i flera ar. De krävde srn-

ra resurser.Avsevärda arealer brändes, Pä
marker som var lämpliga härför sldde
man. Men Irötiligängcn var begränsad.
Det var räti vanligt med sådd av bland'
frö, Del var kanske som en säkerhets-
åtgärd, i hopp om air granen skulle få
fmistskydd av tallen. Frostrisken i de hä r

trakterna är nämligen stor. Kanske var
der också cn förhoppning au lä blandbe-
sfånd, men dci blev s ällan bestånd med
större graninblandning. Vid enkdsfåli
ningen av sådderna var dei svält att hi
bort alla små granplantoi' som srod allde-
les intill dén tallplanta som L ämnades.

Anskaffning av plantor tor plantering
uppfattades som ett problem, Därför Ic-
goodIlades plantor i Tyskland och plantor
köptes från Norge, Plantskolan vid Nä ss -
ja byggdes ut i snabb takt. Det Var möj -
ligt genom att det fanns ept relativt stort

jordbrok, koncentrerat på potatisodling.
Det var lätt au omvandla detta iili en stor

och rationell skogsplantskola, berömvär-

da insatser gjordes av personalen och pro-
duktionen väste snabbare än vi hoppars.
Alla legoodUde plantor behövde därför
inte utnyttjas.Det var hela tiden frågan
om barrotsplantor, På gratid av denläng-
re produktionstiden kunde ökningen av
produktionen iinre ske lika snabbt som
nu är möjligt ifråga öm rotade pbmtor.
Genom nya odlingsmetoder förkortades
ändå produktionstiden en dd och pro*

duk tionen rationaliserades och förbilliga-
des. Utveckling och utbildning utfördes
även ifråga om de följande stegen: plast-
lagring, transport och plantering.

Röjning
Ifnkdställning av sådderna och röjning
överhuvudtaget var självklart ett stort

arbete. Pä den tiden var ekonomin i ut-

tag :LV gallringsvirke sämre än nu. Man
tillämpade därtör glesa förband och det
kanske medförde sämre kvalitet i tal-
lungskogarna, I varje fall vid plantering
blir det emellertid orimligt dyrt att hä

så t äta förband att kvaliteten skulle för-
bättras. Genom att föryngringarna blev
jämna både i sidled och höjdled blev det
ändå bra ungskogar. En starkt bidragan-

de orsak härtill var att älgstammen var

måttlig i förhållande till betestiHgå ngen
ända till och med 1960-talet. På 1970- ta-
let växte älgstarnmen och skogens pro-
duktion och kvalitet försä mrades avse -
värt. Vissa tidigare framgångsrika skogs-
skötselmetoder blev Jä meningslösa, tuex.
duhbdplantering på bättre marker med
en tall- och en granpLnra Ca 60 cm Irån

varandra hör art få frostskydd för granar-
na och lör att fa blandbestånd. Erån och
med 1970-talet betades tallarna bort och
granarna drabbades av frosten. Nyligen
beräknades kostnaderna för älgskadorna
i Sverige tillen miljard kronor per år, Då
barman ändåantagligen inre räknat med
inkomstbortfallet som uppstår genom atr

utveckling av rya metoder och höjning
av intensiteten ofta omö jliggörs.
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det AV virket. Någon större omfattning
av verksamheten inom svenskt storskogs-
bruk rörde man knappast kunna förvän-
ta sig.

! mitten av 1980-talei ladcs da ut ett
stort antal göddingsförsök av annan cyp
spridda inom stormfä II ni ngsområdet och
även i övrigt inom bolagets innehav och
ä ven hos andra bolag. Större delen av för
söken har nyligen mätts och en samman -

fattande insr i unionsrapport kommer att

publiceras under den kommande vintern.

Det är $kog dr Johärt Bergh i Fiberskogs-
projektet som arbetar med de h ä r lör.sö-
ken.

Forskarnas intresse
De stora föryngrtngsarealema tilldrog
sig forskarnas intresse och ett samarhe-

te med bolaget utvecklades. Exempelvis
iade professor Bengt Jonsson, Sl.U, ut ett
trädskgsförvök av enorma proportioner I
blandsådderna röjdes det 1961 fram de ( re
fö rsöksleden, rejtt granbestå nd, rent tall-
bestånd och bland bestånd med tio upp-
repningar. Produktionen har sedan följts
ända till 2001. Det är ytterligt intressant
att studera resultatet som finns publicerat
i Studia ForesLatla Suecica , No. 211. 2001.
Vi få r hoppas att uppföljningen {{insä t-
ter

Korsnäs personal såg de mycket gynn -
samma resultaten i SLU:s gödslingsföj -
Sök vid J ädraäs och Stråsan. Alldeles i
början av i 980-ta let lade Korsnäs i sam-
arbete med forskare frå n SLU ut liknande
försök just i ungskogarna efter 5rormfaIl-
ningen. Indel n ä ringsbevattnades [.O.m.

Reng t Jonsson stä llde välvil igten av sina
ovan n ä mnda upprepningar till förfogan -
de. Det var nämligen ont om lä mpliga
granbestånd . I gran blev det mycket goda
effekter och försöken har besökts av ett

stort antal forskare odi skogsmä n i rå n
Sverige och m å nga andra lä nder.

Inom försöksområdet och även pä änd-
ra ställen stamkvistades en dch Kunska -
perna ifråga om stam k vis tu ing ökades en
hcl del och erfarenheterna publicerades 1

olika sammanhang. IV vä rt liar utveck-
ingen inte drivits sä långt atL mail sä kert

har kunnat avgöra om der ä r ekonomi i
verksamheten. De områden som behöver
utvecklas ä r tekniken i genomförandet av
kvismingen, skogskötseln och u t nyt tja n -

Ätgärder för att minska stormfälb
mngsrisken samt planering och för-
beredelse för en kommande storm
Den som varit engagerad i arbetena ef-
ter en sådan hä r storm gör den rdlektio-
nen att -åtgärder av olika slag bör vidtas
lör att minska risken lör stor nifä11ning.
Dessutom bör man planera och förbere-

da arbetena efter en storm i lugn och ro
innan stormen inträffar. Korsnäs gjorde
i slutet av 1980-talet en utredning med
de här syftena. Det gäller emellertid att

en sådan utredning diskuteras och hålls
levande. Det behövs kraftiga omarbet-
ningar allteftersom utvecklingen, främst

den tekniska, fortskrider. Jag ä r v ä l med-

veten om att dagens skogsmän i de ban-
tade organisationerna ä r pressade av mer
nä raliggande uppgifter. Men bör inte ett
vä lskött företag vara förberett för cn stor
och våldsam hä ndelse som en stofmfali-
ning kan vara? Vid ccrtihcringeii av ett

skogsbruk ras det fram en mängd L I I -
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Den stora uppgift som det innebar att
skaffa alla resurser som behövdes 1954 är
helt annorlunda idag. Nu gäller det som
ovan nämnts att mobilisera förare och
maskiner och det bör vara enklare. 1 den
må n det kan förberedas är det nog moti-
verat att göra det. Självklart gäller detta
särskilt inom områden dä r man kan be-
döma att risken för stormfällning ä r stor.
F.tt problem torde vara att lagra och ut-
nyttja allt virke som faller ut. Med da-
gens krav på massaveden kan detta vara
svårt.

struktioncr. Borde det inte på liknande
sätt finnas instruktioner för agerandet
vid en stormfällning?

Att minska risken för stormfällning
genom att sänka omloppstiden är allde-
les för dyrbart. Redan har man på må nga
ställen för korta omloppstider. Vad man
kan göra är att sköta gallringar i yngre
å ldrar och inte gallra för sent i beståndets
liv. I exponerade lägen är detta sä rskilt
viktigt. Bryn mot öppna ytor skall hål-
las stormfasta. Fröträdsställningar kan
blåsa ned redan vid måttliga vindstyr-
kor. Risken med den föryngringsmeto-
den bör vägas in i kalkylen. Samma sak
gäller med glesa timmerställningar och
med skärmar.

1Skogs- och
Träfacket
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