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2. Historiken i siffror
Under istiden var naturligtvis skogarnas
utbredning mycket mindre än nu. Efter
istiden vandrade skog in i nya områden.
Det är inte meningsfullt att diskutera
avskogningen förrän de första högkultu-
rerna började uppstå vid Eufrat och Tigris
för 5-6000 år sedan. Men även sedan dess
har klimatet varierat. Sahara var t ex för
några 1000 år sedan cn trädsavann. Män-

niskan sägs ha flyttat därifrån och in i Nil-
deltat när Sahara började torka ut. I de
svenska fjällen gick skogen ca 200 m
högre än nu under postglacial värmetid
(inte bara beroende på landhöjningen). 1
Oregon tycks skogen i vissa områden ha
försvunnit och kommit tillbaka tre gånger
sedan istiden. Alla förändringar som skett
i skogarnas utbredning beror alltså inte på
människan. Även utan människan skulle
skogstillgångarna ha ökat och minskat.
Detta skulle framförallt ha varit fallet i
områden där skogarna befinner sig på
gränsen till möjlig utbredning.

I dagsläget varierar uppskattningar av
hur mycket skog det finns i världen från 3
till 5 miljarder ha (ca 20-40% av landarea-
len ). Skillnaden beror på olika definitio-
ner. En svensk och en senegales uppfattar
ordet "skog” helt olika. Detta gör att upp-
gifter från olika källor sällan kan jämföras
utan diverse justeringar.

i .

Bakgrund.
Många är oroade av dagens skogsför-

störelse eller avskogning' i tropikerna.
Det finns det förvisso anledning till.
Många tycks dock tro att skogsförstörel-
sen är någonting som beror på ulands-
bomas okunnighet eller västerlandets
girighet.

Skogsförstörelsen eller påverkan på
skogsvegetationen har emellertid varit
människans följeslagare sedan hon och
hennes anfäder började nyttja elden.
Den sumeriske sagokungen Gilgamesh,
som ofta sägs vara den första männis-
kan vi känner i historien, sysslade med
att röja den stora cederskogen ( troligen
Amanus-bergen i norra Syrien ). Ety i
skogen fanns jätten Humbaba som skul-
le drivas ut.

I den här artikeln ger jag några glim-
tar ur avskogningens historia. När, hur,
var och varför skedde det?

1 Termerna används i artikeln synonymt.
Dock innebär "skogsförstörelse" en negativ
värdering. Därför använder jag oftast den
neutrala termen avskogning.
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Det finns naturligtvis stora problem med
att göra sådana kartor och framförallt att
försöka överföra uppgifterna till siffror.
Även om kartan visar att ett område var
täckt med skog till 100% så var ju alltid
vissa områden täckta med små vatten,
bäckar, berg osv. Det var nog sällan mer än
80-90% som var täckta med skog.

Kartan från WCMC har också en del
brister. Vissa öppna skogar i Afrika och
Latinamerika är ej med i beräkningarna.
Däremot är vissa områden av denna typ
medräknade i Asien. Den ursprungliga
arealen borde pga av detta närma sig 7 mil-
jarder ha. Det är högre än andra beräk-
ningar. Däremot är nog definitionen av
nuvarande skog relativt sett hårdare. Så
den procent skog som återstår kan därför
vara högre än vad som visas i tabellen.

Ett amerikanskt institut ( Woods Hole )
har försökt beräkna hur mycket skog det
fanns år 1700. Definitionen av skog är nog
inte helt jämförbar med WCMC. Men slu-
ten skog verkar ha legat i storleksordning-
en 4,5 miljarder ha. Inkluderas savannsko-

I den här artikeln betyder "skog” trädar-
tad vegetation som har en slutenhet av mer
än 10% och träd högre än 5 m. Enligt
FAO finns det ca 3,4 miljarder ha med
sådan skog. Ibland använder jag termen
"sluten skog". Det betyder skog ungefär
som en svensk jägmästare uppfattar ter-
men (finns ca 2,8 miljarder ha). Öppna
savannskogar och dylikt finns alltså inte
med. Inkluderas buskmarker o dylikt kan
man däremot komma upp till över 5 mil-
jarder ha.

Naturligtvis finns det inte några invente-
ringar på vilka man kan basera uppgifter
om svunna tiders skogstillgångar. Uppgif-
ter kommer från historiska källor, skatt-
ningar av vilken vegetation som borde fin-
nas med tanke på klimatet osv.

World Conservation Monitoring Centre i
Cambridge ( WCMC) har nyligen försökt
skatta hur mycket skog som ursprungligen
fanns och hur mycket som återstår.
WCMC gjorde kartor som har använts för
att få fram siffror. Den väsentligaste infor-
mationen återges i tabellen nedan:

Tabell 1 : Utvecklingen av skogsresurserna ( milj ha)

Region Ursprunglig2 Nuvarande Nuvarande som
% av ursprunglig

Orörd skog Nuvarande
förändring

per år
( 1990- / 995 )

Afrika
Asien
Centralamerika
Sydamerika
Nordamerika
Europa
Ryssland
Oceanien

680 230 34 53 -3,75
1513 428 28 84 -3,4

178 97 *55 17
974 -5,81680 70 444

1088 848 373 +0,76
+0,39
+2,0+

78
469 152 32 1,4

1176 808 69 345
143 93 3265

Totalt 6220 3336 54 1350 -10,00

1 Visar skog för 8000 år sedan. ' Inkluderat i Sydamerika. 4 Inkluderat i Asien.
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gar o dyl så kommer man upp till över 5
miljarder ha.

Forskare kommer fram till att än så
länge har den mesta avskogningen skett i
tempererade skogar och mer öppna skogar
i tropikerna. I dessa områden finns det
mesta jordbruket. Mycket sluten skog i de
relativt torra delar av tropikerna har också
omvandlats till mer öppna skogar. Regn-
skogar och skogar i det boreala området
har röjts och degraderats i mindre utsträck-
ning.

De siffror som ges om förändringar i
skogsarealen under 1990-talet kommer
från FAO och är faktiskt mycket osäkra.
Ifråga om u-länderna, där färska invente-
ringar är sällsynta, kan det vara fråga om
en felmarginal på +-25%. Inte ens satelli-
ter, som ofta används, kan alltså ännu ge
exakta siffror (det är också delvis en fråga
om pengar). FAO har i sin studie försökt
skatta avskogningen i naturskog. Denna
siffra har i tabellen minskats med uppgif-
ter om gjorda planteringar (också från
FAO). Under perioden minskade u-länder-
nas skogar med ca 13 milj ha. I-ländernas
skogar ökade med 2-3 milj ha per år. Kan-
ske kan man våga skatta att jorden som
helhet nu förlorar 10 milj ha per år. Den
areal som röjs under ett år (och som kan
ses på t ex flygbilder) kan dock ligga i
storleksordningen 40-50 milj ha ( men 30-
40 milj ha går också tillbaka till skog).
Avskogningen verkar ha legat på nuvaran-
de nivå sedan 1960-talet. Sedan år 1700
har världen förlorat 3-6 milj ha per år.

bergen fanns skog. Cedrar från Libanon
exporterades till Egypten redan för 5000 år
sedan. Sumerer, assyrier, fenicier, romare
m fl påverkade på olika sätt skogen. Under
perioden 700-1900 påverkades området
mycket av araber och tuikai (liksom hela
södra och östra Medelhavsområdet). De
var inte skogsskötare och många hävdar att
deras beteskultur haft stort negativt infly-
tande på skogen.5

Mycket skog verkar dock ha funnits
kvar på medeltiden. Stor avverkning eller
t.o.m. störst avverkning påstås ha skett
under första världskriget. I Libanon sägs
60% av träden ha försvunnit då. Järnvägs-
byggena tog också sin beskärda del av
återstående skogar. I Syrien skadades
mycket skog så sent som under andra
världskriget. Bara 10% av den ursprungli-
ga skogen uppges nu vara kvar mellan
Medelhavet och Afghanistan.

Redan i kulturens gryning var Cvpem.
Kreta. Mvkene. Sicilien. Makedonien.
Svartahavsområdet med flera platser vikti-
ga källor för ved. Skogstillgångarna var ett
skäl till områdenas blomstring. På Cypern
användes veden lokalt för kopparproduk-
tion. Enligt uppgift har Cyperns skogar
förstörts flera gånger och återkommit. Det
hävdas att Makedonien fick övertaget
gentemot grekerna under kung Filip och
Alexander den store eftersom där fanns
rika skogsresurser.

Både Grekland och Rom utnyttjade sina
åtkomliga lokala skogar hårt. Båda kultu-
rerna skaffade sig kolonier som hade sko-
gar. Inom parentes kan här nämnas att
romaren Cato hävdade att en skogsodling
var ett av kännetecknen på en god gård
(samma åsikt finns redan hos grekerna).
Det kan också nämnas att uppgifterna om
omfattningen av skogsförstörelsen i Italien
under romersk tid varierar mellan olika
källor.

Många historiker ger lyriska beskriv-

3. Avskogningen i de gamla
kulturländerna

Avskogningen inleddes för länge sedan i
de gamla kulturländer där kultur och jord-
bruk uppstod. Skogarna i Västasien påver-
kades mycket tidigt. Mycket naturlig vege-
tation där är öppna buskmarker. Men i t ex
5 Även om min gamla kollega Napoleon Lundberg tillskrev Mohammed yttrandet "Den som fäller ett träd skall
vara evigt förbannad men den som planterar ett träd skall 100 äktenskapsbrott vara förlåtna".
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framåt behövde städer som Venedig och
Genua skog för skeppsbyggnad. Skogen i
vissa delar på t ex Balkan och i norra Itali-
en - uppges ha utnyttjats hårt. Turkar,
korsfarare och araber deltog också som
sagts på olika sätt i angreppet på skogen.
Trots denna litania hävdas det som nämnts
att den mesta avskogningen i Medelhavs-
området faktiskt skett under de senaste
200 åren. I vissa områden -1 ex Egypten -

sjönk befolkningen under turkisk tid och
var som lägst på 1700-talet. Sedan dess har
det varit en snabb folkökning.

Det har också skett stor avskogning i
gamla kulturländer som Kina och Indien.
Kina sägs ha varit skogtäckt till 75% (san-
nolikt centrala Kina). Den mesta skogen
var borta för 200 år sedan (nu finns ca
14%). Vissa dynastier har försökt kontrol-
lera skogen eftersom det ofta upplevdes
vara brist. Det fanns t ex skogsmyndighet
och skogslagar 200 år f Kr. I antiken fanns
mycket skog i Indien. Alexander den store
kämpade i skogar där det nu är öken.
Indusdalen var en gång tätt beskogad. Väs-
tra Pakistans höjder var skogklädda under
medeltiden. Men avskogningen påbörja-
des tidigt och har ökat under de senaste
200 åren.

I de oftast relativt torra områden som här

ningar av romarnas effektiva jordbruk. Det
som byggdes upp under romersk tid i
Nordafrika och Västasien förstördes dock
när beteskulturerna fick övertaget i sam-
band med arabernas erövring (bevattnings-
anläggningar förföll t ex).

Nordafrika var exportör av ved till Rom.
Dock verkar det inte som om romarna öde-
läde Nordafrika som ibland sägs. På 700-
talet kallades området "landet med ständig
skugga” . Araber som kom till Nordafrika
ungefär då var som nämnts inte bara skog-
skötare och politisk oro under långa tider
sägs också ha påverkat skogstillståndet
negativt. Delar av Nordafrika förvandlades
från ett land av skog till ett land av busk-
marker. Under medeltiden fanns dock
uppenbarligen skog kvar i stor mängd i
bergen och även längs kusten. I både
Västasien och Nordafrika fanns träd i
wadis (torra floddalar). Dessa har försvun-
nit i sen tid. Det kan läggas till att Egypten
faktiskt hade en del naturlig skog längs
Nilen. Denna har nu helt försvunnit. Det
varkar som om den mesta förstörelsen av
skogarna faktiskt skett under de senaste
200 åren (t ex för järnvägar som öppnade
upp nya områden och krävde bränsle).
Mycket förstördes också under andra
världskriget.

Ofta sägs som nämnts att Medelhavsom-
rådet förstördes redan under romersk och
grekisk tid. I vissa områden var säkert
människans påverkan tidvis stor. Lövsko-
gen degraderas och förvandlas till s k mac-
chia. Enligt många källor återhämtade sig
naturen (t ex skogen) efter oroligheterna i
samband med romarrikets fall. Det var en
återhämtning fram till 1000-talet (” den
mörka medeltiden” ). Macchian förvandla-
des ofta åter till skog. Den arabiska eröv-
ringen ändrade i vissa delar på förutsätt-
ningarna. Mongolernas härjningar i vissa
områden (35 miljoner människor dog) och
digerdöden minskade tidvis på trycket
under medeltiden. Från 1200-talet och

beskrivs påverkades skogen ofta av eld.
Det har också varit mycket krig och oro
vilket påverkade skogen. Vid krig sökte
ofta delar av befolkningen skydd i skogen
i bergen (vilken då kunde påverkas). Krig
kan ibland minska på trycket på skogen
men krigshärjningar och brist på lag och
ordning kan också leda till att skogen far
illa.

I gamla krönikor beskrivs ofta avskog-
ningen. Som framgått fanns det dock ofta
skog kvar. Ofta var det nog den åtkomliga
och synliga skogen som försvann. Stora
områden var ej åtkomliga med den tidens
teknik. Därför kan ibland beskrivningar av
avskogningen låta värre än den var. Ofta
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Vinsterna från skogsbruket investera-
des i landet och utländskt kapital lock-
ades också hit.6

Fossil energi var bl a av betydelse för
att intensifiera jordbruket. Man kan
hävda att fossil energi räddade skogar-
na i Europa runt sekelskiftet.

återhämtade sig också skogen efter ned-
gångsperioder.

4. Utvecklingen i dagens
i-länder

Vi känner alla till att Sveriges skogstill-
gångar befann sig i ett bottenläge för ca
100 år sedan. Då hände något som gjorde
att skogstillgångarna började öka. Bland
skälen till detta kan nämnas:

Ökad efterfrågan på ved (och ökad räd-
sla för brist på ved) från i första hand
skogsindustrin betydde att skogen fick
ett värde.

Ökad effektivitet i jordbruket ledde till
minskat behov för jordbruksmark.

På grund av bl a säker nyttjanderätt
kunde även småbönder dra nytta av
förbättringar i jordbruket.

Tabell 2: Exempel på historiska trender ( procent av arealen).
Siffror inom parentes anger år for uppgiften.

Utvecklingen i Sverige är inte på något
sätt unik. Tabellen nedan ger information
för några andra industristater. Sverige
finns inte med i tabellen eftersom vi inte
har uppskattningar om ändringar i arealen.
Bara skattningen att volymen i stort sett
förbdubblats under de senaste 100 åren.

Västeuropa var ursprungligen i allt
väsentligt skogklätt. I England fanns dock
bara 20% kvar vid Kristi födelse (den siff-
ran steg till 25-30% ca år 1000. När diger-

NulägeUppgifter
från

mellanperiod

Ungefärlig
naturlig

utbredning

Land

122-4 (1800)
4 (1985)

14 (1790)
3 (1800)

19 (1863)
12 (1925)
20 (1920)

90Danmark
England
Frankrike
Irland
Schweiz
Ungern
USA

1080
2680
680

30
18
2340+

Emigration och urbanisering ledde till döden slog till fanns ca 20% skog kvar i
minskat marktryck på landsbygden.

Alla sociala grupper fick så småning-
om ett intresse i uthålligt skogsbruk
(på grund av att de flesta kunde dra
nytta av utvecklingen). Det blev kon-
sensus om vissa mål.

6 Före första världskriget var Sverige och Serbien sannolikt världens mest skuldsatta länder. Men det blev ingen
kris eftersom ingen visste om det.

övriga Västeuropa. Det hävdas i många
källor att klostren gick före och spred civi-
lisation och avskogning i Central och Öst-
europa. I Europa har skogarna förändrats
och innehåller nu mera barr är ursprungli-
gen.
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Som en parentes kan här nämnas att det
i många områden fanns s k heliga lundar.
De fanns i antiken och de finns fortfarande
i t ex Afrika. Kristendomen försökte fä
bort dessa eftersom de kopplades ihop
med hedendomen. Som en annan parentes
kan förtäljas att parker med träddungar
enligt uppgift kallades för "paradis" i Per-
sien.

nu med planteringar av inhemska arter.
Nya Zealands naturskogar röjdes hårt efter
européernas ankomst. Nu är de återstående
naturskogarna i stort sett omförda till
reservat. Däremot ökar arealen planterade
skogar kontinuerligt . Skogarna i Kanada
och Australien tycks också ha nått sitt bot-
tenläge. Australien uppges i en källa ha
förlorat halva sin skogsareal sedan europé-
erna kom.

USA har varit det i-land som inte riktigt
passat in i mönstret. I USA skedde en
minskning av skogsarealen fram till år
1920. På 1870-talet avskogades åtminsto-
ne 2 milj ha/är. 1 genomsnitt försvann
enligt en annan källa 1.8 milj ha med skog
under perioden 1850-1920. Under åren
1920-1962 skedde en ökning med ca 20
miljoner ha. Sedan började skogen minska
igen. Siffrorna för USA är dock inte helt
klara eftersom man ofta talar om "com-
mercial förest". Skog som överförs till
reservat tas t ex bort ur skogsstatistiken.
Sedan 1952 har arealen "icke kommersiell
skog" ökat med 20 miljoner ha ( medan
arealen "commercial forest" minskar).

När jag säger att skogarna börjat öka i i-
ländema så använder jag en jägmästardefi-
nition. Enligt naturvårdare sker fortfaran-
de en degradering ( vilket innebär att gam-
mal skog fortfarande påverkas). I i-länder-
na kan utvecklingen beskrivas som i figu-
ren på nästa sida.

Någon gång på 1800-talet nådde skogar-
na ett bottenläge i Europa (senare i Nya
Världen ). Genom planteringar, skydd m m
började skogarna öka. Arealen orörd skog
fortsatte dock att minska. Även i det avse-
endet börjar utvecklingen sannolikt vända.
Arealen relativt "orörd skog" kan komma
att öka. Detta kan delvis bero på att det
inte blir ekonomiskt lönsamt att bedriva
skogsbruk i marginella områden.

Det finns många källor som hävdar att
det ofta uppstod skogsbrist. Ofta gällde
detta virke till skeppsbyggnad. 1 England
förstördes skogarna så att det också blev
problem med brännvedstillgången. Det var
ett skäl till att kol började användas (det
ansågs vara en sämre form av energi ).

Makten lade ofta beslag på skogen när
den blev knapp. Detta ledde ofta till ore-
glerat nyttjande ("open access"). I koloni-
erna infördes t ex idén om s k "forest reser-
ves" (områden som skulle förbli skog för
evigt ). Denna idé orsakar fortfarande pro-
blem i många u-länder. Den har lett till en
kriminalisering av sedvanerätt och till att
skogsmyndigheter ofta är i konflikt med
lokalbefolkningen. Makten försökte ofta
kontrollera skogstillgångarna med vapen-
makt. Tidvis har skogsbrott varit vanligas-
te brottsformen.

Efter en lång tid av minskning har sko-
garna i Europa böljat öka under de senaste
1 (K)-2(X) åren. Avskogning och äterbeskog-
ning i Europa har inte varit någon jämn
utveckling över tiden. Skogarna har ofta
återhämtat sig efter t ex farsoter och krig
för att sedan minska igen när utvecklingen
blivit "normal".

De flesta I-länder visar samma mönster.
Enligt statistiken har skogarna i Ryssland
ökat med 2-3 miljoner ha per år sedan bör-
jan på 1960-talet. Volymen visar inte sam-
ma ökning. Japans skogar har tidvis varit
hårt åtgångna. Regler för skogsbruk inför-
des redan på 1600-talet. Sedan andra
världskriget har det varit en kraftig upp-
byggnad av skogsresursema. Hälften täcks
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Fig 1. Skogsutvecklingens historiska process".

5 . Orsakerna till avskogning-
en i i-länder och gamla kul-
turländer

Huvudorsaken till att skogarna började
minska på många håll i antiken var att
befolkningen ökade. Människan började
odla och bosätta sig i städer. I den proces-
sen började skogarna röjas alltmera.

Det räcker med att påpeka att befolk-
ningen var ca 4 miljoner för 10- 12 000 år
sedan. Enligt vissa auktoriteter lyckades
denna lilla befolkning påverka förekom-
sten av en del djurarter. För 3000 år sedan
var vi 50 miljoner människor och 200 år e.
Kr. var vi 200 miljoner. Lokalt har det
dock varit stora variationer (se exempel i
Fig 2 nästa sida ). Enligt exemplet Kina
ökade befolkningen i samband med inno-
vationer i jordbruket. Den minskade i sam-
band med krig. erövringar, oroligheter och

Dvs uthålligt utnyttjande.

epedemier. Möjligen orsakade den rike-
dom som skapades av jordbruksförbätt-
ringar ofta invasioner. Orättvisor som ska-
pades av snabb tillväxt kan också leda till
revolter. Naturligtvis berodde också
åtminstone delar av nedgången på att det
blev obalans mellan befolkning och jord-
brukssystem ( dvs miljöproblem ).

Avskogningen på grund av befolknings-
ökningen var normalt en långsam process
som gick fram och tillbaka beroende på
t.ex. innovationer i jordbruket, farsoter och
oroligheter. Snabb avskogning i ett område
berodde ofta på att det uppstod en industri.
Gruvdrift (järn och koppar), glas- och
keramiktillverkning, salt , tjära, tegel och
skeppsbyggnad är typiska exempel.
Utvecklingen av skogstillgångarna runt
gruvor kan gå i vågor. Skogarna förstördes
och fick sedan återhämta sig. Ibland gjor-
des försök med uthålligt skogsbruk.7 Eta-
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Fig 2. Befolkningsutvecklingen i Kina ( efter Cook, 1972 ).

blering av plantager har också varit ett vik-
tigt skäl till avskogning. Under kolonial tid
kom t.ex. socker, kaffe, te och tobak. Röj-
ning för plantager är fortfarande ett huvud-
skäl till avskogningen i u-länderna. Etable-
randet av järnvägar beskrivs också ofta
som en orsak till mycket avskogning (sli-
prar, ved). Ibland sägs detsamma om ång-
båtar.

I antiken och långt in i vår tid var skog
en strategisk resurs. Det fördes krig för att
få kontroll över skogen ( inte minst skepps-
byggnadsvirke). Cypern och Sicilien ges
ofta som exempel.

Okunniga bönder får ofta skulden för
skogsförstörelsen. Bönder är oftast förnuf-
tiga och kunniga om sin miljö. De kombi-
nerar jordbruk, husdjur, samlande, jakt och
fiske på ett någorlunda effektivt sätt. Mar-
ken används ofta extensivt när befolk-
ningstrycket är lågt (eller när det inte lönar
sig att investera arbete i marken).

Det finns en massa exempel både i his-
torisk och modem tid på att bönder börjar
med markvård, skogsbruk osv. Det förkätt-

rade svedjejordbruket är ett effektivt sätt
att arbeta så l änge befolkningstrycket är
lågt. När befolkningstrycket ökade så upp-
fann bönderna oftast sätt att intensifiera
produktionen.

Ibland var dock miljön så svår (?) att
människorna inte lärde sig. Island och
Påskön tas ofta som exempel på miljöer
som förstörts. Människan reagerade inte
(på rätt sätt) på de problem som uppstod.

De stora problemen uppstod oftast när
makten ville tvinga bönderna att produce-
ra ett överskott ( utan att förstå förutsätt-
ningarna ). Många misstag i klassisk tid
hör till den kategorin. Den koloniala tidens
misstag hör till samma kategori.

Brist på ved och skog har ofta lett till
motkrafter. Bönder vidtar som nämnts ofta
motåtgärder innan skogen tagit slut. Skott-
skogsbruk för brännved fanns 2000 år före
Kristus. Även myndigheter reagerar. Som
exempel kan nämnas planteringar för
skeppsbyggnad. Idéer om uthålligt skogs-
bruk kan spåras mycket långt tillbaka i
tiden. Det fanns lagar i Kina före Kristus
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1830-talet. Redan på 1850-talet kom rap-
porter om avskogning och miljöproblem. I
början av kolonialtiden högg holländarna
teak utan tanke på framtiden.
o

Ar 1800 fanns ca 11 milj ha med skog, år
1900 fanns det 5 milj och år 1950 3 milj
ha. Sedan dess har arealen varit relativt
oförändrad men arealen naturskog har
fortsatt att minska och planteringar öka
(naturskogen har minskat från 23% 1940
till ca 9% 1990).8

och planteringar i Egypten under medelti-
den (ca 10 000 ha plus rester av de
ursprungliga skogarna).

Uthålligt skogsbruk i stor skala är dock i
allt väsentligt något som hör 1900-talet
till. Det har ofta tvingats fram av en brist-
situation eller en rädsla för brist. Länge har
det dock funnits en "frontier-mentalitet"
(eller rövarekonomi). Det gick ofta att flyt-
ta till ett orört område. I Kanada. Ryssland
och NV USA (och tropikerna) har detta
levt kvar länge. Även där krävs nu förän-
dring. Dagens avskogning skylls ofta på

befolkningsökning, fattigdom och skogs-
bruk. Det är dock alldeles för enkelt att
skylla på en faktor. Orsakerna till avskog-
ningen studeras nu så intensivt att vi när-
mar oss den tid när vi ingenting vet. Mina
kolleger på CIFOR (Center for Internatio-
nal Forestry Research ) har nyligen analy-
serat över 140 modeller för avskogning.
En del slutsatser som börjar komma fram
ifrågasätter en del av "the conventional
wisoirT.

De flesta tycks vara överens om att mera
vägar leder till mera avskogning, liksom
lägre löner och mindre sysselsättning utan-
för jordbrukssektorn.

Det har också länge hävdats att det är ett
starkt samband mellan befolkning (tillväxt
eller befolkningstäthet) och avskogning. I
stora drag finns nog sambandet. Vid när-
mare analyser visar det sig inte vara lika
klart i det enskilda fallet. I utvecklade län-
der är det naturligtvis inte längre något
samband mellan befolkningsökning och
avskogning (men ofta - men inte alltid -
mellan befolkningstäthet och skog) och
det är nog inte alltid så heller i u-länder. I
Amazonas finns inget starkt samband. Där
har buldozrar använts för att röja skog. En
ökande befolkning behöver inte betyda att
mera skog måste röjas (i alla fall i ett kort
perspektiv och inom rimliga gränser).

Bättre skogsbruk, eller bättre lönsamhet

6. Avskogningen i dagens
u-länder (eller tropikerna)

Avskogning har pågått länge i u-länderna
(tropikerna). I bördiga områden som Java,
Bangladesh och många deltaområden
påverkades skogarna för länge sedan. Sko-
gar i Västindien förstördes tidigt under
kolonialtiden. Bara 2% av de ursprungliga
torra skogarna finns kvar i Centralamerika.
Hälften av Afrikas ursprungliga slutna
skogar har sannolikt försvunnit (eller för-
vandlats till savannskogar). I de flesta
områden av tropikerna är dock snabb
avskogning något som hör 1900-talet till.
Den har accelerat under andra halvan av
seklet.
Exemplet Java
Java har påverkats av människan under
lång tid. Även skogsbruket är av gammalt
datum. Teak introducerades redan 2-400 år
e.Kr. (från Indien). År 1000 e.Kr. fanns det
ca 1 ,5 miljoner ha med teak (!?). Teak
tycks ofta ha planterats efter en period när
marken utnyttjats för svedjejordbruk. På
900-talet fanns en "hunting master" (som
också sysslade med skog ). Bevattnat ris
introducerades på 1000-talet. Under denna
period fanns det starka hinduiska och
buddhistiska kungadömen på Java. Avsa-
lugrödor började produceras i stor skala på
8 Källan för uppgiften är en synnerligen professionell bok ( Whitten, Soeriaatmadja & Afiff: The Ecology of Java
and Bali ). Det finns dock andra uppgifter om när teak kom till Java.
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i skogsbruket, har ofta setts som en möj-
lighet att minska avskogningen. Var sko-
gen mera värd skulle det finnas större
intresse för att skydda den har det hävdats.
Men det kan ju också leda till att intresset
för skogsavverkning ökar och det behöver
inte betyda ett intresse för uthålligt skogs-
bruk. Intresset för uthålligt skogsbruk kan-
ske bara uppstår när det blir en brist eller
att samhället är så utvecklat att även icke
privatekonomisk försvarsbara regler följs.

Effektivt jordbruk har ofta ansetts vara
ett sätt att minska trycket på skogen. Min-
dre arealer skulle då behövas för att för-
sörja befolkningen. Bara en mindre del av
den mark som röjs i t ex Asien används
dock för matproduktion/självhushåll
( mera i Afrika ). Mycket är för kommersi-
ell produktion. Så bättre lönsamhet i jord-
bruket kan öka intresset för att röja skog.
Ibland glömmer vi att allt jordbruk i u-län-
der inte är till för matproduktion. Där
odlas socker, bomull, kaffe, te, kryddor,
kakao, gummi, oljepalmer, sisal, kokos,
jute, tobak, bananer etc över väldiga area-

De som arbetar med antikens avskogning
säger dock ofta att brännvedsproduktion
gav avskogning. Den frågan borde analy-
seras mera.

En del av de här resonemangen är dock
bara giltiga i ett kort perspektiv. De är inte
självklara i ett längre perspektiv. Högre
priser på rågummi kan öka avskogningen i
ett kort perspektiv. Men i ett längre per-
spektiv leder detta till lägre priser som
minskar röjningen och kanske leder fram
till intensivare produktion per arealenhet.

Mera vägar gör områden tillgängliga
och detta leder alldeles säkert till ökad
avskogning i ett kon perspektiv. Men det-
ta kan också leda till att ett område får
kontakt med marknaden vilket kan leda till
att behovet av mark i sinom tid minskar
(den kommersiella produktionen kanske
blir effektivare och kräver mindre arealer).
Vi behöver bara tänka på vad vägarna
betydde i Sverige. Folk flyttade från sko-
gen när vägen kom. Bättre kommunikatio-
ner kan också ses som en mänsklig rättig-
het även i u-länder.

Man får inte heller stirra sig blind på
detta med avskogning. Afrikas förmåga att
föda sin befolkning minskar - vilket leder
till ökad import. ' Så försök måste göras att
öka jordbruksproduktionen oavsett om
detta leder till ökad avskogning eller inte.
Naturligtvis bör man försöka komma fram
till ett system som på bästa sätt utnyttjar
markresurserna. I Afrika bör det finnas
stora möjligheter att öka produktionen per
arealenhet.

ler.
Enligt analyserna verkar det vara oklart

hur säkerhet i nyttjanderätt, inkomstnivåer,
tekniska förändringar, fattigdomsminsk-
ning, tillväxt och utländsk skuldsättning
påverkar avskogningen. Ofta hävdas t ex
närmast axiomatiskt att säkerhet i nyttjan-
derätt (eller t o m privat ägande ) och min-
dre fattigdom minskar avskogningen. I det
enskilda fallet behöver det inte alls var så.
” Det beror på” .

Brännved har länge angetts som en
huvudorsak till avskogningen i u-länderna.
Analyserar man situationen närmare fram-
går det dock att brännved sällan är ett
huvudskäl. Skog försvinner i första hand
för att skogen röjs för jordbruksmark
(självhushåll eller försäljning ). När det är
gjort blir det ibland problem med bränn-
ved. Produktion för att förse städer med
brännved kan ibland ge viss avskogning.

7. Avslutning
I sammanfattning vet vi nog mindre om
orsakerna till dagens avskogning än vi tror.
Sannolikt också mindre om möjligheterna
att minska den än vi borde. Men i i-länder-
na har ” utveckling” vänt på avskognings-
trenden. Man kan bara hoppas att samma
sak kommer att hända i u-länderna.

'' De som har erfarenhet av Asien glömmer ofta bort detta.
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I alla fall kan vi inte acceptera en fortsatt
misär i u-länderna. Det är sannolikt att en
del skog kommer att försvinna pä vägen
mot utveckling. Det llnns t ex ofta en trend
att avskogningen för en tid ökar när
"utvecklingen" tar fart. Ett mål bör vara att
försöka minska den onödiga avskogningen
i övergångsfasen. Fasen med rövarekono-
mi bör göras så kort som möjligt.

möjligt annat än lokalt?
• Olika kulturer påverkar skog (och miljö)

olika. Detta gäller t ex jordbrukare och
boskapsskötare.

• Skog ger ofta konflikter. Avskogning
tycks minska (och ibland upphöra ) när
flera samhällsklasser har ett intresse av
att skogen blir kvar. En minoritet kan
oftast förstöra skogen om den har ett
skäl sett ur sin synpunkt.

• Bönder lär sig oftast att sköta sin miljö
pä ett uthålligt sätt (dom har inget alter-
nativ ). Historiskt har jordbruket kunnat
producera mer och mer per arealenhet. I
övergången från en fas till en annan kan
det dock uppstå problem ( t ex miljöpro-
blem ). Ett exempel är övergången från
svedjejordbruk till mera fast jordbruk.

• Ibland verkar det som om en långsamt
smygande förändring kan göra det svårt
att få förändringar till stånd. Däremot
verkar det som om snabba angrepp på
skogen som ger problem kan tvinga
fram motåtgärder snabbare. Människor
som lever i en svär miljö lär sig ofta
utnyttja denna. Däremot verkar det som
om människor som lever i en rik miljö
( t.ex. djupa bördiga jordar ) inte är bered-
da när svårigheter dyker upp.

Några andra reflektioner och slutsatser:
• Gamla källor uppger ofta att skogarna

försvunnit. Ofta var det nog den åtkom-
liga och synliga skogen som försvann.
En inventering skulle ofta visat att
mycket skog fanns kvar i åtminstone
svåråtkomliga områden.

• Skogen försvann alltså inte under anti-
ken som ofta sägs. Mycket fanns kvar
och mycket återhämtade sig under t ex
den mörka medeltiden. Både i Medel-
havsområdet och i delar av Europa ver-
kar de största angreppen ha skett under
de senaste 200 åren.

• Ofta hävdas att brist pä ledning eller en
fungerande administration ledde till sko-
garnas förfall ( t ex efter romarrikets fall
eller under det turkiska väldet). Det är
säkert ibland rätt. Ofta ledde nog istället
orostider till att skogen fick återhämta

Ett problem i vår tid är fixeringen vid att
minska avskogningen. Detta sätts som mål
nummer ett. Jag vet inte om skogens situ-
ation kan förbättras innan människans
situation förbättrats. Jag tvivlar. Naturligt-
vis beror inte all skogsförstörelse på män-
niskans behov av mat. Mycket beror på
maktens girighet. Men en demokratisering
av makten är också något som hör till den
nödvändiga förbättringen av människans
villkor. För övrigt är det i första hand den
onödiga och destruktiva avskogningen
som man bör försöka minska.

Trots den snabba avskogningen så anser
de flesta bedömare att det inte är någon
risk för en global virkesbrist. Plantager i

sig.
• Det tycks också som att snabb avskog-

ning under en period oftast orsakats av
en "industri". Befolkningstillväxten i sig
tycks ha gett en långsammare avskog-
ning.

• De stora problemen och miljöproblemen
har uppstått när makten försökt tvinga
bönderna att producera ett för stort över-
skott.

• Skog har varit en strategiskt viktig råva-
ra in i vår tid.

• Fossil energi har bidragit till att rädda
skogen i i-ländema.

• Det hävdas ofta att skeppsbyggnad var
ett viktigt skäl för avskogning. Var detta
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tropikerna kan ge all den ved som männis-
kan behöver. Det finns dock ” väckarklock-
or” som varnat för den kommande
skogs/vedbristen.

Dessutom har vi sedan länge lärt oss att
skog ger mycket mer än ved. Vi har dock
inte stort begrepp om skogens totala värde.
Det är oftast inte möjligt att säga om 10%
mer skog ger stora positiva effekter för
befolkningen. Trots detta sätter många u-
länder (t ex Indien, Kina, Laos, Vietnam)
upp mål för hur mycket skogsarealen skall
öka från dagens u-länder. Det är lite som i
Sverige på 1800-talet då vi planterade upp
ljunghedarna.

Avslutningsvis tycker jag det passar att
citera några rader av karlstadsbispen
Agardh från 1857.

” Man kan således utan överdrift säga, att
skogarnas uthuggning utbreder eländet på
jorden, och deras närvaro deremot
utsträcker den trefnad, som den rike efter-
sträfvar, ända ned till den fattige.

Skogarna utgöra således i sjelfva verket
en välgörenhetsanstalt i den aldra största
scala, underhållen af naturen” .

Rätt eller fel så är detta samma budskap
som nu framförts med emfas av vår tids
miljökämpar. Sannolikt kommer vi om
några årtionden att få stå till svars för en
del överdrifter när det gäller vårt försvar
för skogen.
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