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Den observante resenären kan se denna
trend genom bil- eller tågrutan. Vi kallar
det också Sveriges gröna vägg, som för
närvarande producerar ca 100 miljoner
m3sk per år, mer än 1 miljon kubikmeter
per sommardygn under vegetationsperio-
den eller ca 5 miljoner träd per dygn vid en
viss medelstam. Detta är produktionskapa-
citet genom fotosyntesarbete och vid sam-
tidig bindning av luftens koldioxidhalt.

c
L/

venska skogsmän har under 1900-
talel kallats seklernas såningsmän
och kan vid kommande millenneum-

skifte slå fast att de ur skogsproduktions-
synpunkt vunnit framgångar som i världs-
perspektivet är en internationell succé'.
Grunden för detta lades för snart 200 år
sedan och är alltså ett resultat av många
generationers arbete.

Ett försök till virkesbalans 1750 har
redovisats av L Kardell ( 1988) med påpe-
kandet att samtliga ingående poster är
beräknade med stor osäkerhet. Tillväxten
bedöms till ca 30 miljoner nTf och för-
brukningen beräknas till 15-16 miljoner
där husbehovsveden svarar för ca 11 milj
m3f och virket till bergsbruket omfattar ca
4,5 milj nTf.

Ett annat mått på äldre virkesförbruk-
ning ges av L. Östlund (1993) med hänvis-
ning till Arpi (1959). Vid mitten av 1800-
talet avverkades omkring 7 milj nTf varav
husbehovsveden svarade för omkring 3
milj. Under mellankrigstiden hade den
totala vedförbrukningen stigit till knappt
25 milj au jämföras med storleksordning-
en 70 milj under 90-talet. Siffrorna är inte
alltid jämförbara eftersom kubikmeterdefi-
nitionen ibland saknas.

Siffermässigt kan utvecklingen belysas
genom följande siffror ur riksskogstaxe-
ringens digra material.

1926 1945 1957 1966 1974 1992År
Totalförråd
milj m’ sk 1720 1840 2200 2330 2400 2670

Ökning
från 1926

7% 28% 35% 40% 55%

Under vissa förutsättningar som god
skogsvård och balanserade avverkningar
finns det prognoser som visar på ett total-
förråd av ca 3 miljarder skogskubikmeter i
mitten av 2000-talet.
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nare underkasta sig därföre att de sanslöst
nedhuggit de skogar som de förr haft. Det-
ta förhållande äger rum på största delen av
Öland och flera trakter av Skåne".

1 riddarskapets och adelns protokoll för
1809-1810 års riksdag finns följande ytt-
rande av Carl Reuterhjelm intaget. Det
angavs för att betona hur viktigt det var att
man inte dröjde med att behandla en viktig
skogsfråga om kronoskogamas framtida
disposition. "En vidare uppskjuten hand-
läggning av detta ärende skulle nödsaka ett
sednare slägte till ytterligheten att anting-
en göra utflyttningar till blidare klimat
från sina stora och magra åkerfält, hvilka
de med svett och möda odlat av skogame,

eller dväljas i samma hus med deras krea-
tur för att av dessas ångor uppvärmas samt
såsom vildar förtära okokt föda".

De båda citaten antyder problemen för
människors levnad och välfärd på grund av
bristande tillgångar och också lokalt
betingad artfattigdom.

Skogsavverkningarna före sågverksin-
dustrins stora genombrott under 1850-talet
låg koncentrerade till kusterna, där
odlingsmarkerna utvecklats och där bergs-
bruket pågått under många hundra år. Det-
ta innebär också att underlaget för den bio-
logiska mångfalden utvecklats olika i skil-
da delar av landet.

Några exempel bland otaliga skall här
anges.

Så berättar Egil Akre under sin skogs-
historiska exkursion 1994 under temat
"400 år i Bergslagen ", som nedtecknades
av E Sillerström.

"I begynnelsen var ödemark och begyn-
nelsen varade fram till 1590, då Simon
Finne svedjade sitt första fall ( hygge) och
skapade den första fasta bebyggelsen i den
sjumilaskog, som sträckte sig från strax
söder om nuvarande Hällefors och upp
mot Västerdalälven".

"Redan i slutet av 1600-talet var all den
gamla rovskogen slut i denna del av Berg-
slagen. De ungskogar som sedan växte upp
på kalhyggen och svedjemark hann ej bli
gamla förrän de togs till gruvved och till
kolning. Skogens omloppstid blev bara
femtio år, helt naturligt egentligen, efter-
som produktionsmålet ända till långt in på
1800-talet var kolved och klenskog. Grov
skog var då faktiskt mest en styggelse för
huggare, körare och kolare. Timmer för
husbyggnad var av helt underordnad bety-
delse".

Ett hundratal år senare fick den då upp-
växta och grova skogen ny betydelse för i
främsta hand sågverksindustrien. Intressant
är också att citera skogshögskolans grunda-
re Israel af Ström, som 1853 skriver att sko-
garna med varje år förminskas och att på
vissa orter skogsbristen är så svår att "torf
samt till och med torkad kogödsel måste
begagnas, istället för ved, till kokning och
boningsrummens uppvärmande, och den
bedröfliga lott måste dessa bygders innevå-

Skogsutnyttjande
i historiskt perspektiv
Vi behöver inte gå tillbaka till "Jorden var
öde och tom" eller till tidpunkterna för
kontinentalsocklarnas förskjutningar på
jordklotet, men det kan finnas anledning
att påminna om vissa gamla källor.

Världens troligen äldsta vittnesbörd om
skogen och dess användning, samt kon-
flikter ifråga om detta, hittar vi i Gilgame-
scheposet från gamla Mesopotamien och
staden Uruk. För nästan 5000 år sedan
avverkade härskaren Gilgamesch ceder-
skogen för att bygga ut sin stad och sitt
rike. I skogsbristens spår drog sedan
avverkningarna vidare över större delen av
främre Asien allt eftersom befolkningstät-
heten ökade och därmed kravet på mer
åkermark och bete. I denna del av världen
och med bristande kunskaper om skogs-
förnyelse och skogens skötsel ledde
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avskogningen till erosioner, saltmättade
jordar och ökenlandskap.

I Gamla Testamentet finner man flera
vittnesbörd om skogens användning. Kung
Salomo planerar att bygga ett tempel ät
Herren och säger till sin vän Hiram. kon-
ung i Tyrus, "Så bjud nu att man hugger åt
mig cedrar på Libanon, ty Du vet ju själv
att bland oss icke finnes någon som är så
skicklig att hugga virke som sidoniema". 1
tidernas begynnelse fanns alltså yrkes-
skickliga skogsarbetare och man gjorde
bruk av skogen.

Skogsavverkningarna försköts senare
västerut i samband med ökat hus- och båt-
byggande, ökad energiförbrukning i sam-
band med glas- och kruk- och metallfram-
ställning där man kan framhålla de sjö-
transportnära Kreta och Cypern, som tidi-
gare varit beskogade. Numera skogfattiga.

Omkring tiden för Kristi födelse växte
Romarriket och med det en stor expansion
som bl a omfattade Nordafrika. Spanien
samt delar av Frankrike, Tyskland och
England. Utmärkande för romarriket var
också dess energibehov för husuppvärm-
ning och varma bad. I sammanghanget kan
nämnas den engelska staden Bath samt de
tyska städerna Trier och Bad Kreuznach
med sina gamla termer respektive central-
uppvärmda hus.

Ett ytterligare steg i träanvändningen får
vi när vissa nationer utvecklar sina flottor
för fredliga och militära ändamål. Så kom
Gonzalves Zarco till "Isola de Maeira"
1419 och fann att ön hade så mycken skog
att den namnsattes så. Madeira betyder
skog på portugisiska. Skogen hindrade
utvecklingen av olika planteringar varför
Zarco satte eld på den och det lär ha brun-
nit i sju år.

Skogsutnyttjandet i Tyskland började
under bronsåldern då landet till 85 % var
beklätt med naturligt uppkommen skog.
Under romartiden (15f.Kr - 450 e.Kr.)
fanns fortfarande stora knappt bebyggda

skogsområden. Omkring 800-talet uppma-
nar Kejsar Karl den Store sina skogsför-
valtare att noga akta skogarna för utarm-
ning. År 1713 präglade Hanns Carl von
Carlowitz begreppet NACHHALTIGKE1T
men redan tusentals år tidigare praktisera-
des uthålligt skogsbruk enligt arkeologisk
och historisk forskning. Av intresse för
skogsbrukets utveckling är också tyskarna
Hartigs och Presslers framlagda kalkyler
över lönsamheten med barrskogsplante-
ringar vilket bidragit till kalhyggesbruket i
Tyskland. Här finner man matematiska
och ekonomiska modeller till grund och
till skillnad från de boreala skogarnas
behov för sin förnyelse.

Under slutet av 1700-talet grundades så
de första skogsskolorna och forstfakulte-
tema i Tyskland vilket påverkade den
svenska utvecklingen. Mest berömt och
med stark influens i Sverige är Tharand
med Henrich Cotta sin primus motor. Där
utbildades forstassessom C.L. Obbarius,
som med Jemkontoret som huvudman
startade Brukssocitetens skogsinstitut i
Bysala i Västmanland år 1839. Den lokala
träbristen var stor och intresset för åter-
växtåtgärder påverkades verksamt genom
Obbarius som anses mer ståndortsintresse-
rad till skillnad med den s. k. fackverkme-
toden, d v s att planerade framtida avverk-
ningar infördes i ett geometriskt system.

Exemplena på skogens nyttjande i gång-
en tid är otaliga och här skall bara nämnas
holländarnas flottningar på tyska floder för
sitt skeppbyggeri, norrmännens export på
1200-talet av granvirke till förstärkning av
Amsterdams grund samt engelsmännens
sökande efter virke i östersjöländerna när
deras landtransporter till egna floder blev
för långa och kostsamma. Överallt finner
man ökade krav på lagstiftning med
restriktioner och igångsättande av skogs-
fömyelse.

En intressant iakttagelse är också sam-
bandet mellan kulturers uppgång och fall
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och tillgången på skog. Genomgående hit-
tar man fyra huvudfaktorer, som legat bak-
om mänsklighetens utnyttjande av skogen
eller skogsmarken.

= Behovet av betes- och odlingsmark
= Skydd i form av bostäder
= Energi för hushållsprimära behov som

värme, hygien, matlagning samt framställ-
ning av metaller, glas, hushållsredskap
m.m.

= Vattentransportmöjligheter för civila
och militära ändamål.

Skogen och dess produkter har alltså
varit en grundförutsättning för civilisatio-
nens och statens utveckling från vaggan
till kistan.

rekommenderade romarna hur de skulle gå
till väga. Även Cicero uttryckte sin oro
över de romerska skogarnas skövling i en
senatsdebatt. Många är senare skrev eng-
elsmannen John Evelyn sitt verk Sylva, en
skrift om naturvård.

Från 1700-talets Sverige vet vi att Linné
under sin skånska resa reflekterar över
svedjebrukets nytta eller skadlighet.

På 1800-talet letar Elias Fries ( 1847)
efter djupare förklaringar till skogssucce-
sionerna efter "rullstensperioden" ( istiden )
och finner dem delvis i klimatförändring-
ar. delvis i skogseldarnas inverkan men
också i skogsträdens konkurrens med
varandra och deras förmåga att gynna oli-
ka slags undervegetation. Han menar ock-
så att den åkerbrukande människan här
kommer in i slutskedet av utvecklingen
och tillgriper elden för att undanröja
urskogen, något som han menar ‘ förstörde
dåvarande Ekskogen med alla dess vilda
djurarter".

Under 1900-talet diskuterar Hesselman,
Romell och C.O. Tamm med flera skogs-
forskare de mer vetenskapliga underlagen
för växelspelet mellan ekosystemets olika
komponenter.

Kritiken mot långsiktiga effekter av nya
skogsbruksåtgärder och problem med
effekter av luftbuma föroreningar av olika
slag tilltar.

Frågorna är inte främmande för biologer
och skogsmän, som besväras av bristen på
god kunskap för att på sikt förbättra skogs-
bruksformema.

Skydd och naturvård
växer fram
Enligt Bibeln ångrade Gud en tid efter ska-
pelsen sitt verk och ville utplåna männis-
kan och andra djur. Noa hade dock funnit
nåd inför Herrens ögon och därför sade
Gud till Noa "så gör Dig nu en ark av
goferträ och inred arken med kamrar, och
bestryk den med jordbeck innan och utan".
Noa kan sägas vara den förste som nyttja-
de trädet, i detta fall hård och kådrik ceder-
skog, för att rädda den biologiska mång-
falden. Här kan man också spåra diskus-
sionen mellan förnyelsebara kretslopps-
produkter, trädet ceder, och fossila ämnen
som jordbeck, stelnad olja från marken i
Mesopotamien.

Tidigare har nämnts uthålligt skogsbruk
enligt arkeologisk och historisk forskning
samt att begrepp som skogsfömyelse och
uthållighet vinner insteg. Erosioner och
skogsskövlingar väcker tidigt tanken på
skydd av känsliga skogar. Roms tidiga
hamn Ostia är ett sådant exempel.

Skriftliga dokumentationer angående
ekologiska konsekvenser för skogssköv-
lingar i känsliga områden hittar man hos
Platon i hans verk Critias, hos Cato som

På väg mot
naturanpassat skogsbruk
Under 1980-talet har insikten och tillta-
gande kunskaper skapat underlag för nya
vägar i det nordiska skogsbrukets utveck-
ling och då främst markerat i de nya poli-
cyutfästelser som storskogsbruket företrä-
der. Samtidigt uppmärksammas succesivt
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skogsbrukets stora betydelse för bindning-
en av koldioxid i fotosyntesen i kombina-
tion med syreleveransen och skogens leve-
ransförmåga av bioenergi. Privat- eller
familjeskogsbrukets roll , som ägare av
Sveriges halva skogsmark, är också myck-
et viktig med dess mångfald i beslutsfat-
tandet och kanske mer uttalad generations-
känsla för ägandet.

Utvecklingen under 1990-talet har prä-
glats av tilltagande skoglig landskapspla-
nering som i princip bygger på sex kom-
ponenter.
• Ökad skogsproduktion genom förbättrad

och uthållig skogsskötsel
• Tillvaratagande och förstärkning av den

biologiska mångfalden genom artskydd i
olika former

• Skärpt uppmärksamhet vad gä ller
vattenkvalitativa frågor

• Skogshistorisk kunskap som i sig också
inbegriper kulturmiljön

• Beaktande av sociala och estestiska frå-

kvar att bygga på i vårt stryktåliga ekosy-
stem. Förändringarna tar tid men saker och
ting börjar vända.

En personlig reflexion
Vilka är de starkaste drifterna av biologisk
natur som styr vårt handlande och jag
menar då bland friska och normala indivi-
der och i första hand inom djurarterna med
största anspelning på människan.

Jo, kraven på föda, vila och fortplant-
ning.

För att klara detta inom den boreala
zonen krävs
• torr ved, en fotosyntesprodukt som är

förnyelsebar. Med ved kan man bygga
ett skydd och värma detsamma

• rent vatten som också ingår i fotosynte-
sen och som är livets viktigaste
beståndsdel

• potatis, som kan ätas och som är ett av
många exempel, t o m importerad, pä
omvandlad fotosyntesenergi.
Våra könsrelationer kan vi lämna därhän

i den primära diskussion om skogsbruk
och naturvård. Skogens framtida skötsel
och vård är däremot grundläggande för vår
existens i Norden.

gor
• Samverkan inom och utom skogsbruket

med ökad information till en många
gånger okunnig omgivning.

Redan nu vet vi att "naturvärdsräkning-
en” eller om man så vill uttrycka det hän-
synstagandet till den biologiska mångfal-
den uppgår till storleksordningen 10 %
eller mer. En stor del av den ekologiskt
inriktade planeringen är klar omkring år
2000.

Det är därför utomordentligt viktigt alt

den brukade skogsarealen sköts med bästa
omsorg så länge som yttre förhållanden
tillåter detta. Vi har haft många istider tidi-
gare.

Hur stor är då våra chanser att klara den
biologiska mångfalden i skogsbruket?

En av Sveriges miljöanalytiker menar att
är del någonstans i världen vi har möjlig-
het att klara den biologiska mångfalden så
är det här. Det finns tillräckligt mycket
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