
Bengt Johansson ,utexaminerades från Skogshögskolan 1952. Jag an-
ställdeles vid SCA för att deltaga vid den andra företagstaxeringen
(TAX II ) 1953-54. Jag placerades på Backe skogsförvaltning vid dåva-

rande Kramfors AB, där jag även fick fungera som assistent till skogs-
förvaltare Stig Lindgren. Å r 1956 efterträdde jag Folke Eriksson som
skogsvårdsassistent i Kramfors. Åren 1963-72 var jag skogsförvaltare i
Strömsund och 1973-87 hade jag samma tjänst i Sundsvall. Som pen-

sionär har jag skrivit boken ” Skogsvård och skogshushållning inom
Kramforsdelen av SCA 1880 - / 966’!

Stig Hagners bok "Skog i förändring”
Vägen mot ett
rationellt och hållbart
skogsbruk i Norrland
” Skog i förändring” är en mycket välskriven och
i många fall väl dokumenterad bok. Det finns
dock anledning att göra vissa kommentarer,
framför allt beträffande första hälften av de 50 år
som boken omfattar. Jag kommer i första hand
att ägna mig åt förhållandena inom Kramfors-
delen av SCA, där jag verkat under mina första
20 år i bolaget. Dessutom har jag stöd av ovan-
nämnda bok.

När Stig kom till SCA var han länge något av
en främmande fågel för folket på fältet, framför
allt för att han kallade sig docent, en för de flesta
obegriplig titel.

Hans styrka var dock att han förde in forsk-
ningen i företaget, vilket på olika sätt påverkade
skogsvårdens utveckling. Dessutom introduce-
rade han Contortatallen på bred front.

föra ett skogsbruk av Bergslagsmodell. Han lät
anlägga en plantskola i Hoting 1910, vilken var
i funktion under tio år med som mest 2,5 mil-
joner plantor. Eric Ronge berättar, att man satte
ut en miljon plantor om året men med bedöv-
ligt resultat. Oftast var 80 procent av plantorna
nedtrampade eller avbetade. Hyggesskogsbruket
fick därför avvecklas. I stället utarbetade han sin
skogsvårdskatekes, som Stig berättar om. Under
närmare 30 år bedrev Ronge en intensiv men
fruktlös kamp mot skogsbetet. Först vid ingång-
en av 1940-talet blev det möjligt att åter börja
med kulturer. Men ännu på 1950-talet hade vi
besvär med getbete i vid vissa byar på Edselfjäl-
let.

Vedhuggningarna under kriget. På sidan
20 nämner Stig kortfattat vedhuggningarna un-
der kriget. I min bok har jag i samråd med Svante
Fahlgren beskrivit omfattningen av denna verk-
samhet inom Kramfors AB.

Svante var då assistent till skogschefen Håkan
Swan och fick hand om såväl vedhuggning som
kolning. Dessutom var han under ett par år utlå-
nad till Bränslekommissionen, så man kan säga

KAPITEL 1
1940-talet, uppstartens decennium. Be-
träffande blädningsepoken under 1900-talets
första årtionden borde Stig ha tagit med de
initiativ som togs för att åstadkomma ett hyg-
gesskogsbruk. När Johan Mannerheim övertog
Kramfors AB 1907 var hans ambition att in-
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att han var både köpare och säljare. När kriget
bröt ut ströps importen av såväl kol som olja
och bensin. Det var skogsbruket som höll hjulen
rullande hos både industrier och kommunika-
tioner under dessa ovanligt kalla år. Bolagen åla-
des stora leveranser av ved och kol.

Inom Kramfors AB togs huvuddelen av veden
ut i gallring, säkert 90 procent enligt Svante.
Detta innebar en omfattande skogsvårdsåtgärd,
då man även kunde avverka björken. Man fick
även ta med klenare dimensioner, varför åtgär-
den kunde betraktas som gallringsröjning.

tru fungera som värdpar vid begravningen av
Oskar Carlssons änka. Jag fick i fortsättningen
även sköta familjens skogar.Samarbetet har fort-
satt intill dessa dagar då Per Cronberger, ättling
till Oskar Carlsson, numera är virkesköpare på
Medelpads skogsförvaltning.

KAPITEL 2
Från forskning till praktik. Första gången jag
träffade Stig Hagner i skogliga sammanhang var
sommaren 1959. Han var då ute och inventerade
sina försök rörande skärmföryngring på SCAs
marker. Som skogsvårdsassistent var jag givetvis
involverade i denna försöksverksamhet.Skogsdi-
rektören Håkan Swan var mycket intresserad av
skärmföryngringar som en möjlighet att minska
föryngringskostnaderna. Under 50-talet bestod
” slutavverkningarna” mest av resthyggen som
endast gav 40-50 m3sk/ha. Resten skulle tas ut
i gallringar, som inte heller gav så stora intäkter.
Restaureringsprogrammet blev därför mycket
ekonomiskt betungande. Vi ålades därför att
pröva skärmföryngringar även i praktisk skala.
Under 1956 - 62 uppgick skärmföryngringarna
till 1 855 ha på den granbetonade Kramforsdelen
och 307 ha på Holmsundsdelen, motsvarande ca
10 procent av föryngringsarealen. Under 1960-
talet minskade skärmföryngringarna tills endast
några få procent.

Försöken med skärmföryngringar hade inte
varit framgångsrika. Där man hade tillgång till,
tall ansågs fröställning vara ett bättre alterna-
tiv. Granskärmar spolierades ofta av stormfäll-
ningar eller också torkade skärmträden efter
utglesningen. Föryngringsresultaten var inte
heller uppmuntrande. Inom Norrlands inland
behövdes ett öppet hygge för att fröna skulle gro
och plantorna utvecklas.Stig skriver i sin bok att
” självföryngring under fröträd på frisk mark kan
betraktas som en tillförlitlig metod. Detta gäller
dock endast för Norrlandsterrängens mer gynn-
samma klimatlägen”. Skärmföryngringar fick
inte heller någon plats i de föryngringsprogram,
som Stig senare utvecklade för SCA.Professor
Edvard Wibeck.

Stig nämner på flera ställen Edvard Wibeck,

Vedhuggningarna pågick i stort sett under
hela 40-talet innan importen av olja och kol kom
igång. Inom Kramfors AB avverkades under des-
sa år ca1, 5 miljoner m3sk björk, varav 1,35 mil-
joner m3sk i gallring.Enligt Svantes beräkningar
motsvarar detta 55 000 ha eller 14 procent av
den produktiva arealen. Genom vedhuggning
och kolning fick björken ett ekonomiskt värde
den inte tidigare haft. Svante har beräknat att
nettot för björkveden kunde jämföras med sul-
fatveden (30 öre/f3). Detta innebar att vinsten
för vedhuggningarna under 40-talet uppgick
till ca 7 miljoner kronor, i dagens penningvärde
drygt 100 miljoner. Det var inget dåligt bidrag
under en tid, då kriget begränsade exporten av
trävaror och massa.

Stig nämner att vapenvägrare och fängel-
sekunder fick delta i vedhuggningarna. Men
även rekryter, ” 43-orna”, fick fullgöra en del av
sin tjänstgöring som vedhuggare. Dessutom
fick Sj skicka ut 1 800 banarbetare för att klara
veden till loken. En stor del av de senare kom ge-
nom Oskar Carlssons, ” Guld-Kalles”, försorg till
Strömsunds skogsförvaltning. Dåvarande skogs-
förvaltaren Lars Burholm hade under bränsle-
krisen ett, mycket fruktbärande samarbete med
denne Oskar Carlsson. Innan han avled utsåg
han även Lars till förmyndare för sina omyndiga
barnbarn, ett uppdrag han behöll även som vir-
keschef i SCA. Lars såg också till att Strömsunds
förvaltning skötte dödsboets skogar. Ett av mina
första officiella uppdrag som skogsförvaltare i
Strömsund blev att tillsammans med min hus-
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Trots allt kunde man utläsa hur olika metoder
påverkat kulturernas utveckling.

Vid denna tid bodde Edvard Wibeck i Tånnö
i Småland och hade ingen kontakt med Skogs-
forskningsinstitutet. Han var därför bekymrad
över hur han skulle klara bearbetningen av ma-
terialet, som måste ske manuellt, då det inte pas-
sade in i Institutets datasystem. Min hustru Elsa
åtog sig då att efter hans anvisningar göra detta
arbete. Det blev inledningen till en mycket an-
genäm kontakt med en gammal erfaren forskare
och tillika stor gentleman. Vi bevarar ännu hans
brev skrivna med gammaldags sirlig handstil.
Enligt professor Harry Eriksson finns grundma-
terialet fortfarande kvar i SLUs arkiv.

Edvard Wibeck erhöll professors titel 1953, 10
år efter sin pensionering, och publicerade resul-
taten 1959. De visade bland annat att bränning
är till gagn, om man vill få upp ett bestånd av tall
pä gamla granmarker. Däremot gynnas inte eta-
bleringen av gran efter bränning. Markluckring
före sådd är oftast till skada på grund av risken
för uppfrysning. Beträffande tallens och granens
respektive förmåga att hävda sig på norrländska
marker säger han följande: ” 1 så gott som samt-
liga fall, där en jämförelse kan göras, framstår
tallen som överlägsen granen.” Dessa och andra
väsentliga erfarenheter hade kunnat komma
skogsfolk till kännedom 20 år tidigare, om Wi-
beck fått revidera sina försök på 1930-talet.

som var försöksledare vid den s.k. Norrlands-
avdelningen av Statens Skogsforskningsinstitut
1916-31. Den hade tillkommit pä initiativ av det
praktiska skogsbruket ” för att utröna på vilket
sätt i Norrland föryngring av skog under skilda
förhållanden skall kunna bäst och billigast er-
nås”. Under åren 1916-20 utlades 107 ytor med
901 avdelningar på en sammanlagd areal av 85,5
ha på olika ståndorter från Kiruna i norr till
Kälarne i söder. Försöken omfattade såväl olika
kulturmetoder som självföryngringar med olika
markbehandlingar. En stor del av försöken var
förlagda omkring inlandsbanan. Det kan näm-
nas att Wibeck 1917 hämtade 14 500 plantor
från Kramfors ABs plantskola i Hoting. Tyvärr
fick inte Wibeck tillfälle att revidera sina försök.
Norrlandsavdelningen betraktades som en gök-
unge inom Skogsforskningsinstitutet och lades
ner 1931.

Enligt Stig berättade professor Tirén, att Wi-
beck ibland lade sina provytor långt upp mot
fjällkedjan för att kunna studera sin älsklings-
fågel, blåhaken. Tydligen var Wibeck en skicklig
ornitolog. I bröderna Wrights förnämliga bok-
verk Svenska fåglar, utgiven 1924, finns flera fo-
ton av fågelbon med ägg signerade Edward Wi-
beck, bland annat av kungsfågel, gärdsmyg och
tallbit. Fotona är tagna i Norrland under åren
1911 -16 då Wibeck arbetade på Skogsforsk-
ningsinstitutet.

År 1953 fick Wibeck som pensionär ett anslag
ur Fonden för vetenskaplig forskning för att re-
videra de s.k. markberedningsytorna, som ingick
i Norrlandsavdelningens program. Försöken av-
såg olika slag av markberedning och sådder.Som
medhjälpare fick han kronojägare Folke Mareld,
som också deltagit vid utläggningen av försöken.
Skogsbolagen ställde upp med transporter. Inom
Kramfors AB var det jag som fick hjälpa till med
transporter samt lokalisering och uppmätning
av provytorna. Efter 20 år utan skötsel och till-
syn var flera av ytorna i dåligt skick. Hägnaderna
hade rasat ner och kulturerna hade utsatts för
betesskador. Dessutom var röjningarna försum-
made, varför snöskytte hade skadat bestånden.

KAPITEL 10
Skogsgödslingen. I kapitlet ” Gödslingsför-
söken” skriver Stig: ” Efter en något ostrukture-
rad och trevande början till försöksverksamhet
tillkom år 1960 på bolagets marker i mellersta
Norrland en serie på tolv gödslingsförsök med
kvävetillförsel i äldre sluten barrskog. De var re-
sultatet av kontakter mellan Björn Hagström och
professorerna Carl Malmström och Carl Olof
Tamm vid Skogsforskningsinstitutet. Försökens
planläggning och utläggning sköttes med stor
entusiasm av dåvarande skogsvårdsassistenterna
Bengt Johansson och Allan Åhgren på Mellersta
respektive Södra skogschefsdistriktet. Båda blev
snart skogsförvaltare.”
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Besök på Nymyren söder om Solberg på Backe förvaltning. Fr v Folke von Heideken, Per Persson och
Sven Nordlander. Foto 1995

Då Stig betraktar skogsgödslingen som en av
hörnstenarna i utvecklingen av SCAs skogar kan
det kanske vara på sin plats att berätta hur skogs-
gödslingen introducerades i bolaget. Initiativet
togs av Folke von Heideken vid en nordisk dik-
ningsexkursion, som hösten 1955 anordnades
av Domänverket i samarbete med Kramfors AB.
Bolaget fick då mycken kritik för att dika icke
dikningsbara myrar.. En av deltagarna, skogs-
ejer Egil Berg från Sokna i Norge, hävdade dock
att detta inte var något problem, om dikningen
kompletterades med gödsling. Han hade under
nära 15 år dikat och gödslat liknande myrar med
got resultat.

Egil Berg uppnått var för oss helt förbluffande.
Befintliga plantor och träd på myrarna hade
börjat växa som den omgivande skogen och ef-
fekten var efter 14 år tillsynes oförminskad. Egil
Berg hade även med gott resultat gödslat både
tall och gran på sandmoar. Enligt hans åsikt var
gödslingen mest effektiv på dåliga myrar och
magra sandhedar. Dessutom stimulerades för-
yngringarna av gödsling. ” Det verkar som om
det vore frö i gödseln”, som Egil Berg uttryckte
det. Som gödselmedel hade han använt Norsk
Hydro Sellskaps fullgödsel, NPK 7-7-14, som
innehöll kväve, fosfor och kali i dessa proportio-
ner.Sedan vi redogjort för Egil Bergs framgångs-
rika gödslingsförsök fick Allan och jag i uppdrag
att lägga ut liknande försök inom Södra och
Mellersta skogschefsdistrikten. Tiden var kan-
ske mogen för gödslingens inträde i skogbruket.
Skogs- och Lantbruksakademins kommitté för
skogliga växtnäringsfrågor hade just utkommit
med riktlinjer för skogliga gödslingsförsök.

Vid anläggningen av försöken kontaktade vi

Året därpå hade jag med kort varsel efter-
trätt Folke Eriksson som skogsvårdsassistent.
Min första uppgift blev att resa till Sokna och
studera Egil Bergs gödslingsförsök. Jag fick även
med mig min kollega Allan Åhgren samt två av
skogsförvaltarna, Gunnar Jacobsson i Hoting
och Kjell Parde i Strömsund. De resultat som
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kväll på Grand Hotel i Strömsund berättade jag
om våra gödslingsförsök och problemen med
manuell utspridning. Laroy sade, att detta inte
var något problem. I Skåne flög de ut gödseln

redan då professorerna Erik Björkman, Carl-
Olof Tamm och Carl Malmström. Gödslings-
objekten var i första hand dikade myrar samt
skärmställningar, där vi avsåg att stimulera så-
väl tillväxt som föryngring. Dessutom gödslades på åkrarna vid årstider då det inte gick att köra
trögväxande plant- och ungskog på magra sand- med maskiner.Vi beslöt på stående fort att pröva
marker. På torvmarkerna prövades mineralerna utspridning med flyg, vilket även Allan Åhgren

Piloten Laroy Månsson och författaren 1958. Planet ett Piper Super Cub

fosfor och kali, dels var för sig, dels tillsammans
med kväve i form av fullgödsel. På fastmark
använde vi främst oliks former av kvävegödsel-
medel. Från början var vi helt hänvisade till de
gödselmedel som användes i jordbruket.

hälsade med tillfredsställelse.
Vid midsommartid 1958 ägde de första flyg-

gödslingarna rum i Kälarne respektive Ström-
sund, där landningsbanan var vanlig betesmark.
Vid gödslingen användes samma flygplanstyp
som vid lövbesprutning, en Piper Super Cub
med 300 kg lastkapacitet. Lastningen skedde
manuellt och tog bara någon minut. Den första
flyggödslingen blev en succé, trots flygplanets
låga lastkapacitet. I Strömsund spriddes 42 500
kg gödselmedel på 89 ha inom loppet av fyra
dagar. Sammanlagt företogs 146 uppstigningar.
En bidragande orsak till det goda resultatet var
givetvis Laroy Månssons skicklighet och uthål-
lighet vilket även Stig berättat om.

I Strömsund gödslades en dikad torvmark
om 62 ha med fullgödsel, 500 kg/ha. Dessutom
gödslades två äldre bestånd av gran respektive
tall med Ljungsalpeter, 300 kg per/ha. Det senare
låg vid vägskälet mot Äspnäs 15 km norr om
Strömsund. Vi stod på vägen och såg på göds-
lingen. Till slut gjorde Laroy en sväng över oss,
drog av gasen, öppnade fönstret och ropade ” Nu

Under 1957 utlades sammanlagt 259 provy-
tor på 30 olika objekt, varav 14 på dikade my-
rar, 10 i skärmar och 6 i stagnerande bestånd på
fastmark. På flera av provytorna togs även jord-
respektive torvprover, som blev föremål för ke-
miska analyser.

Utspridningen av gödseln utfördes manuellt
med hjälp av en vanlig såddskäppa. I samband
härmed uppmättes även tidsåtgång och kostna-
der. Arbetet var dock påfrestande. Vissa gödsel-
medel var också irriterande för ögon och lungor.
Dessutom orsakade en del gödselmedel hudut-
slag i samband med regn.

Flyggödsling.Hösten 1957 inspekterade jag
resultatet av årets flygbesprutningar tillsammans
med Gullviks chefspilot Laroy Månsson. En sen
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Lämplig tidpunkt för gödsling var också en

fråga som intresserade oss. Med fosfor och kali
kunde man förrådsgödsla på torvmarker, då des-
sa gödselmedel bands i torven, varför tidpunk-
ten spelar mindre roll.

När det gällde kväve på fastmark förelåg risk
för förluster om inte träden kunde tillgodogöra
sig kvävet omedelbart. Expertisen hävdade där-
för, att kvävegödsling borde ske i anslutning till
trädens tillväxtperiod, dvs från början av juni
till mitten av juli. Detta innebar ju en stor be-
gränsning om gödsling skulle ske i stor omfatt-

är det klart”!
Även kostnadsmässigt blev flygspridningen en

stor framgång. Den kostade ca 80 kr/ha att jäm-
föras med manuell spridning, som året innan
kostat ca 130 kr/ha. Flygspridningen gynnades
även av att det fanns gott om flygstråk på skogs-
bilvägarna, tillkomna för flygbesprutning av löv-
vegetation.

STUDIERESA TILL VÄST-TYSKLAND.
På initiativ av Folke von Heideken företog vi
1958 en studieresa till Väst-Tyskland, där han
själv deltog. I norra Tyskland studerade vi bland
annat gödsling av skärmar, tallbestånd på torra
ljunghedar samt dikade torvmarker. Men det
viktigaste besöket gällde Hannover-Munden,där
vi träffade professor W Wittich vid den skogliga
fakulteten på universitetet i Göttingen. Wittichs
gödslingar avsåg främst att aktivera råhumusen
i äldre granbestånd för att upprätthålla en god
tillväxt. Han använde kalk och kväve, var för sig
eller i kombination.

Kvävet gav omedelbar effekt, medan kalken
verkade på längre sikt. Gödslingen borde sättas
in 20-30 år innan slutavverkning.

Gödslingen gav även bättre betingelser för
den kommande föryngringen. Kalkyler visade
på mycket god lönsamhet. Den årliga tillväxt-
ökningen uppgick till 2 m3sk/ha och normalt
räckte det med två år för att gödslingen skulle
löna sig.

Överfört till svenska förhållanden betydde
detta, att man genom kvävegödsling kunde få
äldre bestånd, fr a gran, att vidmakthålla eller
öka tillväxten fram till slutavverkningen. Om
man dessutom kunde främja fröproduktion och
föryngringsvillighet vore mycket vunnet. Pro-
fessor Wittichs synpunkter på gödsling av äldre
skogsbestånd blev av stor betydelse för vår fort-
satta försöksverksamhet.

ning.
Vi lade därför ut en serie provytor i unga tall-

bestånd, där varje yta gödslades en viss månad
under barmarksperiodeen. Resultaten visade
mot förmodan en viss nedgång under juni-juli,
troligen beroende av konkurrens från markvege-
tationen. I stället blev det en viss ökning på hös-
ten. Totalt sett höll sig variationerna inom några
få procent, vilket gav oss möjlighet att gödsla
med kväve under hela barmarksperioden.

PUBLICERING AV FÖRSÖKS-
VERKSAMHETEN
Våra studieresor till Norge och Väst-Tyskland
samt genomförda gödslingsförsök under åren
1957- 59 publicerades i Norrlands Skogsvårds-
förbunds Tidskrift, häfte 2 1959 (36 sidor och 8
bilagor). Dessa försök borde Stig Hagner rim-
ligtvis ha känt till, då den efterkommande ar-
tikeln har titeln ” Om insamling av tallkott”. Av
Stig Hagner och Georg Kallin.

Av naturliga skäl kunde inga tillväxtresultat
visas efter en så kort period. Däremot kunde vi
redovisa mycket positiva resultat av försöken
med flyggödsling.

I Norrlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift,
Häfte 1 1962, kunde vi dock redovisa resultaten
av de försök som utlagts 1957 - 58. Tillväxtre-
sultaten hade korrigerats för klimatvariationer
enligt tillgängliga årsringsindex. Vi fick också
hjälp av överingenjör Erik Malm vid SCAs forsk-
ningslaboratorium med analys av vedens volym-
vikt före och efter gödsling. I ett extremfall hade
en tall på torvmark ökat årsringsbredden till den
femdubbla. Trots detta minskade volymvikten

Fortsatta gödslingsförsök. Under 1958 in-
riktade vi oss främst på att mekanisera sprid-
ningen. Dessutom gjorde vi några komplet-
terande försök på torvmarker, i skärm samt i
bestånd på fastmark.
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med bara 4,5 procent. Vid gödsling av granvir-
kesbestånd på fastmark var minskningen av vo-
lymvikten max tre procent, vilket enligt Malm
saknade praktisk betydelse.

I gagnvirkesbestånd på fastmark kunde vi re-
dovisa en tillväxtökning av 1, 5m3sk/ha under
en femårsperiod. Därefter borde gödslingen för-
nyas. Kostnaden för två gödslingar med 60 kg
N per ha, som forskarna då rekommenderade,
skulle de ge en tillväxtökning med 15 m3sk/ha
till en kostnad av 300 kr/ha, d v s 20 kr/m3sk.
Detta var jämförbart med skogens rotvärde
inom stora delar av SCA. I kostnaderna hade
även medtagits ränta enligt krav från SCAs eko-
nomer. Gödslingen skulle insättas i beståndets
slutskede, så att tillväxtökningen kunde tillgodo-
göras omedelbart. Under dessa förhållanden var
alltså det ekonomiska resultatet mycket positivt.
Som jämförelse kan citeras inledningen till SCAs
gödslingspolicy från 1989: ” Med gödslingsvärd
skog avses f n bestånd, som beräknats ge en
gödslingseffekt pä minst 1,5 m3sk/år och hektar
under sju år.” Detta konstaterade vi alltså redan
1962.

Torvmarksgödslingar gav också mycket goda
tillväxtresultat. Liksom Egil Berg fick vi vanligen
ett fullgott plantmaterial efter gödslingen. In-
klusive dikning, gödsling och plantröjning blev
kostnaden 450 kr/ha, motsvarande en normal
kulturkostnad.

Pä djupare torvmarker rekommenderade
Carl-Olof Tamm ytterligare en gödsling efter
15 år. Inklusive räntekostnader blev detta 600
kr/ha.

Vi konstaterade att gödsling av gagnvirkesbe-
stånd på fastmark gav god ekonomi vid de till-
växtökningar som vi uppnått. Beträffande göds-
ling av torvmarker var ekonomin mera tveksam,
beroende på eventuella kostnader för dikesrens-
ningar och omgödslingar.

Vi hade även fått tillgång till bättre gödsel-
medel. Genom Norsk Hydro fick vi Urea, som
innehöll hela 46 procent kväve, vilket gav lägre
spridningskostnader. Stockholms Superfosfat
framställde en fullgödsel NPK 5-15-10, som
bättre tillgodosåg näringsbehovet på torvmar-

ker.
Vi presenterade resultaten av våra gödslingar

i samband med Skogsveckan våren 1962. Under
de åtta år som vi arbetade med skogsgödsling
hade vi stort stöld av våra skogschefer, Folke
von Heideken och Finn Knudsen, samt givet-
vis Björn Hagström med vilken vi fortlöpande
diskuterade våra åtgärder. Han bistod även vid
externa kontakter med gödselleverantörer och
flygföretag. Dessutom skrev han artiklar om vår
verksamhet.

RÄNTEKRAVET
Med SCAs ekonomer förde vi långvariga diskus-
sioner om kravet på räntekostnader. Av egna och
andras försök visste vi, att gödslingseffekten var
störst då bestånden var som mest växtliga, dvs
mellan 440 och 80 år. Men att gödsla då var inte
förenligt med ekonomernas krav på att tillväxten
skulle tas ut i anslutning till gödslingen. Slutli-
gen lyckades Björn Hagström med stöd av den
just avslutade företagstaxeringen (TAX III ) visa,
att svältkosten på resthyggen var över och att vi
omedelbart kunde öka uttagen i normala slut-
huggningar. Detta accepterade slutligen ekono-
merna och vi fick därmed stor frihet att planera
våra praktiska gödslingar.

Beträffande lämplig kvävegiva hade vi redan
1960 lagt ut de doseringsförsök som Stig berättar
om (sid 129), där vi prövade 40, 80 resp 120 kg
N/ha. I väntan på dessa resultat bedrev vi under
åren 1960 - 63 gödslingar i halvpraktisk skala,
dels för att låta våra entreprenörer prova större
flygplan och bättre utrustningar. Dels för att
bygga ut landningsstråk enligt deras anvisning-
ar. Förutsättningarna för gödsling i full skala var
alltså klara redan då Stig Hagner kom till SCA.

DOSERINGSFORSOKEN MED
KVÄVE 1960
De doseringsförsök som vi lagt ut 1960 var klara
för uppmätning 1965, vilket Stig verkställda med
stöd av Jussi Saraste. Allan Åhgren och jag var
naturligtvis mycket intresserade av att få deltaga
vid analyseringen av resultaten. Men Stig ansåg
oss inte vetenskapligt skolade för detta. Uppgif-
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ten gick i stället till Börje Ericson vid Skogshög-
skolan. Resultaten publicerade Stig 1966 med ar-
tikeln ” Virkesproduktion genom skogsgödsling”.
Vårt bidrag inskränkte sig till en redogörelse för
försökens uppläggning. Som framgår av litte-
raturförteckningen Publicerades artikeln även i
England och Kanada. Resultaten av våra försök
visade, att tillväxtökningen i stort sett var pro-
portionella mot kvantiteten kväve. Härigenom
kunde vi öka givan utan att befara några större
förluster. Vid de första gödslingarna i full skala
1966 användes 115 kg N per ha i form av Urea.

säga, att skogsgödslingen var etablerad på högsta
nivå inom företaget.

På den tiden utmärktes gödslingsbestånden
med fluoricerande plastband, som träddes över
trädtopparna. Från början skedde detta manu-
ellt av orädda ” stuntmen”. På Kramforsdelen
var det Viktor Sjödin från Backe som berättat,
att han 1966 satte upp 500 sådana markeringar.
Senare använde man helikopter för att sätta ut
dessa riktmärken.

Andra medverkande. Det var fler i vår fa-
milj som ägnade sig åt flyggödsling. Vår äldste
som Jan anställdes 1968 vid Sterner Aero som
flygtekniker. Han var verksam inom företaget
tills det såldes 1992, de sista åren som teknisk
chef. Under 20 år arbetade han på de flesta av
SCAs flygfält för flyggödsling och fick även upp-
leva de demonstrationer som Stig berättar om.

Vår yngre son Arne, var under 15 år anställd
vid Sterner Aero som chef för deras verkstad,där
de utvecklade utrustning för bl a flyggödsling.
Stig berättar om att flygplanen endast behövde
tanka så mycket som behövdes för en uppstig-
ning. Det var Arne som lyckats lösa detta pro-
blem på ett sätt som Luftfartsverket kunde god-
känna.

Genomförande. Allan Ahgren och jag fick i
alla fall planera och genomföra de första skogs-
gödslingarna i full skala på våra förvaltningar i
Kälarne respektive Strömsund. Detta krävde en
noggrann planering. Inom Mellersta skogschefs-
distriktet hade Folke von Heideken pläderat för
att göra 1O-årsplaner för avverkningarna. Detta
var precis vad som behövdes. På Strömsunds
förvaltning hade en sådan 10-årsplan utarbetats
av inspektor Harald Bergström.

Av resterande medelålders bestånd utvaldes
den bättre hälften belägna i goda avsättnings-
lägen. Dessutom eftersträvades en koncentra-
tion kring befintliga och planerade flygstråk. I
Strömsund hade vi god hjälp vid byggandet av
flygstråken genom väginspektor Erik Mildh,
som var bosatt där. Den som såg till att allt fung-
erade väl i samband med flyggödslingarna var
min mångårige medarbetare Anders Berglund.
Han deltog även i mitt taxeringslag 1953.

Planen omfattade 22 000 ha, varav 5466 ha
gödslades 1965 och 16 374 ha 1966. Gödslingen
utfördes av Sterner Aero. Gödslingen beräkna-
des ge 4,5 miljoner f3 under en sjuårsperiod till
en kostnad av 65 öre/f3, vilket understeg priset
för trädköp vid denna tid. (f3 = kubikfot).

I samband med gödslingen passerade SCAs
styrelse Strömsund. Vid det beståndet som göds-
lades med flyg 1958 kunde Stig lämna en redogö-
relse för SCAs gödslingsverksamhet. Dessutom
fick styrelsen från ” läktarplats” se hur flygpla-
nen landade, lastades, startade och inom synhåll
spred sin gödsel över skogen. Därmed kan man

TORVMARKSGÖDSLING
Man kan fråga sig vad det blev av torvmarks-
gödslingen, som egentligen startade hela göds-
lingsprocessen. Trots goda biologiska resultat
konstaterade Allan Åhgren och jag redan 1962,
att de ekonomiska prognoserna inte var jäm-
förbara med fastmarksgödslingen. Stig Hagner
ägnade inte heller denna disciplin något större
intresse, trots att dåvarande VD, Eije Mossberg
var närmast entusiastisk för verksamheten. Själv
kommer jag ihåg en episod från Mossbergs ” er-
iksgata” i början av 1960-talet då jag var förval-
tare i Strömsund.

Jag hade hämtat honom och Folke von Hei-
deken i Hoting och under resan till Strömsund
såg Mossberg stora arealer av myrar utefter vä-
gen. Han undrade då om inte dessa var lämpliga
gödslingsobjekt. Då vi upplyste honom om att
SCA inte ägde dessa områden,frågade han om vi
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Bränning under fröträd, Laiksjö, Dorotea förvaltning. Foto 1956

inte kunde köpa in dem.Vi förklarade att det inte
var bristen på myrar som hindrade SCA från att
satsa på diktning och gödsling av torvmarker.

Som förvaltare i Strömsund fortsatte jag dock
med gödsling av torvmarker i ganska stor om-
fattning. Det gällde tidigare dikade områden av
den typ, som vid exkursionen 1955 hade dömts
ut som alltför djupa och näringsfattiga. Göds-
lingen skedde med fullgödsel i enlighet med
våra tidigare erfarenheter. Men vi fick även an-
nan kritik för dessa dikningsobjekt, som ansågs
alltför glest dikade för en effektiv torrläggning.
Främst var det Hilmar Holmen, blivande profes-
sor i torvmarkslära vid SLU,som ifrågasatte våra
åtgärder. Han var bördig från Strömsund och
hade rikliga tillfällen att studera våra diknings-
objekt. Som tidigare nämnts var vår dikestäthet
normalt ca 150 m/ha. Hilmar Holmen hävdade,
att det krävdes det dubbla, 300 m/ha, för att torr-
lägga djupa torvmarker i dessa trakter. Vi kon-
taktade även professor Carl Malmström, som
hjälpte oss att ta fram en modell för beräkning
av dikestäthet, grundad på höjd över havet och
torvens förmultningsgrad.

Den angav dikestätheter som varierade mel-
lan200 och 400 m/ha för djupa torvmarker. Med
lening härav kompletterade vi dikningen i sam-

band med gödslingen.
Då jag på 1970-talet kom till dåvarande Sör-

fors förvaltning i Medelpad fortsatte jag med
dikning och gödsling av bevuxna torvmarker i
begränsad omfattning. Här var ju förutsättning-
arna avsevärt bättre. Dels var klimatet gynnsamt.
Dels gav närheten till industrin högre virkesvär-
den. Projekten planerades av min dåvarande
medarbetare Karl-Gustaf Karlström i nära sam-
arbete med SCAs nuvarande skogsekolog Per Si-
monsson, som då var anställd vid länsstyrelsen i
Västernorrlands län.

I samråd med honom hade vi avsatt fem frivil-
liga naturvårdsområden. Bl a två stora myrom-
råden, vilket underlättade samarbetet. Dessa är
numera officiella naturreservat.

Vi samarbetade givetvis även med Lasse Ed-
lund,som då var ansvarig för skogsvården inpom
Södra skogschefsdistriket. Han ägnade sig bland
annat åt vattenvård i samband med skogsgöds-
ling. Dessutom lärde han oss att kvävet i fullgöd-
sel (NPK) var både dyrt och onödigt. Med några
års fördröjning fick man samma resultat med
endast fosfor och kali ( PK).

EN IDÉSKISS
Under många år hade SCA köpt stora mäng-
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der virke från Finland främst för industrierna i
Munksund. Vid mitten av 1970-talet upphörde
dock denna import, då virket behövdes för den
finska industrins expansion. I samband härmed
skrev jag en idéskiss om dikning och gödsling av
bevuxna torvmarker för att kompensera bortfal-
let. Som motto använde jag en strof ur Esaias
Tegnérs dikt ” Svea” (1811) ” att inom Sveriges
gräns erövra Finland åter”, som han skrev med
anledning av att Finland gått förlorat vid kriget
1809.

Målsättningen var att skapa en ny ” förvalt-
ning”, motsvarande 100 000 ha med en produk-
tion av 340 000 m3sk. Inom SCA fanns enligt tax
IV 126 000 ha bevuxna rismyrar samt 19 000 ha
försumpad skogsmark, sammanlagt 145 000 ha.
Härav borde rimligen 100 000 ha vara använd-
bara för att skapa ny skogsmark genom dikning
och gödsling. Med ett 15-åroigt intervall för
gödslingen beräknades verksamheten omfatta
2 000 ha dikning och 5 000 ha dikning kombine-
rad med gödsling, totalt 7 000 ha om året.

Den årliga kostnaden beräknades till 5 mil-
joner kronor. Enligt tillgänglig expertis borde
produktionen bli 340 000 m3sk per år, motsva-
rande 270 000 m3f. Som jämförelse kunde man
1973 för fem miljoner köpa 200 000 m3f i form
av rotposter. Men under 1974, då energikrisen
bröt ut, räckte det endast till 100 000 m3f. Dik-
ning och gödsling krävde nästan enbart maski-
nella resurser som fanns att hyra på markanden.
Dikningen beräknades till 190 mil per år, vilket
krävde sex dikesplogar och ett 10-tal grävskopor.
Gödslingen omfattade 5 000 ha å 500 kg/ha, d v
s 2 5000 ton, vilket motsvarade 1/3 av den dåva-
rande fastmarksgödslingen.

Jag berörde även riskerna ur miljösynpunkt,
framför allt urlakning av gödselmedel. Men då
mineralämnen, framför allt fosfor, binds kraftigt
i torven, bedömde jag riskerna som små.

Däremot kunde jag inte förutse naturvårdens
begynnande intresse för våtmarker. Men inom
SCA var ju inte våtmarker någon bristvara. Are-
alen mossar och myrar uppgick till 367 000 ha,
varav knappt 30 procent skulle utnyttjas.

Trots välgrundade kalkyler och verbal hjälp

av Tegnér fick jag ingen respons för mina idéer.
Framför allt var det teknikerna med Sven Em-
bertsén i spetsen, som protesterade. Inför en
ökande mekanisering ville man inte ha mera
mark med dålig bärighet.

AKTUELLA SYNPUNKTER
Av Per Persson har jag fått följande synpunkter:
” Jag ser tre starka skäl varför torvmarksgöds-
lingen ej slog igenom.

1. Splittrade, mosaikartade, oregelbundna och
svårbehandlade objekt. Det blir både besvärligt
och dyrt.

2. Skador genom bäver och älg. Jag bevarar
fortfarande i gott minne en rundresa till gamla
gödslingsobjekt i slutet av 70-talet tillsammans
med dig, Allan Åhgren, Erik Jäger och Lasse
Edlund. Det var en enda lång provkarta på hur
bävern lyckats dämma upp lyckade diknings-
trakter och hur älgarna med förtjusning gnagt
i sig stamrika och lyckade tallföryngringar på
dikade och gödslade områden. Min slutsats var
och är att dikning + gödsling är meningslös med
de stammar av bäver och älg vi haft de senaste
30 åren.

3. Det allt mer ökade intresset för ” våtmarker”
från naturvårdens sida.

Man kan fråga sig varför gödsling av torv-
marker går bra i Finland men inte hos oss. Sva-
ret är helt enkelt att finnarna har haft betydligt
bättre förutsättningar när det gäller ovan upp-
märksammade faktorer som talar mot gödsling
under SCAs förhållanden.”
Kommentar: Jag håller med om att bävern var
ett problem, speciellt inom de flacka markerna
i Jämtland. Algen är däremot ett generellt pro-
blem, som inte enbart drabbar dikade och göds-
lade marker. Älgskadorna behandlas nedan un-
der kapitel 20.
Beträffande de mosaikartade trakterna såg vi det
tvärtom så, att vi åstadkom en arrondering inom
egna gränser. Naturvårdens intresse för våtmar-
ker var dock inte fullt så uttalat som i dag. En
bidragande orsak till varför flera av projekten
misslyckades var, att det under Stig Hagner s tid
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inte fanns några rutiner vare sig för dikning eller
underhåll av diken. KAPITEL 13. NATURLIG FÖRYNGRING

Fjällskogshuggning. Stig beskriver denna
form av skogsbruk som en följd av konjunk-
tursvackan på 60-talet, vilket är helt felaktigt.
Händelseförloppet var i stället följande: Kram-
forsdelen av SCA hade en stor andel skogsmark
av fjällnära natur. Upp till 450 m ö h kunde vi
bedriva ett konventionellt hyggesskogsbruk.
Men där ovan fanns varken ekonomiska eller

Allt var dock inte misslyckat. En av mina
medarbetare på Sundsvalls förvaltning, Allan
Sundberg, nämner bland annat Anundgårds-
myren (80 ha) belägen 50 km nv om Sundsvall.
Efter dikning och gödsling på 80-talet är myren
numera produktiv skogsmark i klass med om-
givande marker och bär ett skogsbestånd på 20
-30 års ålder.

Per Simonsson har kommit med en intres-
sant idé.SCA planerar nu att genom sitt dotterfö-
retag SCA Norrbränsle, öka uttaget av brännbart
material genom att även utnyttja stubbar av gran.
Härigenom ökar ocksåp behovet av att deponera
askan på ett miljövänligt sätt. Per Simonsson fö-
reslår, att askan utläggs på tidigare dikade myrar
och på så vis återbördas till marken. På fastmark
gör som bekant mineralgödsling ingen nytta.
Och därmed är vi tillbaka på ruta ett, nämligen
jägmästare Vilhelm Ålunds legendariska försök
med askgödsling på södra Hällmyren på AB
Robertfors marker i Västerbotten ( 1918). Själv
besökte jag detta försök i samband med Skogs-
högskolans sommarresa 1950 under ledning av
professor Olof Tamm. Försöket finns omnämnt
av förre skogsdirektören i Mo och Domsjö AB,
Torsten Andrén, i boken ” Från naturskog till
kulturskog” (1992) sid 264.

Per Simonsson bör rimligen veta vad han talar
om i egenskap av redaktör för Naturvårdsverkets
rapport 3270 om ” Skogs-och myrmarkernas mil-
jökonsekvenser”. Här finns även en bild av försö-
ket på Hällmyren (sid 57). Det omnämns även,
att det i Sverige finns uppskattningsvis 350 000
ha dikade torvmarker där den tilltänkta skogs-
produktionen uteblivit (Holmen 1968). Om vi
använder oss av Ålunds dosering (3,5 ton/ha )
så motsvarar detta drygt 1,2 miljoner ton. Det
finns alltså en avsevärd potential för askgödsling
av redan dikade torvmarker i Sverige. Härmed
skulle de mer eller mindre lyckade dikningarna
av torvmarker fä en renässans i miljövårdens
tecken.

Professor Erik Stefansson och docent Tore Arnborg.
Foto 1957

biologiska möjligheter till detta. Bland annat
hade vi inte frö och plant av tillräcklig härdig-
het. Inom Frostviken i norra Jämtland började
därför skogsfaktor Elias Eriksson att i stället
tillämpa ett extensivt skogsbruk. I skiktad gran-
skog tog han ut de större träden och lämnade ett
lägre bestånd av mindre träd och plantor. Folke
von Heideken blev mycket intresserad av denna
modell, då han såg en möjlighet att utnyttja ett
virkeskapital som inte var tillgängligt med kon-
ventionella metoder.

Vi började därför undersöka möjligheterna
till ett sådant skogsbruk. Vi studerade professor
Manfred Näslunds bok om ” Den gamla norr-
ländska granskogens reaktionsförmåga efter
genomhuggning” Förutsättningarna var gynn-
samma på goda marktyper med örter och så-
dana var det gott om i fjällskogen, framför allt i
norr Jämtland.

Vi undersökte också hur fjällskogen växte.
Min medarbetare, Sven Nordlander, visade ge-
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nom stamanalyser, att det kunde ta 50 år innan
en planta nådde brösthöjd om den stod över-
skiirmad av andra träd. Om skä rmen togs bort
började den växa fullt normalt. Skiktade gran-
bestånd på goda marktyper, gärna fuktiga, var
alltså gynnsamma förutsättningar för ett exten-
sivt skogsbruk.

Ärendet blev 1958 mycket aktuellt dä nordisk
Skogskongress, ville förlägga en av sina exkursio-
ner, ” Fjällskogsskötsel”, till Frostviken med SCA
som värd. Skogsvårdskommittén, under ledning
av Björn Hagström, fick i uppdrag att utarbeta
instruktioner som i huvudsak följde de riktlinjer
vi kommit fram till. Vid exkursionen medver-
kade även docent Tore Arnborg vid Sällskapet
för praktisk skogsförädling, som bedrivit omfat-
tande forskning inom fjällskogen.

Exkursionen förlädes till Kycklingvattnet ett
par mil norr om Gäddede. Där fanns flera hund-
ra hektar ungskogar som tillkommit efter brän-
ning och kultur på 40- och 50-talet. Ovanför
dessa kunde vi visa exempel på fjällskogsskötsel.

Vid den efterföljande diskussionen framhöll
Domänverkets representant att man nyligen
dragit upp en odlingsgräns på de statliga sko-
garna i Norrlands inland. Upp till denna gräns
använde man hyggesskogsbruk enligt Erik Höi-
jers berömda cirkulär 1 1950. Ovanför gränsen
bedrev man däremot inget skogsbruk. Norska
skogsmän talade varmt om sin ” stripehogst”, där
man gjorde ett smalt hygge ända uppifrån fjället
ned till dalen. Hyggets bredd skulle vara unge-
fär dubbla trädlängden och man räknade med
självföryngring från stripans kanter. Efter 25 år
högg man en ny stripa. Någon enighet om fjäll-
skogens skötsel lyckades man dock inte uppnå.
Vid exkursionen fick deltagarna aven ta del av
de omfattande försök med utländska trädslag
som tillkommit på initiativ av Johans Manner-
heim och Eric Ronge på 20-talet. Försöken hade
inventerats av Eric Stefansson som publicerat
resultaten I NSF, häfte nr 2, 1957 under rubri-
ken ” Försök med olika barrträd vid Svardo och
Muråsen i Frostviken” Deltagarna fick promene-
ra hela vägen från 350 m ö h upp till 720 m ö h,
allt medan Eric Stefansson redogjorde för ett 10-

tal exoter av olika provenienser. Han ansåg redan
då, att Pinus Contorta var mest lämpad för norr-
ländska förhållanden, även om provinienserna i
detta fall inte var fullt härdiga. Deltagarna fick
även studera älgskador på tallkulturer, som då
var i hög grad aktuella.

En av de sista gångerna jag exkurderade
med Stig var hösten 1995 då vi gick samma tur
upp till Avardo. På en bild i min bok står bland
andra Stig i en provyta med Abies Iasiocarpa,
som på 720 m ö h utvecklats till ett gallringsbe-
stånd!

Fjällskogshuggningen togs upp som särskild
huggningsform vid Tax III (1961 - 62). Av fjäll-
skogar fanns inom Kramforsdelen 37 650 ha.
Härav hade Strömsunds förvaltning 29 900 ha,
motsvarande hela 59 procent av SCAs areal av
sådana skogar. Problemet med fjällskogar kon-
fronterades jag med redan vid Tax II men då
fanns det inga instruktioner.

De skräckexempel på fjällskogshuggning som
Stig redovisar berodde sannolikt på att metoden
använts i bestånd som inte uppfyllde kraven för
fjällskog, dvs skiktade bestånd på goda markty-
per och på höjdlägen. Där hyggesskogsbruk inte
kunde tillämpas.

Däremot har Stig rätt i att mekaniserade driv-
ningar inte passar i fjällskogshuggningar. Då vi
började med huggningsform var hästtransport
vanligt, vilket inte gav några skador på kvar-
varande bestånd. Men under 60-talet infördes
stamlunning, vilket var helt förödande för kvar-
varande plantor och träd.

KAPITEL 14. HYGGESBEREDNING
Stig behandlar hyggesbränningen mycket
summariskt, trots att den var den helt domine-
rande markberedningsmetoden i över 20 år. Han
är även genomgående negativ till hyggesbrän-
ning, trots att hans läromästare, Lars Tirén, gjor-
de omfattande försök med olika såddmetoder på
bränd mark. Kramfors AB upplät dessutom ett
bränt hygge på fastigheten öfra, norr om Backe,
för Skogsforskningens försöksverksamhet. Av
Föreningen för Växtförädling i Sundmo använ-
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ningen genom anskaffning av effektiva pumpar
och lätta slangar, där man kunde ta ut vattnet
på var 20e meter. Detta minskade arbetet med
risdragning och andra förberedelser och man
kunde även minska arbetsstyrkan vid bränning-
en. Ibland räckte det med en handfull deltagare.
Många tyckte också att bränningen var rolig. Det
blev ett avbrott i den dagliga sysselsättningen,
ungefär som flottningen.

des detta hygge bland annat för proveniensför-
sök.

Stigs negativa inställning till bränningen kan-
ske berodde på att han själv aldrig deltagit vid
någon bränning. Själv fick jag som assistent på
Fjällsjö skogsförvaltning delta vid hyggesbrän-
ningar både med och utan fröträd.

Svante Fahlgren har i Skogshistorisk Tidskrift
nr 5 1995 givet en målande beskrivning av brän-
ningens introduktion på Kramforsmarkerna. I
samband med besöket hos Wretling 1941 stan-
nade Svante kvar några dagar för att få erforder-
liga instruktioner. Dessvärre blev det inga prak-
tiska övningar.

Nästa vår ställdes ett hygge iordning för brän-
ning på Svedje skog ovanför Hoting. Enligt
Svante lyckades man göra alla tänkbara fel-men
lärde sig mycket.

Året därpå kom Wretling själv för att leda en
demonstration av bränning under fröträd på
Svartberget utanför Backe, i närvaro av förvalta-
re och arbetsledare. Bränningen lyckades perfekt
och dessutom hade man tur med eftersläckning-
en. Två timmar efteråt kom en kraftig regnskur.

Men det var också lyckosamt med föryngrin-
gen. När jag sommaren 1953 gick taxeringslinje
över hygget kunde jag i protokollet notera en
beståndstyp IV: 5, d v s ett fullföryngrat hygge i
meterhöjd. Till yttermera vissa har SLU lagt ett
av sina gallringsförsök i denna självsådda skog.
Provytorna visades vid Föreningen Skogens hös-
texkursion 2003 som ett led i 100-årsfirandet av
skogsvårdslagens tillkomst.

Dä det var brist på frö och plant försökte man
inom Kramfors AB att utnyttja möjligheterna
till självföryngring efter bränning. Inom för-
valtningarna Fjällsjö, Hoting, Dorotea och Åsele
fanns goda förutsättningar för detta. Marktypen
var ofta av lingonristyp och det fanns gott om
fröträd.

Många av skogsfaktorerna utvecklade brän-
ning under fröträd till en skön konst, bland an-
dra Anders Norlander i Dorotea. Förutsättning-
arna var att det skulle blåsa en stadig vind, så att
den heta röken inte gick upp i trädkronorna.

Under 1950-talet rationaliserade vi brän-

Rotmurklan. Stig berättar om hur rotmurklan
upptäcktes som skadegörare på plantor. Min
medarbetare,Sven Nordlander,kom hem till mig
med en platt brun klump, som säg ut som någon
form av murkla. Jag tog ner Ursings flora med
färgbilder och hittade Rhizina inflata, rotmurk-
la. ” På brända fläckar” stod det i kommentaren.
Däremot fanns den inte i professor Lagerbergs
stora kompendium över skogliga skadesvampar.
Det var sannolikt därför som professor Björk-
man med flera förnekade dess samband med
plantdöd.

När det gäller konsekvenserna av svampens
skadeverkningar har dock Stig missuppfattat sin
broder Mats. Av Mats fick vi nämligen lära oss,
att rotmurklan visserligen är bunden till bränd
mark men att den får sin näring av avdöende
rotsystem. Svampen är därför mest aggressiv de
närmaste åren efter avverkning.

Detta gav oss stor frihet att planera avverk-
ning, bränning och plantering. Vi skaffade oss
ett lager av hyggen som vi brände de år då vädret
var lämpligt.Vi behövde däremot inte-som Stig
säger-vänta med planteringen efter bränningen
utan det räckte om vi planterade tre år efter av-
verkningen. Rotmurklan blev därför inte något
stort hinder för bränningen.

Man kan fråga sig varför inte rotmurklan upp-
täckts tidigare, då vi bränt hyggen under både
40- och 50-talet. Mats förklaring av, att vi främst
avverkat resthyggen med begränsade rotsystem
som tydligen inte kunnat aktivera svampen. I
slutet av 50-talet började vi avverka fullslutna
bestånd, som hade mera näringsrika rotsystem.

Bränningens avveckling. Vid ingången till
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” 1 Norrland är bränningen den naturligaste
markbehandlingen vid föryngring av skogen”,
framhöll redan Olof ” Putte” Tamm, vår profes-
sor i marklära på Skogis.
Beträffande marberedning bör nämnas, att Nils
Hultmark, teknisk assistent vid Kramfors AB,
konstruerade ett markberedningsaggregat redan
1949. Det drogs av en Cletrac och hade därför
begränsad kapacitet. Det var även utrustat med
en elektrisk såmaskin och användes enligt Svante
Fahlgren mest på brända hyggen, där det hade
god effekt. Det kallades i folkmun för ” Kang-
eroa”, spindel på Norrlandsdialekt, på grund av
sitt rörelsemönster.Rotmurkla, observerad som skadegörare av inven-

teraren Svante Wikner år 1957. Foto 1958
Hyggesplöjning. Jag far dessvärre även ta på
mig ansvaret för att hyggesplöjningen introdu-
cerades, i varje fall inom SCA. På Strömsunds
förvaltning hade vi stora problem med vad Stig
kallar ” omöjliga” marker, dvs flacka och delvis
försumpade marker, där plantorna riskerade att
drunkna.

En finsk dikningsentreprenör vid namn Salm-
gren föreslog då att vi skulle dikesplöja sådana
hyggen. De första försöken gjordes med vanlig
dikesplog. Men sedan tog han över en special-
plog, som gav ett grunt dike med terrasser av
blottlagd mineraljord på båda sidor.

Dessa diken försvann efter några år då plant-
skogen vuxit upp och några miljöproblem upp-
stod inte. Men jag blev lika chockerad som Stig,
då metoden användes på tallhedar. Där dikena
aldrig försvann.

Folke von Heideken hävdade, att det hade va-
rit bättre att bränna dessa marker. Samma upp-
fattning hade Svante Fahlgren. Det första hygget
som brändes på Svedje skog hade fullt av blöta
partier, som man hade svårt att at sig över med
korta stövlar. När han några år senare gick över
det forna hygget var det torrskodd i lågskor! Att
surdråg försvann och myrkanter drog sig 10-20
meter tillbaka hade även Wretlind iakttagit. Med
bränning hade vi förmodligen även klarat pro-
blemen med gräsväxt och sorkskador.

Mats Hagner har dock berättat om ett vackert
bestånd uppkommet efter hyggesplöjning, som

60-talet uppstod dock ett motstånd mot brän-
ningen. Drivningarna mekaniserades och man
ville inte vara sämre inom skogsvården. Dess-
värre medverkade jag själv till denna utveckling
genom att introducera ” radikal markberedning”
Jag var irriterad över att dåtidens markberedare
åstadkom alltför små fläckar. Med en stubbriva-
re monterad på en kraftig bandtraktor utfördes
både hyggesrensning och markberedning. Vi fick
fläckar på ett par meter i fyrkant och kunde sätta
en planta i varje hörn. Jag presenterade metoden
vid Skogsveckan 1962. Nya och kraftigare trak-
torer gjorde dock snart metoden obehövlig.
Motståndet mot hyggesbränningen kom även
från den dåtida miljörörelsen, som ansåg att
man brände ihjäl både fåglar och växter. I dag är
det ju tvärtom så att man efterfrågar bränning!
Vid 60-talets ingång kom också en ny generation
skogsmän, som ville ha mera ordnade arbetsför-
hållanden. Under 50-talet var det ibland så, att
arbetsledningen inte kunde ta semester förrän
bränningarna var klara.
Med en mera måttlig bränning vid sidan av ma-
skinell markberedning hade inte bränningen
behövt vara något stort problem. Det har man
visat på Orsa Besparingsskog, där min skolkam-
rat och kollega, Olle Larsson, tillsammans med
kunnig personal bränt hyggen under både 60-,
70- och 80-talen med vackra föryngringar som
resultat.
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han varje år passerar på sin resa från Umeå till
sommarstället i Ströms Vattudal.

på undantag, på annat sätt kan jag inte förklara
uppkomsten av det s.k. röjningsberget. I före-
tagstaxeringarna fanns ju en god grund för att
upprätta röjningsplaner. För Kramfors AB, se-
dermera Mellersta skogschefsdistriktet fanns
från de första tre taxeringarna följande röjnings-
planer, jämförda med utförda åtgärder:
Tax I (1946-48) Plan: 15 180 ha Utfört 1949-54:
16 270 ha Diff: + 1 090 ha
Tax II (1953-54) Plan: 48 020 ha Utfört 1955-61:
50 872 ha Diff: + 2 852 ha
Tax 111 ( 1961-62) Plan: 33 5000 ha Utfört 1962-
66: 25 287 ha Diff: - 8 213 ha
Summa ( 1949-66) Plan: 96 700 ha Utfört:92 506
ha Diff: - 4 194 ha

Skogsdikning. Stig nämner aldrig vanlig
skogsdikning annat än i samband med hygges-
plöjning. Men dikning var ju en stor verksam-
het under 50- och 60-talen. Historiskt sett var
dikning den klart största skogsvårdsåtgärden
i början av 1900-talet med Frans Kempe i Mo
och Domsjö AB som föregångsman. Hans ambi-
tion var ju att dika bolagets marker från kant till
kant, vilket Torsten Andrén berättar om i sin bok
” Från naturskog till kulturskog” (1992).

MoDo hade 30 jägmästare som stakade diken
med Carl Malmström som rådgivare.

Även Kramfors AB hade viss ” vattenafledning”,
som åtgärden kallades, men antalet jägmästare
inskränkte sig till tre.

Fram till början av 20-talet var dikningen pen-
ningmässigt störst. Sedan tog röjningen över.
Under AK-tiden på 30-talet fick dikningen en
renässans men vid 40-talets början försvann den
nästan helt.

Till dess hade dikningen skett helt manuellt.
Efter kriget kom dikningsdynamiten som ett ef-
fektivt hjälpmedel. Men någon fart blev det först
i slutet av 40-talet, då olika dikesplogar började
användas. Nils Hultmark inköpte även en skotsk
traktor, ” Water Buffalo”, som nästan kunde gå på
vatten.

Under 10-årsperioden 1957 - 1966 uppgick
dikningen inom Kramforsdelen till ca 25 mil om
året och dikesrensningen till det dubbla. Sedan
avtog dikningen successivt och gick samma öde
tillmötes som hyggesplöjning, lövbesprutning
och andra spektakulära åtgärder, som missha-
gade miljövännerna.

Mellersta skogschefsdistriktet upphörde
1967. Som jämförelse kan nämnas att Stig upp-
ger röjningarna inom hela SCA till 240 800 ha
under 1950- och 670-talen. Från och med 1965
halverades röjningarna och det blev allt svårare
att få resurser för dm.

När jag 1972 flyttade från Strömsund till då-
varande Sörfors förvaltning i Medelpad kon-
fronterades jag med det s.k. röjningsberget. För
mig är det obegripligt att en sådan eftersläpning
kunnat uppstå med såväl företagstaxering som
föryngringskontroll som grund för planlägg-
ningen. Enligt Jussi Saraste var man inte enig om
hur företagstaxeringens resultat skulle tolkas.

Min förklaring är, att beståndsvården inte var
Stigs starka sida. Han skriver redan i inledningen
till kapitlet att ” röjningen var något av en moral-
och samvetsfråga. Det var frestande att glömma
bort den. Man ville helst inte inse eller tenderade
att vänta med åtgärden”. Det var nog så röjnings-
berget uppstod.

KAPITEL 19. RÖJNINGSBERGET.
Stig inleder kapitlet med en utomordent-
lig beskrivning av röjningens utveckling från
röjningar i stavagran på 20-och 30-talet, via
plantröjningar på 40-talet till röjningarna i
ungskog på 50-talet, främst inom Dåvarande
Kramfors AB. Men när han själv tar över som
skogsvårdschef kommer tydligen röjningarna

KAPITEL 20. ÄLGEN - ETT SKOGSBRUKS-
PROBLEM PÅ GOTT OCH ONT.
AV PER PERSSON

I inledningen av kapitlet nämns bl a älgska-
dorna i Frostvikens socken i norra Jämtland.
Problemet var här, att älgarna vandrade ned från
fjällen och tillbringade vintern i den tränga da-
len utefter Faxälven, där de kalasade på ungsko-
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gen av tall. I dessa trakter hade inte tallskog fö-
rekommit sedan granen vandrade in för ett par
tusen år sedan.

År 1954 anställda Kramfors AB en jakt- och
fiskevårdskonsulent, Rickard Brändström, med
placering i Strömsund. Han fick ta sig an pro-
blemen med dessa älgskador. Han prövade
bl a Viltex, som sprutades på ungskogen som
avskräckande medel, men med klent resultat.
Karbidkanoner som med jämna mellanrum av-
lossade skott var en annan metod. Men älgarna
vande sig snart vid smällarna.Man försökte även
jaga bort älgarna med hundar, men de återvände
snart.

Vid en exkursion fällde Axel Schard, biträ-
dande länsjägmästare, följande kommentar:
” Här hjälper bara akut blyförgiftning!” Bolaget
fick också en vinterlicens på 15 älgar, varav dock
endast 8 fälldes. Avskjutningen av licensälgarna
väckte opposition bland ortsbefolkningen och
utnyttjades därför restriktivt. På 60-talet fick vi
oväntad hjälp av en björn som under påsken
löpte amok på skaren och slog 11 älgar. Men han
hade ingen vinterlicens utan blev skjuten.

I kapitlet visas ett diagram över älgstammens
utveckling, avskjutning m m inom ett närmare
25 000 ha stort område strax väster om Sunds-

försommaren samlade han varje jaktlag till en
kvällsträff och gick igenom fjolårets jakt samt
aktuella inventeringar. Dessutom beräknade
man stammens tillväxt samt möjlig avskjutning
med hänsyn till områdets tilldelning.
Avskjutningen fördelades på tjurar, kor och
kalvar och infördes i en tabell, där varje jaktlag
redovisades med areal och antal jägare. Då man
kommit överens om hur jakten skulle bedrivas
visades en jakt- eller naturfilm och bjöds på en
enkel förtäring. När samtliga jaktlag var genom-
gångna sammanställdes blanketten och distri-
buerades till lagen. Efter septemberjakten infor-
drades avskjutningen från varje lag och infördes
i tabellen. Den kompletterades med procent av
tilldelningen samt procent tjurar, kor och kalvar.
Sedan jakten avslutats sammanställdes resulta-
ten ännu en gång och skickades ut till jaktlagen.

Tabellen blev föremål för mycket studium
och diskussion. Inget lag, vare sig det gäller fot-
boll, ishockey eller jakt, vill ligga sist i en tabell,
så den blev självreglerande och gav det resultat
som Figur 20:4 i boken visar. Men i de yttersta
av dessa dagar bör älgstammen åter halveras
enligtuttalanden från företrädare för både SCA
och Bergvik AB som förvaltar Korsnäs och
StoraEnsos skogar. Det talas om att skogsägarna
kan komma att förlora 20 000 kr per ha vid en
framtida avverkning, och sågarna kan förlora
miljarder genom att timret kommer att klassas
nr till massaved. Det görs utredningar och ska-
deinventeringar och talas om samråd. Men det
tycks vara svårt att ” komma till skott”.

Det verkar som om skogsfolk byter skepnad
även mentalt då de tar på sig jaktkläderna.
Jag rekommenderar med varm hand Arne
Malms metod. Nu kan ju rapporteringen ske via
internet, vilket underlättar hanterandet. Älgjak-
ten är inte bara ett nöje utan också ett åtagande.
Låt gärna jakten vara gratis men ta ut en avgift
om inte åläggandet uppfylls.

Vad väntar skogsbruket på?” Här hjälper bara
akut blyförgiftning!” som Axel Schard uttryckte
det.

vall. En kurva visar älgstammens utveckling från
fem till drygt 20 älgar per 1 000 ha från 1974 till
1979. Området låg inom min dåvarande skogs-
förvaltning, varför jag väl känner denna utveck-
ling.

Men vi lyckades på fem år sänka vinterstam-
men till mera normala 5-6 älgar per 1 000 ha.
Området kan gälla som exempel för hela förvalt-
ningen

Som ansvarig för jakten hade jag på den tiden
Arne Malm. Han var en av de första som upp-
täckte älgskadorna och började argumentera för
högre tilldelningar. Som Stig skriver var Länssty-
relsen från början avvisande. Genom upprepade
inventeringar med helikopter lyckades vi till slut
få de tilldelningar vi behövde. Sedan gällde det
att övertyga jaktlagen.

Arne Malm gick mycket seriöst tillväga. På
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