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Det stora restaureringsarbetet i
Norrlands skogar
Cirkulär 1/1950

Erik W Höjers namn förknippas i hög grad med det genomgripande arbete för att
restaurera kronoskogarna i Norrland, som startade 1950. Som nytillträdd generaldi-
rektör kom han att stå som iniativtagare och garant för projektets genomförande.
Han blev också den som samlade Domänverkets personal till ett energiskt - för att
inte säga entusiastiskt - arbete för Den Stora Saken.

Under restaurcringsarbetes fortgång utvecklades inom Domänverket en ny
företagsanda, präglad av stor hängivenhet mot verket, som kom att bli rådande inte
bara under Höjers tid som chef utan också dröjde kvar därefter.

Ändå var inte de nya ideerna enbart Höjers egna. Flera andra chefer på olika nivåer
i Domänverket hade i hög grad blivit medvetna om det bristfälliga skogdtillståndet i
Norrland och förstod att något måste göras. Förslag till åtgärder saknades inte heller.
Höjers stora insats blev att samla alla dessa idéer, att utforma ert gemensamt hand-
lingsprogram och se till att detta genomfördes.

För att förstå det kraftfulla handlingsprogrammet bör man gå tillbaka i historien
några decennier.

Under inflytande av den ekonomiska krisen hade man under 1930-talet övergått
till att ta ut virke ur skogarna genom upprepade s k genomhuggningar. Även om
avsikten var att vid varje sådan gallring bara ta bort de mest oväxtliga träden, ledde
förfarandet till att bestånden blev glesare och glesare. Den föryngring som sparsamt
kom upp under de glest stående träden, var ofta kvalitativt undermålig och kunde i
regel inte tjäna som grund för en ny generation skog.

Hårda sparsamhetsdirektiv från Domänverkets högsta ledning gjorde de flesta
revirförvaltare obenägna att vidta några mera kraftfulla - och kostsamma föryng-
ringsåtgärder.

Men det fanns undantag. Den mest bekante och mest orädde var jägmästaren i
Malå revir Joel Wretlind, som obekymrad drev sin förvaltning med trakthyggen,

hvggesbränning och ungskogsvå rd.
Uppmärksamma iakttagare tyckte sig kunna konstatera en fortgående försämring

av skogstillståndet i Norrlandsskogarna med utebliven föryngring och låga virkesför-
råd. Detta gällde även den privata skogsmarken.

Två utredningar startades därför 1939, den ena avseende statens skogar i Norrland,

den andra avseende privatskogen. Domänverket började en revirvis inventering av
åtgärdsbehovet, och Jordbruksdepartementet tillsatte en statlig utredning med uppgift
att ge förslag till åtgärder för att förbättra produktionen i de enskilda Norrlands-
skogarna.

Erik W Höjer blev, som redan nämnts, sekreterare i Jordbruksdepartementets
utredning. Man arbetade mycket snabbt och lade i slutet av året - efter ca 7 månader -

Särtryck ur Skogshistoriska Sällskapet Årsskrift 1993 nr 3, sid 17-42. Del 2 i artikeln om Erik Höjer 
av Bengt Brynte.
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fram sitt betänkande. Utredningen föreslog långtgående åtgä rder för att förbättra
återväxten (hyggesrensning, markberedning, bränning och sådd) liksom för dikning
och rö jningsgallring. Samtidigt förordade man att skogsvårdsområden skulle bildas
och att skogsvårdsplaner upprättades. Åtgärder för att skaffa frö och plantor föreslogs
också. Det omfattande skogsbetet ville man srävja (möjligen på förslag av Höjer, som
1930 i tidskriften Skogen publicerat ett par artiklar i ämnet).

Bland motiven för det ökade stödet till Norrlandsskogarna bör observeras en tanke
som senare kom art spela en viss roll i samband med Domänverkets restaurerings-
planer i cirkulär 1/1950. Utredningen ansåg nämligen att under exploateringen av
Norrlands skogar så stora värden förts över till Södra Sverige, att det nu inte var mer
ä n rätt att en del av dessa medel återfördes.

På grund av andra världskriget och koncentrationen av skogsbrukets krafter för att
skaffa vedbränsle till folkhushållet, fick utredningen inga omedelbara följder. År 1945
befann sig utredningsförslaget ännu ute på remiss (varvid Höjer fick yttra sig över den
i egenskap av överjägmästare i Falun), och det dröjde till 1948 och nästa statliga ut-
redning innan man på allvar tog upp restaureringsarbetet i de privata skogarna.

Även Domänverkets inventeringar av åtgärdsbehovet i de norrländska reviren lades
mer eller mindre på is under krigsåren och kom inte att återupptagas förrän 1945.

Byråchefen Magnus Alm hade det närmaste ansvaret för inventeringen av åtgärds-
behovet,som skedde revirvis. Vid de årliga överjägmästarmötena i mars gavs rapporter
om det skogliga tillståndet inom resp överjägmästardistrikt. Det framgår av protokol-
len från dessa möten att man redan 1946 hade startat förberedelserna föirestaurerings-
arbetet. En kampanj för kottplockning hade genomförts med gott resultat, och frö-
klängningskapaciteten hade utökats med 11 mindre klängar utöver de som redan
fanns i Hällnäs och Bispgården. S k beståndsplantskolor (fröträdsställningar varunder
marken hade bearbetas) hade anlagts på flera revir, och maskinell markberedning
bedrevs på försök. Kurser i skogsodling för kronojägare hade arrangerats.

Men behovet av åtgärder var stort i de norrländska kronoparkerna. Endast 25 % av
den äldre hvggesarealen var satt i stånd. Tog man också den genom avverkningarna
nytillkomna kalmarksarealen med i beräkningen, var 75-80 % av den totala föryng-
ringsytan obehandlad.

Överjägmästare Gunnar Nordwall i Skellefteå distrikt, nyutnämnd 1948, var den
som mest energiskt tog tag i uppgiften att skapa ny skog, medan de övriga, något
äldre, överjägmästarna inte visade samma iver.

År 1947 förlädes Norrlands Skogsvårdsförbunds exkursion till Malå.
Det kom att bli den avgörande vändpunkten för återbeskogningen i Norrland både

för de privata skogsägarna och för Domänverket.
Referatet från exkursionen i Skogsvårdsförbundets tidskrift (NST 1947) återger

inga livliga diskussioner i anslutning till alla de exkursionsobjekt som Joel Wretlind
presenterade. Man far nästan intrycket att deltagarna anammade Wretlinds teser utan
invändningar. Men skogsdirektör Hans Olsson, som 1947 var distriktsassistent i
Skellefteå överjägmästardistrikt, har för förf. berättat hur omvälvande Wretlinds idéer
uppfattades.

F d överjägmästare Anders Holmgren, som var sekreterare i Norrlands Skogsvårds-
förbund och känd som en man med friska idéer, begä rde att fa se Wretlinds ytor
dagen före exkursionen. Han blev orolig att Wretlinds budskap skulle anses alltför
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radikalt. Han bad därför Wretlind att slopa de mest utmanande inslagen , men
Wretlind vägrade.

Hans Olsson har också berättat med vilken entusiasm Wretlinds idéer mottogs, när
man äntligen förstod vad han åsyftade. De framstod för många som lösningen på
Norrlands skogsvårdproblem.

1 Domänverket ökades resurserna för skogsvård genom att ytterligare en försöksle-
dare för skogsvård anställdes (ovannämnde Hans Olsson), 80 kronojägarc utbildades i
hyggesbränning och de första storplanrskolorna anlades, bl a i Vindeln i Västerbotten.
På försök anlades också två fröplantager.

I januari 1950, då de revirvisa åtgärdsinventeringarna var avslutade och då Erik
Höjer de faeto tillträtt som Domänverkets högste chef (hans utnämning till generaldi-
rektör skedde först i juli 1950), kom så de nya direktiven för Domänverkets skogs-
skötsel i Norrland i cirkulärskrivelse nr 1 /1950.

I skrivelsen ålade Höjer varje revirförvaltare i de 6 norra distrikten ( med undantag
av Kopparbergs, Gästriklands, Garpenberg och Grönsinka revir) att inom resp revir
minska kalmarksarealen med en femtondel per år genom s k tunga föryngrings-
åtgärder (hyggesbränning, sådd, plantering och markberedning) och genom begrä ns-
ning av föryngringshuggningarna.

1 stället skulle utsyningen av virke koncentreras till beståndsvårdande huggningar i
yngre och medelålders gallringsskog ( huggningsklass III och IV) samt till uttag av
restskog och överståndare i ungskog. Föryngringshuggning på lättföryngrade marker
fick också företas.

Restbestånd av gran på marker med otillfredsställande virkesavkastning fick avver-
kas i den mån rationella förnyelseåtgärder kunde företagas.

För att hinna klara av all den skogsvård som skulle behöva utföras som en följd av
de nya direktiven, rekommenderades att all avverkning sommartid stoppades.

Revirförvaltarna erinrades om regeln att inga föryngringshuggningar fick vidtagas
utan att markens återbesättande i skogbärande skick noga övervägts ”. Detta gällde

även lågproduktiva och avlägset belägna trakter liksom f|ällnära skogar.
Om kostnaden för skogens föryngring inom rimlig tid inte skulle stå i proportion

till inkomsten från avverkningen, skulle bestånden lämnas orörda tills vidare, eller till
dess de besiktigats av Domänstyrelsen eller av vederbörande överjägmästare. 1 sam-
manhanget påpekades att större områden av ifrågavarande skogsmarker kunde
komma att fredas.

För att klara kontrollen av att utfärdade föreskrifter följdes gavs också en rad anvis-
ningar hur utförda åtgärder skulle rapporteras till Domänstyrelsen.

Slutligen underströks i cirkulär 1 /1950
att skogsodling av gamla och nya kalmarker var en förstahandsåtgärd, som skulle

bedrivas med all kraft,
att strävan efter hög nettoavkastning inre fick påverka det intensiva och effektiva

arbetet med reproduktionsåtgärderna, samt
att revir med stora och svåra föryngringsuppgifter inte skulle åläggas att bidra till

Domänverkets avkastning i samma grad som revir med bättre förutsättningar.
” Att ert revir sköts intensivt och med ekonomiskt förutseende kommer till uttryck

genom att revirförvaltningen inom ramen för meddelade befogenheter och föreskrif-
ter tillser att all skog, som kan och bör avverkas, utsynas och ekonomiskt tillgodogö-
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res på bäsca möjliga sätt och att samtidigt erforderliga åtgärder och arbeten drives
effektivt och retionellt. Revirförvaltningens insatser bedömas efter det sammanlagda
resultatet av den ekonomiska förvaltningen i nuet och vidtagna åtgärder för ökade
avkastning i framtiden, (förf. understrykn.)

Cirkulär 1 /1950 innebar startskottet för den stora satsningen att restaurera Statens
skogar i Norrland.

Norrlands Skogsvårdsförbunds exkursion 1950 ägde rum i Norrbotten hos SCA1
Munksund och Domänverket och tog upp frågor rörande praktiska metoder att
producera plantor och frö, att preparera hyggen för sådd och plantering och att sköta
ungskogen. I anslutning till detta publicerade Erik Höjer i exkursionsprogrammet en
längre redogörelse för Domänverkets föryngringsarbeten i Norrland (även återgiven i
NST 1950:4),där han skildrar den historiska utvecklingen och redovisar den aktuella
situationen inte bara i statsskogarna utan även i de privata.
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Domänverkets behov av skogsodlingsåtgärder i Norrbnd, enligt Hrik Höjers redovisning,
(ur Norrlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift sid 433/1950).

För Kronans skogar anger han att mer än 20 % av skogsmarken består av kalmark
( huggningsklass I), och tillsammans med den genom avverkning tillkommande
kalmarksarealcn skulle behovet av skogsvårdsåtgärder omfatta något mer än 28 %.

Höjer redogör i artikeln också för innehållet i cirkulär 1 /1950 och ger en utförlig
motivering för de olika ställningstagandena.
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Bl a genom Höjers artikel spreds tankarna om förnyelsearbetet till många skogsä-
gare i Norrland, och det torde inte vara någon överdrift att påstå att cirkulär 1/1950
blev ett slags rättesnöre för det samlade skogsbruket. Detta framgår bl a av att även
skogsmän utanför Domänverket kom att hänvisa till cirkuläret i olika sammanhang.

Skogsodlingsgränsen
Det fanns fortfarande oklara frågor som måste lösas innan tankarna i cirkulär 1/1950
fick full genomslagskraft. En sådan fråga var gränsdragningen mot skog som inte
längre skulle bli föremål för skogsvårdsåtgä rder.

I cirkuläret föreskrevs att i alla tveksamma fall skulle skogen tills vidare lämnas
orörd i väntan på närmare direktiv. Tanken var nämligen att man skulle starta ett
stort samråd om frågan var och hur en s k skogsodlingsgräns kunde dras. Som ovan
antytts prövade Höjer också tanken på fredning av vissa marker nära fjället. Detta
torde vara första gången som tanken om omfattande fjällskogsreservat förs fram.

Tundraresan
Sommaren 1950 kom det första samrådet till stånd genom den s k tundraresan, som
pågick i 6 dagar och berörde Norbottens lappmark. Tanken var att man kommande
somrar skulle besöka trakter inom Västerbotten och Jämtland.

I resan deltog förutom generaldirektör Höjer och de i Domänstyrelsen som svarade
för skogsvårdsoch skogsindelningsfrågor i Norrland, inalles 9 personer, dessutom
överjägmästarna i de norrländska distrikten och jägmästarna i berörda revir. Dess-
utom deltog professorerna vid Skogsforskningsinstitutet Manfred Nädlund och Lars
Tirén samt allmänningsförvaltaren i Gällivare Stig Ekman.

Resan finns dokumenterad i ett utförligt diskussionsreferat om 31 sidor jämte
bilagor.

Resan var upplagd så att man besökte i förväg rekognoccrade objekt inom dåva-
rande Tärendö, Jukkasjärvi, Gällivare, Pärlälvens och Storbackens revir.

För varje objekt hade tagits fram data om marken och skogen samt om kostnader
for utförda och planerade skogsvårdsåtgärder. Dessutom gav översiktliga redogörelser
för det skogliga tillståndet inom resp revir.

Som inledning gav Erik W Höjer en sammanfattning av cirkulär 1/1950 och angav
syftet med resan:” .... att vi skola försöka enas om vilka marker som med hänsyn såväl
till ekonomiska som biologiska faktorer böra undantagas från skogsbruk. Kanske
kunna vi sedan draga upp åtminstone en provisorisk skogsodlingsgrä ns, ovanför
vilken reproduktionsåtgärder i nuvarande läge icke böra utföras. Likaså skola vi
diskutera om denna gräns samtidigt skall vara awerkningsgräns eller hur annars
awerkningsgränsen skall dragas.”

Huvudfrågan vid varje objekt var om området skulle bli föremål för fortsatta
åtgärder eller om det skulle läggas ovanför den ovannämnda gränserna. Principerna
för gränsdragningen diskuterades också. Den biologiska avgränsningen avsåg marker
där man med nuvarande kunskaper inte ansåg det vara möjligt att med framgång
utföra föryngringsåtgärder. Awerkningsgränsen gällde skogsbestånd där nettot av
awerkningen inte skulle förslå till att betala kostnaden för att skapa ny skog.
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Den ovanstående definitionen av awerkningsgränsen förkastades redan i början av
överläggningarna. Näslund och Tirén pläderade för att man i stället borde införa
värdet av alla kommande intäker, ställt i relation till aktuell föryngringskostnad, som
avgörande för om ett bestånd skulle ligga ovanför eller nedanför gränsen, dvs det
som senare kom art kalla Wo-värdet.

Eftersom beräkningen av detta Wo-värde innebar en rad hypotetiska antaganden
om framtidens intäkter och kostnader, kunde Wo-värdet inte bli något absolut säkert
instrument. Det ansågs vara ett bra hjälpmedel för jämförelse mellan olika objekt och
ett stöd för bedömningen om föryngringskostnaden var rimlig i förhållande till kom-
mande avkastningar.

En slutsats av resonemangen om Wo-värdet blev att avståndet mellan den biolo-
giska gränsen och awerkningsgränsen minskade och att gränserna ofta sammanföll.

Mö jliga åtgärder att skapa ny skog för varje objekt diskuterades ingående av del-
tagarna, som ju sammanlagt hade en bred praktisk erfarenhet av problemen. Däremot
ansåg man sig ha alltför bristande kunskaper om konsekvenserna av olika åtgärder.
Gång på gång poängterades under exkursionsveckan hur litet man visste om detta,
och behovet av ytterligare forskning underströks kraftigt.

Ett överskuggande problem inom alla besökta områden var den ymniga förekom-
sten av björk, som inte fann någon ekonomisk användning och som hindrade barr-
skogen att utvecklas. Transportsvårigheten för björkvirke, som ju inte kunde flottas,
gav inte heller några förhoppningar för framtiden.

Bland exkursionsdeltagarna fanns också förespråkare för ett mera exploaterande
skogsbruk. Man accepterade tanken att de framtida avkastningarna skulle motivera
skogsvårdsåtgärderna, men ville därjämte nyttiggöra sig det virke som fanns och som
annars bara stod och ruttnade” . Receptet löd: l ag vara på virket ovan en skogsod-

lingsgräns men lämna området utan vidare åtgärder.
Höjer vände sig med skärpa mot dessa idéer. Han uttalade också att han inte

kunde acceptera någon form av gräddskumning", dä r man tog tillvara de värdeful-
laste träden i ett bestånd och lämnade resten åt sitt öde: ” Ovan skogsodlingsgränsen
skall alltid yxan föras så att särskilda skogsföryngringsåtgärder inte erfordras” .

Sammanfattningsvis kan om Tundraresan sägas att den torde ha skapat klarhet om
vissa principer hur en skogsodlingsgräns skulle dras. Samtidigt blev resan en nyttig
presentation av alla de problem och frågeställningar som var förknippade med
restaureringsarbetet i Norrlands kronoskogar, skogsskötselmässiga, ekonomiska,
tekniska, klimatiska, befolkningspolitiska o s v.

Eör att erhålla aktuella och mera detaljerade kunskaper om skogstillståndet
startades det revirvisa inventeringsarbetet på nytt 1950, samtidigt som preciseringen
av skogsodlingsgränsen förbereddes.

Fjällskogsresan
I juni 1951 fortsatte resan inom Norrbotten och Västerbotten dä r följande revir
besöktes: Arvidsjaursreviren, Arjeplog, Sorsele, V.Stensele, Öra, Vilhelmina och
Dorotea.

Deltagarna var i stort sett desamma som i fjolårets resa. Professor Näslund hade
dock ersatts av professor Carl Malmström,och Domänverkets stab hade kompletterats
med bl a Överdirektören Karl-Axel Anneli och försäljningschefen Thore Arosenius.
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Inledningsvis gav Erik W Höjer en sammanfattning av principerna för Domän-
verkets skogsskötsel. Han påpekade att enligt verkets instruktion skulle högsta värde-
avkastning eftersträvas och inte högsta möjliga räntabilitet, vilket skulle tydas så, att
skogsvårdsåtgärder som inte i framtiden kunde tänkas ge pengarna tillbaka ej heller
borde utföras.

Liksom föregående år framfördes från deltagarna -bl a från försäljningschefen-
förslag om att "rädda” virkeskapital ovan skogsodlingsgränsen. Hänsyn till bibehållen
flottgodsmängd och därigenom acceptabla flottningskostnader framfördes som ytter-
ligare skäl, som dock kategoriskt avvisades av Höjer.

Frågan huruvida stora hyggen kunde medföra klimatförsämring för föryngringen
framfördes till de bägge skogsforskarna. Med de hyggesstorlekar, som presenterades
vid exkursionen, c.a 100 ha, ansågs risken vara liten.

En ny aspekt på frågan om skogsodlingsgränsens dragning kom fram vid besöket i
kronoparken Kirjesålandet, V.Stensele revir. Här fanns stora arealer oexploaterade
skogar på relativt lättföryngrade marker, som på grund av brist på vägar och använd-
bara flottleder ännu inte hade utnyttjats. Med hänsyn till det stora behov av skogs-
vårdsåtgä rder som fanns på andra håll inom reviret, fastslogs att Kirjesålandets skogar
skulle stå orörda tills vidare.

Restaureringsarbetet i
Domänverkets Norr-
bmdsskogar blev
gigantiskt. Här ett
bränt och sätt hygge i
Arvidsjaur 1961
(Skogsnorrland nr 4!
1961).

Resan längs Skellefte-
älvens, Umeälvens och
Ångermanälvens dalgångar
gav rika tillfällen till
studier av skillnaderna i
växtlighet mellan de
grundvattenpåverkade
sluttningarna och platå-
landet ovanför. Skogsod-
lingsgränsen ansågs böra
påverkas av detta skillna-
der.

Fjällskogsresan, liksom
1953 års exkursioner i
Renbetesfjällens revir,
medförde att tankarna om
skogsodlingsgränsen, som
vuxit fram under 1950 års
resa, kompletterades på
vissa punkter och bekräf-
tades på andra. Dengrund-
liga genomgången av
samtliga revir som kunde
komma att beröras av
skogsodlingsgränsen ökade

säkerheten hos den personal som skulle utföra detaljarbetet. Samtidigt gavs alla, in-
klusive revirförvaltarna, möjlighet att framföra sina synpunkter och erfarenheter och
således också att påverka detaljutformningen.
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(J Börje Häggsrröm har berättat en episod från resan i Härjedalen- Jämtland som
belyser detta. En revirförvaltare berättade stolt för Höjer att han lyckats ” rädda” virket
på ett område ovan den planerade skogsodlingsgränsen genom att avverka området.
Han fick det barska beskedet av Höjer:” Det är bara att sätta igång och plantera!”

Den ingående diskussion om skogsskötselfrågor och närliggande problem, som
exkursionerna gav tillfälle till, bör ha haft en stimulerande inverkan på det omfat-
tande restaureringsarbetet av domänskogarna som pågick. Alla blev ju delaktiga av
planeringen och genomförandet. Säkerligen hade Erik W Höjers sätt att lägga upp
tundra- och fjällskogsresorna stor betydelse för den entusiasm som kom att prägla all
personal, som deltog i skogsvårdsarbetet, även dem som inte direkt deltog i resorna.

Riktlinjerna för skogsodlingsgränsens dragning och tillämpningsföreskrifterna för
skogsbruket ovan denna, fastlades i en cirkulärskrivelse i mars 1952 (Nr 12/1952).
Under hänvisning till Cirkulär 1/1950 påpekades att föryngringskostnadernas rimlig-
het främst skulle bedömas i förhållande till den framtida avkastningen.

En skogsodlingsgräns skulle utläggas för att avskilja marker, där det ur biologisk
synpunkt är ovisst om ny skog kan åstadkommas till rimliga kostnader. Sådana
marker skulle lämnas orörda.

I cirkuläret varnas också för att oförsiktig hyggesupptagning kan leda till att skogs-
gränsen mot fjället dras ned.

Reviren borde koncentrera arbetet till objekt nedom skogsodlingsgränsen, där
möjligheterna att lyckas med föryngringsåtgärderna är bättre.

Samtidigt påpekas i föreskrifterna att gränsen skall fattas som en tillfällig inves-
teringsgräns, som i en framtid kan bli föremål för ändring.

Frågan om fredning - ur naturskyddssynpunkt - av vissa marker, tas inte upp i
cirkuläret. Härvid kvarstod tydligen vad som sagts i Cirkulär 1/1950.

Resultatet
I samband med Norrlands Skogsvårdsförbundets exkursion i Arvidsjaur 1961 lämna-
de Erik Höjer en redogörelse för de första 10 årens restaureringsarbete (NST 4/1961).
Han sammanfattade erfarenheterna på följande sätt:

” Den allmänna takten i vårt 20-årsprogram har mycket snabbt drivits upp och
hållits väl. De svårbehandlade markerna i höjdlägena har dock visat sig mer motspän-
stiga än väntat. Skogsforskarna måste ge oss mera hjälp där - som dess bättre ä r på väg
- och vi far själva ta nya tag. Vi har blivit rikare på erfarenheter och har under nästa
1 O-årsperiod bättre resurser att tillgå. Bortsett från de översta granområdena mot
fjällen , där varken forskare eller skogsmän ännu fullt behärskar förutsättningarna för
skogsskötsel, kan det norrländska föryngringsarbetet nu på ett annat sätt än under
1950-talet inordnas i de ordinarie förvaltningsprogrammen. Vi har säkrare bedöm-
ningar och ett stadigt grepp om de återstående restaurationsarbetena - med reserva-
tion för de nämda fjällområdena.

Domänverkets norrländska föryngringsarbeten under 1950-talet har varit rika på
personliga initiativ och uppoffrande arbete och inte sällan spännande och oroande
händelser, då okänd skadegörelse av ett eller annat slag hotat att omintetgöra de
plantbestånd, som ofta uppdragits med möda. Personalen i Norrland - överjägmäs-
tare, jägmästare, kronojägare och förmä n - har under det gågna decenniet visat en
entusiasm och en offervilja, som måste förvåna var och en, som inte vet hur välsignat
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hårt skogsmän kan ge sig i kast med idéer, som gripit dem. 1950-talets föryngringsar-
bcte på Norrlands kronoparker är en utomordentligt betydelsefull insats för framti-
den, som distriktens och revirens personal har rätt att känna stor tillfredställelse över. ”
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EW Höjer
och naturvården

Inom Domänverket finns ett gammalt intresse av att avsätta och skydda reservat av
olika slag. Redan 1915 inrättades det första domänreservatet (Böle Ängar, Skaraborgs
län). Detta skedde parallellt med att nationalparker, fridlysta områden och s k natur-
minnen avsattes enligt KMt:s reglemente 1909 främst på Kronans mark, men också
till en mindre del på privat mark.

Vid Höjers tillträde som generaldirektör 1950 fanns drygt 350 domänreservat med
en sammanlagd yta om mer än 11 000 hektar, varav nära 65 % var belägna i Göta-
och Svealand (80 % av antalet).

I tjänstgöringsreglementet 1924 för Skogsstatens förvaltande personal meddelades
de första generella föreskrifterna om naturvården i statens skogar. Föreskrifterna revi-
derades kontinuerligt och kom så småningom att utgöra kapitlet Naturvård i Domän-
verkets Reglementsamling (DRS).

Efter 1945 års revidering av bestämmelserna angavs som motiv för att inrätta
domänreservat: "För senare generationer av skogsmän och forskare inom det skogs-
vetenskapliga området kunde [det ] bli till god ledning att såsom jämförelseobjekt äga
tillgång till skogliga växtsamhällen som vore på väg att försvinna” . Man talar också om
domänreservaten som ett ” arkiv av skogliga vegetationstyper” . Dessutom framhölls
som viktigt att skydda områden och naturföremål som utgjorde ett särskilt värdefullt
inslag i landskapsbilden.

Domänstyrelsens propåer angående naturskyddet väckte stark anklang, och ett stort
antal reservat föreslogs av revirförvaltarna och inrättades av Domänstyrelsen under
åren 1945-50. Bl a var Erik Höjer medansvarig för ett 30-tal reservat under tiden som
över jägmästare i Falun.

I början av 1951 såg Höjer till att en redogörelse för naturvårdsarbetet i Domänver-
ket lämnades i form av en bok ” Naturvård i statens skogar” , där han själv skrev före-
talet.

Som framgått av avsnittet om skogsodlingsgränsen var Hö jer starkt medveten om
behovet att bevara skogar av ursprunglig karaktär för framtida forskning, men han
manade också sina jägmästare att fara varsamt fram med åtgärder som kunde skada
landskapsbilden. Andra och djupare synpunkter på begreppet naturskydd och natur-
vård framförde han ännu inte i nämnvärd grad (vid 1950- talets början), och på den
punkten skiljde han sig inte från det stora flertalet skogsmän.

Men han försökte inpränta i sina medhjälpare av olika kategorier, som svarade för
de praktiska åtgärderna ute i skogen, hur viktigt det var vid all skogsskötsel art ra hän-
syn till den långa verkan som skogsvårsåtgärderna kunde fa.

1955 tog Erik Höjer initiativet att DRS:s kapitel om naturvård arbetades om.
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Enligt uppgift (Hans Olsson) skrev
han själv det nya reglementet.

I reglementet sägs inledningsvis
” Skogsmarkens och skogens vård bör
i första rummet bestämmas av en
ekonomisk skogsvårds krav” . Men
detta skulle ske så, att landskapsvär-
dena togs tillvara och skönhctsvä rd-
ena bevarades, liksom att det vilda
fann trivsel.

Detaljföreskrifterna upptar där-
efter regler för grus- osh stcntäkt,
anläggning av nya vägar och diken,
behandling av lövskog längs vägar
och intill utsiktsplatser, samt behand-
ling av skog på berg och myrar.

Ävenledes ges direktiv hur skogs-
bryn, gärdesbackar samt hag- och
ängsmarker skall behandlas. Man slår
vakt om det gamla odlingslandskapet.
Detaljerade anvisningarges hur hag-
marker, som ej längre behövs som
kreatursbete, skall omlöras till skog
bl a genom att gynna självsådda löv-
skogsplantor.

Även för landskapsvården i när-
heten av bebyggelse ges direktiv med
syfte att varsamt bevara en värdefull
landskapsbild. Ny bebyggelse t ex för
fritidsändamål bör inte törläggas till
natursköna platser, som bör förbehål-
las allmänheten, och bebyggelsen bör
ske enligt plan, samlad i grupper.

Boträd jämte ett omkringliggande skyddsområde skall lämnas orörda. I reglementet
föreskrivs också att utöver vad som sagts om områden ovan skogsodlingsgränsen skall
bestånd och enstaka träd, som äger fjällskogskaraktär, lämnas orörda.

Slutligen ges detaljerade anvisningar för avsättning av domänreservat: Områdena
bör representera sådana typer av skog och mark, vilkas bevarande, så långt det med
hänsyn till naturens egen utveckling är mö jligt, anses vara av värde och intresse från
skogliga, natur- och kulturhistoriska, landskapliga, sociala och andra synpunkter.
Såsom exempel härå må anföras rester av urskog, urskogsartade områden, partier av
olika biologiska och geologiska typer bevuxna med ren eller blandad barr- och löv-
skog, områden av samma karaktär som naturpark i nä rheten av stad eller annat sam-
hälle eller annan bebyggelse, hag- och ängsmarker, hedar, åsformationer, högre bergs-
toppar, häll- och blockmarker, strandbälten, tjärnar och torvmarker av olika slag samt

skogsbestånd i närheten av fornminne. Områdes storlek bör så avpassas, att dess typ

Reivo-reservatet, krono-
parkeri Brännliden i
Arvidsjaurs kommun.
Inrättat som reservat
1946, utökat 1952 och
1958. Foto: Fkholtz.
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kan så virt möjligt bibehållas och framträda oavsett de åtgärder,som vidtages för
vården av angränsande marker. Såsom föremål värda att skydda må framhållas träd av
märklig storlek eller form eller av för orten ovanligt slag ävensom sällsynta växter” .

För att ge eftertryck åt de nya bestämmelserna skrev Erik Höjer brev till alla jäg-
mästare och kronojägare och till den tekniska personalen, framförallt vägbyggare och
dikare. I brevet ger han bakgrunden till reglementet och vidgar motiveringen för att
Domänverkets marker skall vårdas också ur naturvårdssynpunkt. Han påpekar de
utomordentligt stora möjligheter skogsmannen har att påverka naturen -både negativt
och positivt - och framhåller vikten av att ständigt tänka på detta: ” Det är en viktig
uppgift för skogsmännen att bevara en väsentlig del av vad som återstår [av den orörda
naturen] till nytta för natur- och skogsforskningen och till glädje för vår egen och
kommande generationer.”

Medveten om att det effektiva, storskaliga skogsbruket kan leda till ett enformigt
och stereotypt landskap, påpekar han att ” enformigheten kan brytas genom varsam
behandling av vegetationen på lågproduktiva marker och impediment. Låt oss visa,
att det är möjligt att förena ekonomisk skogsskötsel med landskapsvård!”

Höjer ville alltså skydda landskapet mot förfulande ingrepp, och han ville bevara
inslag som erinrade om gången kultur. Däremot kan man i skriftliga dokument av
hans hand från denna tid - mitten av 1950-talet - ännu inte finna tecken på att han
uppmärksammat naturskyddet i djupare mening, t ex som ett skydd för utrotnings-
hotade djur och växter, eller för att behålla en ekologisk jämnvikt. Den diskussionen
hade ännu inte startat vare sig bland skogsmännen eller hos naturvetarna i övrigt.

Dock fanns en kritik bland naturintresserade utanför skogsmännens led mot skogs-
brukets metoder: stora risiga hyggen, döda björkar efter behandling med fenoxisyror
o dyl.

Höjer försökte vid många tillfällen övertyga kritikerna om att metoderna inte bara
var effektiva för att skapa skogar av god kvalitet utan också att de var ofarliga: ”Jag
begagnar tillfället att inlägga en gensaga mot den lättvindiga behandling av viktiga
skogsfrågor som ofta kommer till synes i tidskrifter och tidningar från naturskydds-
håll. Skogsmännen saknar inte natursinne. Det finns säkert fler naturvänner bland
dessa än bland människor i allmänhet de ovederhäftiga angrepp som ofta kommer
skogsfolket till del skadar naturskyddstanken.” (Inlägg i diskussion ordnad av Natur-
skyddsföreningen nov. 1953)

Höjers relationer till Svenska Naturskyddsföreningen var dock i allmänhet goda
och han var en gärna sedd talare vid föreningens sammankomster och skribent i dess
tidskrift.

År 1954 skrev han i tidskriften om skogsodlingsgränsen och påpekade att hela
740 000 hektar avsatts ovan gränsen och därför kunde betraktas som ett enda stort
naturreservat. Han deklarerade samtidigt en kritisk inställning till hur fjällskogarna
tidigare skötts av Domänverket, då man haft en rent exploaterande syn på avverk-
ningarna där.

Året därpå skrev han en ny och längre artikel i ” Sveriges Natur” om norrländska
skogsvårdfrågor. I artikeln redogör han för den historiska utvecklingen från 1700-
talet till 1950-talet och drar slutsatser om orsaker till skogarnas aktuella tillstånd. Han
förklarar för läsaren hur marken successivt försämrats genom de ständiga plockhugg-
ningarna och hur råhumustäcket blivit tjockare och tjockare. Skogsbrukssättet efter
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andra världskriget syftar till en restaurering av skogen och skogsmarken. De stora

hyggena med åtföljande bränning, markberedning och sådd eller plantering ingår som
en effektiv metod i restaureringarbetet. Återigen pekar han på de stora arealer som
lämnas orörda för eventuella åtgärder i framtiden när man vunnit större kunskaper.

Höjer såg som sin uppgift att informera naturvårdsfolket om skälen till de till synes
radikala skogsvårdsåtgärderna för att återskapa växtliga skogar i Norrland.

Han strävade efter att överbrygga motsättningarna mellan skogsfolket och de natur-
vå rdsintresserade bland fackbiologcr och allmänhet. Han lyssnade också på de syn-
punkter som framfördes frå n bl a Naturskyddsföreningens representanter.

Genom tankeutbyten med kunniga biologer, markforskare och naturintresserade,
och genom de erfarenheter han skaffade sig under resorna runt om i landet, fördjupa-
des efter hand hans intresse för naturvård. Mer och mer sysselsatte sig hans tankar
med det biologiska samspelet och den ständiga förändringen av naturen runt omkring
honom.

Höjer engagerade sig för inrättande och bibehållande av reservat även utanför
Kronans marker. Han stred kraftfullt t ex för Rya skog i Göteborg, han föranstaltade

Nationalparken
Gotska Sandön.
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Naturreservatet
Fjärås Bräcke.
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att Brösarps Backar i Skåne inköptes och gjordes till reservat, likaså Sandsjöbacka och
Mästocka i Halland.

Nationalparkerna hörde till hans skötebarn och flera inrättades under hans tid som
generaldirektör, bl a Gotska Sandön. Som ledamot i det nyinrättade Naturvårdsverk-
ets styrelse hade han naturligtvis goda möjligheter att påverka utvecklingen.

Om hans goda relationer till Svenska Naturskyddsföreningen vittnar art han valdes
till hedersmedlem i föreningen 1959. Vetenskapsakademien uppmärksammade hans
insatser för naturvården genom att 1963 tilldela honom Akademiens stora natur-
skyddsmedalj i guld.

Erik Höjer införde en ny aspekt på begreppet naturreservat då han utöver de rent
vetenskapliga skälet, att avsätta och bevara natur för framtida forskning, även införde
sociala behov i diskussionen. Han menade således att reservat skulle finnas också för
att trygga människors möjligheter till rekreation i naturen.

Hans grundinställning var att Kronans skogar i största möjliga utsträckning skulle
vara tillgängliga för svenska folkets fritidsintressen och behov av rekreation. Redan
tidigt under sin tid i Domänverkets ledning såg han t ex till att bilvägarna på krono-
parkerna hölls öppna för allmänheten, i motsats till vad som var vanligt hos många
privata skogsägare och skogsbolag. Men han nöjde sig inte med denna utvidgning av
allemansrätten, utan gick vidare för att göra kronoparkerna attraktiva för en rekrea-

Höjer åtnjöt ett mycket
stort förtroende inom
naturskyddsrörelsen.
Här intervjuas han i
Färna 1964 av Sveriges
Radios specielle natur-
reporter under många
år, Olle Berglund.
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tionssökande allmänhet. Iakttagelserna vid ett längre besök i USA i samband med
Världsskogskongressen 1960 förstärkte hans strävan härvidlag, och han kom att verka
för att begreppet ” multiple use” (mångbruk) vann insteg också bland våra skogsmän.
Impulser från Amerikaresan kom honom också att starta en en omfattande verksam-
het för att öppna skogarna för fritidsfolkct. Strövstigar, rastplatser och campingplatser
anordnades, kronoparkerna beskrevs i instruktiva foldrar, som delades ut till allmän-
heten, och fritidsfisket ordnades på ett enkelt och praktiskt sätt.

Ambitionen var att Domänverkets skogar skulle göras till svenska folkets skogar.
Erik Höjer verkade pådrivande i naturvårdsarbetet genom att skriva artiklar både i

dagspress och olika tidskrifter. Han möttes av ett positivt gensvar och gladdes uppen-

barligen över att ” splittringens och vanmaktens tid” inom naturvården - som han en
gång uttryckte det apropå 1950-talet - var förbi, och att alla goda krafter, Naturvårds-
verket, skogsägarna och de ideella naturvårdsorganisationerna, nu kunde sättas in mot

samma mål.
Under sina sista år som chef för Domänverket kunde han också glädjas åt en rad

framsteg mot en bättre naturvård.

Höjer tog aktiv del -
b la som utredare - i
reformeringen av både
den högre och den lägre
skolundervisningen.
Här får en ung skogs-
elev Skogsvårds-
föreningens hederspris
vid Skogsveckan 1966.
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Respekten för Domänverket
och skogsbruket

När Höjer tillträdde som Domänverkts chef var respekten för verket bland övriga
företrädare för skogsbruket visserligen stor, men samtidigt ansågs verket vara byråkra-
tiskt stelbent och omodernt. Verket deltog i rationaliseringssträvandena inom det
skogsrekniska området för bättre awerkningsmetoder och redskap, och det ansågs ha
en bättre planering av skogsskötseln ä n övriga skogsägare genom den målmedvetna
skogstaxerings och skogsindelningsverksamhet som bedrevs i statsskogarna sedan
mycket lång tid. Men styrningen av förvaltningarna, t ex genom de årliga detaljerade
medelsanvisningarna, ansågs otymplig och hämmande för förvaltarnas självständiga
handlande.

En ny tid med nya tänkesätt hade inträtt med högkonjunkturen för skogsbruket
efter andra världskriget. Flera yngre ledargestalter hade börjat göra sig påminta på
olika områden. Marken var därför väl förberedd, inte minst mentalt, när Hö jer -först
som ställföreträdande chef och därefter som högste chef- gav signalerna till nyordning.

Norrlands Skogsvårds-
förbunds exkursion till
Arvidsjaur 1961. F. v
Landshövding
Manfred Näslund,

överjägmästare
Gunnar Nordwall,
Erik W Höjer, Skogs-

direktör Nils Bergsjö
och överjägmästare
Nils Undén.

Foto Bertil Gustafson.
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Hur Höjer drog igång arbetet för att restaurera statsskogarna i Norrland har
skildrats ovan. Han uppmuntrade också olika strävanden att modernisera
förvaltningen och att delegera beslutanderätten till distriktschefer/överjäg-
mästare och revirförvaJtare/ jägmästare.

Men han hade större ambitioner än så:
•Han ville öka Domänverkets inflytande i det samfällda svenska skogs-

bruket. Som störste skogsägare och med skogar inom alla delar av landet
borde Domänverket vara föregångare för övriga skogsägare.

•Han ville hävda skogsbruket som en självständig näring. I många sam-
manhang uppfattades skogsbruket som en binäring till jordbruket, något
som Höjer menade dåligt motsvarade skogsbrukets betydelse för landets
ekonomi i allmänhet och för landets export i synnerhet.

•Han ville samla skogsägarna och deras företrädare till en samsyn på
skogsnä ringen och till ett gemensamt handlande för ett effektivare skogs-
bruk.

När Hö jer 1950 blev ordförande i Norrlands Skogsvårdsförbund arbetade
förbundet redan aktivt för att driva på utvecklingen i Norrlands skogar
genom exkursioner och genom sin tidskrift. Höjers bidrag till denna strävan
blev fr a att stärka känslan av att man hade samma mål, oberoende av vilken

skogsägarkategori man tillhörde, samt att främja olika gemensamma åtgärder, bl a
genom att generöst ställa Domänverkets resurser till förfogande. Mycket snart blev
han ledargestalten i svenskt skogsbruk, inte bara i norr utan också i söder.

När han blev ledamot i Kungl. Lantbruksakademien 1952, tog han iniativet till cn
omorganisation som förde till att en skoglig avdelning inrättades och akademiens
namn ändrades till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Han såg också till att flera
ledande skogsmän blev invalda i akademien, bl a Skogsdirektören Nils Bergsjö, Mo
och Domsjö AB, Charles Winroth, ordf i Skogs- och Flottningsarbetarförbundet,
samt överjägmästarna Fredrik Ebelingoch Mats Juhlin-Dannfeldt.

I ett föredrag inför akademien 1956 framförde han
också sin syn på skogsbruket som självständig näring. Med
utgångspunkt från skogsprodukternas stora andel av
landets exportvärde, som var ca 40 % vid den här tiden,
och skogsbrukets stora andel i bruttonationalprodukten,
utvecklade han i föredraget skälenför sitt ställningstagande.

Han menade att eftersom skogsbruket hade denna stora

betydelse for landets produktion och export, borde det
utvecklas och ledas av principer som främjade näringens
egen tillväxt på kort och lång sikt. Han förkastade tanken
att skogen bara skulle tjäna som en bank eller ett kassa-

skrin, som togs fram när ägaren behövde pengar för annan verksamhet. Skogsbruket
borde i stället fogas in i en långsiktig ekonomisk skötselplan.

Under de kommande åren återkom han vid flera tillf ällen till ovanstående tanke-
gångar, vilket naturligtvis väckte ond blod bland företrädare för de skogägande
bönderna. De uppfattade Höjers uttalanden som angrepp på det kombinerade
företaget jord och skog, vilket de ansåg vara den frå n privatekonomisk och national-
ekonomisk synpunkt bästa företagsformen.

Norrlands Skogsvårds-
förbunds mångårige
sekreterare, överjägtnäs-
tare Anders Holmgren,
och Erik W Höjer i S.
Arvidsjaurs revir
sommaren 1961. Foto
Bertil Gustafton.

Erik W Höjer
promoverades till
skoglig hedersdoktor
vid K. Skogshögskolan
1963. Promotor
professor Bo Eklund.
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Både från bondeorganisationer och enskilda riksdagsmän i de borgerliga partierna
hade Domänverket utsatts för kritik som gick ut på att statsskogsbruket inte skulle
vara lika effektivt som bondeskogsbruket i sin förvaltning av skogsmarken.

Särskilt i början av Höjers tid som generaldirektör, under de första åren av 1950-
talet, var angreppen på Domänverket i Riksdagen täta. Man anklagade verket för
rovdrift av skogen, för att behandla skogsarbetarna dåligt, och framförallt för att det
ekonomiska resultatet var otillfredsställande. Längst gick väl den riksdagsman som
ville att statens skogar skulle gratis delas ut till enskilda, varigenom staten enligt hans
åsikt skulle få in större intäkter i form av skatter av olika slag än den avkastning
Domänverket årligen gav.

Framförallt dåvarande Bondeförbundets riksdagsmän gick hårt åt Domänverket.
Deras jordbruksminister 1951-1957, Sam B. Norup var kritiskt inställd till Erik W
Hö jer, vilket naturligtvis störde kontakterna med det departement varunder Domän-
verket hörde.

Detta var anmärkningsvärt med tanke på hur lätt Höjer hade i andra sammanhang
att vinna respekt och förtroende hos de människor han mötte. En annan företrädare
för bonderörelsen. Direktören Gösta Edström i Södra Skogsägarna, angrep vid flera
tillfällen Domänverket både för dess politik vid köp och försäljning av mark och för
verkets påstådda olönsamhet. Diskussionen mellan de bägge hövdingarna i svenskt
skogsbruk var tidvis het. Höjer reagerade skarpt mot Edströms påståenden om
Domänverket, som han fann ovärdiga i en seriös debatt.

Kritiken mot sättet att förvalta statens skogar tog Hö jer upp till en grundlig
granskning. I avsikt att få underlag för granskningen tog han kontakt med ett av de

Höjer intresserade sig
mycket för det skogliga
samarbetet i Norden.
Här tillsammans med
de högsta skogscheferna
i Finland, Danmark
och Norge.
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ledande skogsbolagen, Uddeholm AB, för att få till stånd en jämförelse mellan bolag-
ets organisation och skogsskötsel och Domänverkets. Erfarenheterna av den jämförel-
sen ledde till en rad förändringar av Domänverkets förvaltningsregler, som kom att

göra organisationen effektivare. Bl a fick revirförvaltarna större befogenheter för ett

självständigt handlande. Även med Mo och Domsjö AB:s skogsförvaltning tog han
upp ett samarbete, som för Norrlandsförvaltningarnas del kom att få stor betydelse.

Han såg också till att Domänverkets tjänstemän engagerades i olika samverkans-
grupper, varigenom många värdefulla ideer och erfarenheter förmedlades mellan
Domänverket och skogsföretagen.

Inte minst anslutningen av Domänverket till olika organ för forskning och utveck-
ling spelade en stor roll för att vitalisera verket.

Samtidigt som Höjer således trimmade Domänverket till större effektivitet - med
åtgärder som mottogs med stor entusiasm av framförallt revirpersonalen - gick han,

som framgått ovan, till försvar för verket mot dess kritiker bl a i pressen.

Om samarbetet med
Bondeförbundets jord-
bruksminister gick
dåligt blev det så
mycket bättre med
hans socialdemokra-
tiska efterföljare Gösta
Netzén och Erik
Holmqvist. Höjer och
Holmqvist under en
överläggning i Domän-
styrelsen 1962.
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Företagsformen och
Domänverkets inre
organisation

Efter den hårda reduceringen av Domänverkets organisation 1933 - antalet revir
minskade med 30 % - hade man successivt börjat öka antalet tjänster och revir-
förvaltningar igen i slutet av 1930-talet och under 1940-talet. Huvudskälet till detta
var de stora markförvärv som gjorts och som krävde ytterligare personal för skötseln. I
stort sett behöll man dock organisationen från 1933 in på 1950-talet med ca 95 revir.

Men restaureringsarbetet enligt Cirkulär 1 /1950 krävde för genomförandet en
intensivare drift. Liksom flera norrländska skogsbolag inrättade domänverket därför
nya förvaltningar och anställde flera tjänstemän under 1950-talet. Som mest omfat-
tade organisationen 119 revir (inkl 4 skolrcvir) fördelade på 11 överjägmästardistrikt.
Även byråorganisationen vid Domänstyrelsen i Stockholm ökades ut och fick nya
avdelningar för speciella ändamål.

Revirens staber utökades
också genom att flera specia-
lister tillfördes.

Kronojägarkårens skick-
lighet och erfarenhet togs
tillvara och ett urval av dess
medlemmar utsågs efter
kompletterande utbildning
till revirassistenter med be-
fogenhet som revirförvaltar-
ens ställföreträdare och med
uppgift att biträda denne (se
nedan). Erfarenheterna av
att skapa befordringstjänster
för kronojägarkåren var
goda, och man gick därför
vidare med att skapa nya
befattningar för att ta hand
om den ökande mekanise-
ringen av avverkningarna
genom de s k tekniska assis-
tenterna.

Åtgärden bidrog till att
den snabba mekaniseringen,
som till väsentlig del fram-
tvingats av arbetskraftsbrist,

Inspektion i Volgsjö
revir 1964: Reviiför-
valtaren Stig Sjöström
argumenterar inför
Generaldirektören och
skogsvårdschefen Skog
lic Börje Häggström.
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kunde genomföras.
Även kontorsfunktionen rustades upp, både kvantitativt och kvalitativt, så att

revirförvaltarna kunde avlastas en rad rutinbetonade göromål. Verket började tidigt
använda datamaskiner, som väl lämpade sig för allehanda beräkningar i virkesredo-
visningen och skogsindelningen liksom för det alltmer komplicerade avlöningsarbetet.

Genom att awerkningsarbetet framförallt i Norrland huvudsakligen pågick vinter-
tid - i Norr-och Västerbotten i regel månaderna januari-april - och arbetskraften
således var säsonganställd behövdes ert mycket stort antal skogsarbetare, viket i sin tur

ledde till stor arbetsbelastning på kontorspersonalen under vår och försommar.
Höjers gencraldirektörstid kännetecknades således av ständigt pågående föränd-

ringar av organisatorisk art i syfte att effektivisera arbetet på alla fronter.
Hö jcrs krafter togs också i anspråk inom AB Statens Skogsindustrier (ASSI ), där

han var styrelseordförande ända fram till 1961. Detta var naturligt så länge ASSI var
ett helägt dotterbolag till Domänverket, men även efter det att ASSI 1957 lagts direkt
under K. Maj:t fick Höjer förtroendet att vara dess styrelseordförande.

Domänverkets och ASSIs förhållanden till varandra under den tid som denna upp-
sats omfattar borde bli föremål för en djupare studie än vad som här ryms, varför i
framställningen bara tas upp några avsnitt där Höjer var särskilt aktiv.

På grund av ASSIs dåliga ekonomi och de slitningar som ofta uppkom vid virke-
sprisförhandlingarna mellan ASSI och Domänverket - Domänverket stod för om-
kring 90 % av ASSIs virkesförsörjning - måste Höjer ägna avsevärd tid och kraft åt

bolagets angelägenheter.
Särskilt ASSIs problem i Norrbotten vållade bekymmer. Till stor del hade bolagets

verksamhet där byggts upp med särskilda riksdagsanslag som en åtgärd att underlätta

sysselsättningen i ett län med stor arbetslöshet. När bolagets styrelse ville rationalisera
verksamheten genom att lägga ned mindre, omoderna anläggningar och bygga ut och
modernisera de större, uppstod missnöje på nedläggningsortcrna, ett missnö je som
ofta fördes fram genom de norrländska riksdagsmännen.

Förslag att utvidga den träförädlande verksamheten genom att t ex anlägga en spån-
skivefabrik i Jokkmokk och en lövmassefabrik i Storuman avvisades av Hö jer därför
att den erforderliga råvaran, som till huvudsaklig del måste hämtas från kronoskogar-
na, redan var intecknad for den befintliga industrin längs Norrlandskusten.

Även om Domänverket stod för ASSIs huvudsakliga virkesförsörjning, skedde
verkets leveranser till 75 % till andra företag, som således också var beroende av
kronans virke för sin produktion. ASSI hade ständigt behov av mera virke från
Domänverket, virke som dock inte fanns tillgängligt inom de delar av landet där
bolaget hade sina industrier. Bergslagen och Norrbotten.

Domänverket bolag?
Samtidigt med de stora och fortlöpande förändringarna av Domänverkets inre orga-
nisation pågick en diskussion i riksdag och departement om inte Domänverkets före-
tagsform borde ses över med syfte att skapa en rationellardörvaltning avstatens skogar.

Tanken att ombilda Domänverket till aktiebolag torde ha funnits alltsedan utred-
ningen om företagsformerna i de statliga verken startade 1953. Den utredningen fann
visserligen (1960) att det inte fanns anledning att ändra Domänverkets företagsform,
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Överläggning på hög
nivå, fr v Generaldi-
rektör Börje Lundgren>

Lantbruks-styrelsen,
Erik W Höjer, Jord-
bruksminister Erik
Holmqvist, Landshöv-
dingen i Kopparbergs
län Gösta Elfving och
disponent Håkan
Abenius, Stora
Kopparbergs Bergslags
AB. I Dalarna 1964.

med motivering att Domänverket i högre grad än andra skogsägare hade att bevaka
samhälleliga intressen och att statsmakterna dä rför borde ha möjligheter till ett direkt
inflytande på verksamheten.

Man förklarade dock samtidigt i utredningen att det borde vara tekniskt mö jligt att
driva Domänverket som ett statligt aktiebolag.

Kort därefter tillsatte finansminister Gunnar Sträng två utredningsmän, riksdags-
männen John Ericsson och Erik Severin med E W Höjer och ASSIs direktör Olof
Rynell som experter, för att närmare undersöka om inte Domänverket - trots vad som
sagts tidigare - borde ombildas till bolag. Utredarna föreslog att Domä nverket med
undantag för jordbruksförvaltningen skulle ombildas till AB Statsskogar samt till-
sammans med ASS1 inordnas under ett förvaltningsbolag, AB Skogsintressen.

Jordbruksf örvaltningen liksom alla markaffärer borde enligt utredarna läggas under
I^antbruksstyrelsen.



41Skogshistorisk Tidskrift

Höjer, som inte delade utredarnas uppfattning, lade fram ett eget förslag till organisa-
tion för Domänverket. Det anslöt till den s k tredje afFärsverksformen, ett förslag som
redovisats av utredningen om Postverkets organisation 1962.

Förslaget publicerades i en liten skrift vid sidan av den officiella utredningen. Den
vann stor uppmärksam-
het och mottogs mycket
positivt av Domänverkets
personal liksom av skogs-
brukets intressenter i
övrigt.

Förslaget innebar att
verket skulle fortsätta att
vara ett affärsdrivande
ämbetsverk men med
större frihet och själv-
ständigare ansvar än
tidigare. En styrelse med
lekmannainslag skulle
leda verket tillsammans
med Generaldirektören.
Styrelsen skulle utses av
K.Maj:t som också skulle
utfärda föreskrifter om
avkastning, redovisning

o dyl. Genom inrättande av fonder för olika ändamål - markfond, förnyelsefond,

industrifond - skulle underlag skapas för en långsiktig verksamhet. Samordningen
med ASS1 skulle ske genom industrifonden.

Varken utredarnas eller Hö jers förslag blev antagna, och Domänverket fortsatte
verksamheten under samma former som tidigare ännu några år.

Men Höjers förslag kom att bilda grundvalen för det omfattande omorganisations-
arbete som genomfördes i slutet av 1960-talet, och som resulterade i en organisation

som hade många likheter med
Hö jers förslag.

Hö jer lyckades således lotsa
Domänverket förbi alla hinder
som upprestes mot det Domän-
verk som i så mycket bar hans
prägel.

Försöken att försvaga organisa-
tionen avvärjdes och Domän-
verkets ställning både inom skogs-
bruket och i svenskt näringsliv
förblev stark.

Virkesköming med
hjultraktor och linkran.

, Säma revir 1956.
Foto Folke Rydbo.
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Jordbruksminister
Gösta Netzén, Erik
Höjer och överjägmäs-
tare Fredrik Ebeling i
Norrbotten 1959.
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1959 firade Domänverket sitt 1OO-års jubileum medfestligheter
runt om i landet och med en högtidssammankomst i Blä Hallen
i Stockholm i närvaro av bl a Konungen, prinsessan Sibylla,

Statsminister Tage Erlander och andra regeringsmedlemmar.
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