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Det här är berättelsen om hur tre svenska 
skogsföretag, Kopparfors, Korsnäs och 

Stora Kopparberg, i mitten av 1970-talet i sam-
verkan bestämde sig för att studera en för tiden 
okonventionell lösning av frågan. Konceptet var 
att i tropikerna kunna disponera mark lång-
siktigt och etablera ett plantageskogsbruk med 
snabbväxande tropisk tall som råvara för de egna 
industrierna i Sverige. Ett bolag, Liberian Forest 
Corporation, Lifoco, med säte i Monrovia, eta-
blerades 1974. Styrelsen bestod av de tre bola-
gens verkställande direktörer, Gunnar Engman 
för Kopparfors AB, Nils Landqvist för Korsnäs 
AB och Erik Sundblad för Stora Kopparbergs 
Bergslags AB samt bolagens skogsdirektörer, Bror 
Laage-Hellman för Kopparfors, Hans Lundberg 
för Korsnäs och Håkan Vestergren för Stora Kop-
parberg. Som rådgivare till styrelsen och som 
dess vice ordförande adjungerades Ted Leenders 
med en lång, mångsidig och djup erfarenhet av 
Liberia bl.a. som verksam i Lamcos exekutiva led-

ning. Liberia valdes av många skäl. Landet blev 
en självständig republik 1847, betraktades som 
politiskt stabilt och hade i likhet med Etiopien 
aldrig varit koloniserat. I det delvis svenskägda 
gruvföretaget Lamco, som verkat i Liberia sedan 
1955, arbetade många svenskar. Lamco var den 
största svenska industrisatsningen i Afrika. Den 
liberianska statsledningen hade till Lamco fram-
fört propåer om engagemang inom det skogliga 
fältet för att på så sätt bereda möjligheter till sys-
selsättning den dag malmtillgångarna sinat. Li-
beria var ett litet land och det var relativt lätt att 
nå fram till den politiska ledningen. Presiden-
ten, William Tolbert, fortsatte att tillämpa ”den 
öppna dörrens politik”, vilken hans företrädare 
i ämbetet, William Tubman, inte utan framgång 
lanserade under 1950-talet för att stimulera ut-
ländska företag att starta verksamheter i landet. 
Redan 1926 hade Firestone börjat anlägga en 
gummiplantage, som så småningom utvecklades 
till världens största. Under 1950-talet etablera-
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År 1973 förbrukade den svenska skogsindustrin 84 milj. kbm virke medan skogen enligt 
en samma år presenterad skogsutredning endast producerade 70 milj. kbm. Oron för 
om den svenska skogen skulle räcka till för skogsindustrins utveckling hade redan under 
många år livligt engagerat branschen. Fokus riktades i första hand mot vilka möjlighe-
ter som fanns att öka tillväxten och att bättre kunna utnyttja trädet. Ett alternativ var 
att söka sig utomlands för att skaffa råvaran genom köp eller att i egen regi producera 
den utomlands för senare hemtagning.
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des ett antal gummiplantager och gruvprojekt 
med utländska ägare.

Klimatet är tropiskt med mycket hög luftfuk-
tighet. Nederbörden kan vid kusten uppgå till 
6000 mm/år och i inlandet till 3000 mm/år. Den 
tropiska jorden är i sig själv fattig och utsätts 
genom de höga regnmängderna lätt för erosion 
och urlakning.

Bolagets uppgift var att med liberianska staten 
överenskomma om en koncession för att driva  
trädplantager under 40 år omfattande c:a 70.000 
ha och genom studier och försök på plats skapa 
en del av underlaget för en lönsamhetsanalys för 
projektet. Målsättningen var en årlig produktion 
av 1 milj.m3f  u.b. långfibrigt virke att skeppas 
till Sverige över hamnen i Buchanan, byggdes av  
svenskar efter modell utvecklad på Chalmers i 
Göteborg och är idag Västafrikas säkraste hamn-
anläggning.

I det korta perspektivet skulle sådan virkesex-
port till Sverige i Liberia skapa många arbetstill-
fällen, ge inkomster för landet och kräva utveck-
lings- och utbildningsinsatser till gagn för både 
individ och nation.

I det längre perspektivet skulle en framgångs-
rik odling av såväl barr- som lövträd i en framtid 
kunna skapa grundval för en skogsindustri i Li-
beria, en förhoppning som de styrande gav ut-
tryck för. Mot denna bakgrund kunde projektet 
starta i en konstruktiv anda med förväntningar 
om att vara till ömsesidig nytta för de två intres-
senterna.

KONCESSIONSOMRÅDE. I början av 1975 
träffades en överenskommelse med Jordbruks-
ministeriet, som innebar att ett lämpligt om-
råde valts ut omfattande c:a 140.000 ha i Bong 
County. Huvudorten Gbarnga, med c:a 15.000 
inv., ligger 20 mil nordöst om Monrovia längs 
huvudvägen mot Yekepa och berget Nimba, där 
Lamco drev gruvdrift i dagbrott. Området lig-
ger öster om Gbarnga och når fram till floden 
St.John. Malmbanan mellan Nimba och Bucha-
nan går genom området. Bolaget gavs möjlighe-
ter att anlägga plantskola och vägar samt välja ut 
områden för försöksplanteringar i samråd med 
lokalbefolkningen.

Koncessionsområdet var glest befolkat och 
praktiskt taget alla livnärde sig på svedjejordbruk 
med odling av i huvudsak ris, cassava (maniok), 
majs, jordnötter och en del grönsaker. I området 
fanns en del orörd regnskog, ofta i steniga, ku-
perade och svårodlade trakter. Marken odlades 
normalt under högst två år efter svedjningen. 
Terrängen var mestadels småkuperad med en 
hel del försumpade områden och smärre vat-
tendrag mellan kullarna. Fuktstråken var mycket 
betydelsefulla som stommar i ett blivande sys-
tem med kvarlämnade stråk av bush  mellan de 
framtida planteringarna, ett nödvändigt skydd 
att etablera om elden skulle komma lös. Förhål-
landena för avverkning i området under torrtid  
bedömdes som goda.

POLICY OCH START. Styrelsens policy för 
Lifoco under de första årens försöks-och ut-
vecklingsarbete var att hålla organisationen så 
liten som möjligt, hyra bostäder, maskiner m.m. 
Ägarföretagens experter på olika områden skulle 
utnyttjas. Av naturliga skäl innebar det att skogs-
vårdscheferna kom att engageras mycket både 
på hemmaplan och i Liberia, Ove Andréasson 
i Stora Kopparberg och Paul Willén i Korsnäs. 
Val av och inköp av fröer till exempel, sköttes 
helt av hemmafolket och planerna för det årliga 
försöksprogrammet diskuterades ingående med 
dem innan det förankrades i styrelsen.

Lifoco startade sin verksamhet 1975 i Gbarnga. 
En fältstation upprättades i en hyrd fastighet och 
som platschef anställdes Henny van Brink, med 
erfarenheter från arbetsförhållandena på gum-
miplantager i Liberia. Under sommaren gjordes 
två mindre testplanteringar på tillsammans 4 ha 
med Pinus caribaea och Pinus oocarpa på tra-
ditionellt sätt, d.v.s. manuell röjning av vegeta-
tionen, bränning och plantering av plantor, som 
vuxit upp i jordfyllda plastpåsar. Förna från en 
äldre tallplantering utanför Monrovia hämtades 
och blandades i plantjorden för utveckling av 
nödvändig mykorrhiza.

I början av 1976 togs två viktiga steg för den 
fortsatta verksamheten. I internationell kon-
kurrens fick Lantmäteriverket uppdraget att 
flygfotografera koncessionsområdet. Ortofoto-
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kartor och stereobildsmontage gjordes sedan 
på hemmaplan. Med stöd av kartorna och i 
överläggningar med myndigheterna samt med 
erfarenheter från etablering av gummiplantager 
upprättades en bild av den aktuella markan-
vändningen. Sumpmarker upptog ungefär 25 %, 
mindre plantager  med vanligtvis gummiträd, 
kaffe eller oljepalmer ungefär 8%, resterande 
regnskog ungefär 3%, mark för svedjebruk un-
gefär 15%. Kartorna och den aktuella dispo-
sitionen av området låg sedan som grund vid 
diskussioner med lokalbefolkningen och lokala 
myndigheter om var vi kunde anlägga bestånd 
med tillhörande vägar och lägga ut försöken.

Den andra viktiga händelsen var uppförandet 
av plantskolan vid den alltid vattenförande Bee 
creek. Designad i och levererad från Sverige och 
försedd med en robust och effektiv bevattnings-
anordning samt lätthanterliga solskydd för plan-
torna, stod den klar när årets plantproduktion 
började. De vägglösa ”växthusen” , uppförda av 
lokalt  rundvirke och bambu, skulle allt efter be-
hov bära upp sol-eller regnskydd. Det var inte 
alltid så lätt att med den här enkla utrustningen 
styra plantutvecklingen så att  förhållandet rot/
stam var optimalt när plantorna skulle ut. 

I juli 1976 tillträdde jag befattningen som 
vd och skogschef för bolaget och flyttade med 
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LIBERIA 1975
Folkmängd: C:a 1,8 milj. invånare fördelade på 16 folkgrupper
Yta: 110.000 kvkm
Städer: Monrovia, huvudstad, c:a 200.000 inv.Buchanan, Harper, Greenville
Språk: Officiellt engelska och 28 inhemska språk
Historia: Området utvaldes 1820 som bosättningsplats för frigivna slavar från USA.1822-92 
invandrade16.400 slavar från Amerika och Västindien och 5.700 frigivna och fritagna från 
slavskepp. Monrovia grundades 1824. Invandrarna,som kallade sig americo-liberianer blev så 
småningom en överklass, som bosatte sig längs kusten och drev handel med kaffe och ädel-
trä. Relationen mellan dem och den ursprungliga befolkningen var dålig. William Tubman, 
president 1944 – 71, försökte ena alla folkgrupper, gav de inre provinserna plats i parlamentet, 
byggde ut vägnätet till det inre av landet och införde allmän rösträtt. Han tillät dock ännu inte 
oppositionspartier. 
  Efter inbördeskriget 1989-96 styrs Liberia nu demokratiskt av Ellen Johnson Sirleaf, Afrikas 
första kvinnliga president, som etablerat en regering med stort kvinnligt inslag.
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familjen till en fastighet med bostad och litet 
kontor i utkanten av Monrovia. En liberiansk 
skogstekniker, Sie Toe, som kompletterat sin li-
berianska utbildning i Frankrike anställdes un-
der hösten. I januari 1977 förstärktes organisa-
tionen med Anna Liisa Raunio, finsk jägmästare 
med erfarenheter från Tanzania, som passade väl 
in i vårt arbete. Plantskolans drift och plantering 
av försöken och bestånd blev deras huvudsak-
liga verksamhetsfält med AnnaLiisa Raunio som 
chef. Övriga anställda rekryterades lokalt för ar-
bete i plantskolan, för  plantering samt rensning i 
planteringarna. Arbetsstyrkan varierade från ett 
15-tal till 30-40 under högsäsong. Av den lokalt 
anställda personalen var endast ett fåtal läs- och 
skrivkunniga.

TRÄDSLAG. I valet av trädslag låg tyngdpunk-
ten på tall, Pinus caribaea och Pinus oocarpa. 
Pinus mercusii och Araucaria cunninghamii, 
båda också långfibriga, fanns med i programmet 
men i liten omfattning. För att ha alternativ om 
någon allvarlig kalamitet skulle drabba tallplan-
teringarna ingick i programmet även Eucalyptus 
camaldulencis, terreticornis, alba, deglupta, sa-
ligna, grandis och urophylla samt Gmelina ar-
borea och Albizia falcataria. I samråd med Com-
monwealth Tropical Forestry Institute i Oxford 
etablerades proveniensförsök med institutets 
design, bl.a. fem upprepningar per proveniens, 
av Pinus caribaea och Pinus oocarpa. Fröerna 
hämtades från olika delar av Mellanamerika 
och Västindien. Samarbetet gav oss möjligheter 
till inblick i alla de proveniensförsök av intresse 
för oss som institutet drev. En representant för 
institutet besökte 1978 projektet för att studera 
vår verksamhet. Proveniensförsök gjordes under 
4 år från 1976:

1976 P. Caribaea 8 prov. P.oocarpa 9 prov.  
1977 P.caribaea 8 prov. P.oocarpa 11 prov.
1978 P.caribaea 3 prov P.oocarpa 3  prov  
1979 P.caribaea 10 prov P.oocarpa  10 prov

PLANTPRODUKTION.  Att i stor skala pro-
ducera, hantera och sätta ut plantor enligt den 
traditionella metoden, jordfyllda plastpåsar, be-
dömdes som orealistiskt.1976 drevs därför plan-

torna upp enligt Kopparfors- resp. paperpot-
systemet med svensk torv som odlingssubstrat 
eftersom något lämpligt sådant inte fanns i Li-
beria. Arken med paperpot fylldes före utskicket 
med torv i Storas plantskola i Sör Armsberg. Vik-
tigt var att så fort som möjligt komma fram till 
optimalt odlingssystem och lämplig potstorlek. 
Från och med 1977 var bara paperpotsystemet 
aktuellt och med  potstorlekarna diam. 5 eller 6 
cm och djup 8 cm.  Att finna ett lokalt tillgäng-
ligt odlingssubstrat som ersättning för torv var 
de kommande åren en högaktuell fråga.

MARKRENSNING. Innan vi kunde ta mark i 
anspråk för markrensning och plantering skulle 
vi underhandla och komma överens med lo-
kalbefolkningen om lämpliga områden. Dessa 
måste sedan inventeras på fruktträd och ev. 
kvarstående grödor varpå ägaren fick ersättning 
enligt statliga normer. Vanligtvis var det lätt att 
komma överens men enstaka gånger uppstod 
segslitna diskussioner, då man upplevde att 
myndigheterna inte nått fram med information 
till befolkningen om vad som var på gång i byg-
den. Många uppskattade möjligheten att få ett 
arbete på sidan om jordbruket och därmed en 
löneinkomst liksom att kunna färdas på de enkla 
bilvägar som byggdes i och i anslutning till plan-
teringsområdena.

All plantering utfördes på marker bevuxna 
med ”secondary bush” d.v.s. återväxten av buskar 
och träd efter svedjebondens skörd. Buskskogen,
5-25 m hög var svårforcerad utan ett huggverk-
tyg i näven redan 4-5 år efter det att marken 
svedjats! För markrensning av områden med 
upp till 5-6 m höga buskage användes en tung 
bandtraktor med en tallriksharv tillkopplad, 
diskhöjd 60-70 cm. Efter två körningar var slyet 
som regel inarbetat i jorden eller låg på marken, 
bromsade erosionen när regnen kom och blev 
ett fukthållande humustillskott till jorden. För 
högre och grövre vegetation utrustades traktorn 
med ett snedställt, vasst schaktblad, s.k. KG-
blade. Stammarna skars av strax ovan marky-
tan och styrdes med schaktbladet ner i kanten 
av sumpmarker och raviner för att förmultna. 
Marker som behandlats på de här sätten före 



34

FIBRER FRÅN AFRIKA

Tallar och ris



35

radavstånd på 3 m och därmed förutsättningar 
för att i framtiden kunna rensa med hjultraktor 
mellan raderna. De olika försöken, med normalt 
fyra upprepningar per försöksled, lades sedan ut 
på lämpliga ställen i de anlagda bestånden.

 Vi kände oss osäkra på om pappershylsan 
kring plantan skulle vara kvar vid planteringen. 
Ett enkelt försök gav efter knappt ett år tydligt 
svar. Rotutvecklingen för papperslösa plantor 
blev väsentligt bättre. Den avdragna pappers-
hylsan måste läggas i planteringsgropen innan 
plantan sattes eftersom mykorrhizan, som till-
förts i plantskolan, hade koncentrerats till pap-
persskiktet. Det här blev i fortsättningen stan-
dardmetoden i all plantering.

För att fokusera plantskolepersonalen på vik-
ten av kvalitetssortering av plantor vid utleve-
rans till fältet gjordes ett enkelt test. Att de vid 
planteringen växtligaste och kraftigaste plantor-
na  behåller och ökar försprånget visades med 
önskvärd tydlighet redan efter ett par månader! 
Ett viktigt budskap i den ständiga kampen mot 
konkurrerande vegetation.

Plantsättningen gjordes i huvudsak med SFI-
hackan. Planteringsrör prövades även men gav 
inga tidsvinster beroende på ”strippningen” av 
papperet. Att hålla plantorna i god vigör och 
fuktiga under hela vägen från plantskola till 
planteringsgrop krävde mycken information, 
träning och kontroll, speciellt viktigt vid utsätt-
ning av plantorna i de olika försöken.

Ett omfattande förbandsförsök med 20 kom-
binationer av förband lades ut med 3 upprep-
ningar och för resp. huvudträdslag, P.caribaea 
och P.oocarpa.

plantering grönskade av ogräs och stubbuppslag 
mycket snabbare än efter det traditionella brän-
nandet, då förutom fällda buskar och träd, också 
mängder av frön brann upp.

MARKBEHANDLING. Skenhälla förekommer 
ofta i tropikernas lateritjordar och fanns även 
här på varierande nivåer,  många gånger ganska 
ytligt. För att luckra jorden så att trädrötterna 
lättare skulle kunna tränga ner drogs i den bli-
vande planteringsraden en c:a 70 cm djup rivare, 
sub-soiler. Förbättrad magasinering av vatten i 
jorden var en positiv bieffekt av luckringen. Med 
inspiration från högläggandets positiva effekter i 
Sverige gjordes tidigt några enkla försök att bara 
med spade göra högar eller bäddar att plantera i. 
Effekten var spektakulär redan efter ett par må-
nader, vitala och robusta plantor avgjort större 
än de övriga. Den erfarenheten ledde till att från 
följande år, som ett komplement till jordluck-
ringen, en ung.1 m bred jordsträng gjordes med 
hjälp av en lätt tallriksharv, bedding. Åtgärden 
utfördes strax innan planteringen varigenom 
marken även rensades från ogräs och sly som 
hunnit etablera sig efter markrensningen ett par 
månader tidigare. Växandets explosivitet!

PLANTERING. Tidpunkten för start av plan-
teringarna styrdes helt av när regnen började. 
Regntiderna infaller maj-juni och augusti-okto-
ber. Under december-februari blåser harmattan, 
den torra och varma ökenvinden från Sahara. 
Planteringarna kom igång samtidigt med reg-
nen, normalt i början av maj. Med sikte på ett 
gallringsfritt skogsbruk med 12 årig omlopps-
tid sattes 1400 plantor/ha i bestånden med ett  
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Försöksplanteringar, Tromai

Plantering med SFI-hacka
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PLANTSKOLAN. Plantskolan, med en årskapa-
citet av ung. 400 000 plantor, fungerade som ett 
mycket viktigt nav för fältverksamheten. Majo-
riteten av de anställda var kvinnor, vana vid od-
landets villkor, ansvarskännande, fingerfärdiga 
och tålmodiga. Endast någon enda kunde läsa 
eller skriva. Bristen kompenserades av lagbasen 
och hans närmaste medhjälpare, båda män, som 
förklarade och visade hur de olika momenten 
skulle utföras under överinseende av Sie Toe. 
Plantskolan var lugnets och de lågmälda samta-
lens arbetsplats. Stort tumult avbröt en gång lug-
net! Någon hade upptäckt en stor grön mamba 
simmandes med strömmen i bäcken invid plant-
skolan. Alla försåg sig med ett tillhygge, rusade 
ner till och även ut i vattnet för att försöka hugga 

det inte ofarliga bytet. Tyvärr blev många utan 
kött till kvällsmålet. Det blev nog som vanligt, 
kokt ris med några kokta kassavablad i.

RENSNING KRING PLANTOR OCH TRÄD.
Den tropiska växtlighetens dynamik, yppighet 
och mångfald exponerades i planteringarna. Det 
gällde att ständigt följa utvecklingen, vara på 
hugget och agera för att klara plantorna.  Försö-
ken krävde därvidlag en speciell omsorg. Skyd-
det av plantor och de unga träden blev snabbt 
en av de viktigaste frågorna. Någon form av 
rensningsinsats under första året behövde göras 
3-4 ggr och minst 2 ggr under de följande 2-3
åren, var den erfarenhet som vi successivt skaf-
fade oss och arbetade efter. Det gällde att på bre-
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nyttja rensad och delvis luckrad jord för sin od-
ling? Praktiskt taget alla våra anställda män var 
bönder. Folk erbjöds att på lämpliga och nära 
väg liggande  marker, som just planterats med 
tall, sätta sina grödor. En frizon skulle lämnas 
runt tallarna. Markupplåtelsen var i avvaktan 
på resultatet till att börja med tvåårig. Motpres-
tationen var rensning kring tallplantorna samt 
en symbolisk avgift. Tyvärr utnyttjade ingen 
möjligheten. Om en avvaktande attityd hos bon-
den eller dålig marknadsföring från vår sida var 
anledningen blev aldrig klarlagt. I en fullskalig 
verksamhet på det sätt det här projektet är tänkt 
att utvecklas, skulle årligen tillkomma lämpliga 
marker för odling, som borde kunna utnyttjas i 
någon form av sambruk under en tid. Det ligger i 
linje med den strävan som fanns i Liberia att sti-
mulera bönderna till att överge svedjejordbruket 
och övergå till stationärt jordbruk, t.ex.  genom 
att odla våtris i sumpmarkerna. I Liberia fanns 
kinesiska instruktörer engagerade för att visa 
och sprida kunskap om tekniken.

Vi beslöt i det här läget att odla i egen regi. Det 
var en överraskande syn som mötte något halvår 
efter planteringen. Bland tallarna kunde man 
få se några av liberianens vanliga grödor, majs, 
peppar, sötpotatis, jordnötter, cassava, annanas, 
äggplantor. Risodling bland tallarna var kanske 
det som väckte det största intresset eftersom ris 
och cassava är basfödan för en majoritet av be-
folkningen. Risskörden blev inte riktigt så bra 
som efter normal svedjning. Näringsbrist? Tall-
plantorna såg ganska normala ut såvida inte riset 
växte för tätt inpå. Odlandets inverkan på tallar-
nas utveckling måste ses i ett längre perspektiv.  
Att försöka göra konceptet, att upplåta marken 
för odling under några år, attraktivare för lokal-
befolkningen kändes med de vunna erfarenhe-
terna angeläget som en av flera möjligheter för 
att klara plantrensningen de första 2-3 åren.

MYKORRHIZA. Barrträd förekom inte inom 
området och därmed inte heller mykorrhiza , det 
symbiotiska samspelet mellan en svamps mycel 
och trädets finrötter. I samspelet tillgodogör sig 
svampen  kolhydrater och trädet vatten och när-
salter. Mykorrhiza måste därför tillföras plan-

dast möjliga front angripa frågan om hur plan-
torna/träden skulle skyddas mot konkurrerande 
vegetation fram till dess att bestånden slutit sig.

Den normala och traditionella metoden var 
att rensa manuellt och det gjordes i alla försök. 
Herbicider i form av 2,4-D och 2,4,5-T kom  till 
användning i bestånden. Med inspiration från 
existerande gummiplantager prövades en s.k. 
cover-crop, en snabbväxande leguminos, Puera-
ria Javanica eller tropical kudzu. Den tar snabbt 
marken i besittning, skyddar den och ökar bio-
massan och betraktas som en markförbättrare. 
Men även den måste noga kontrolleras annars 
växer den över både plantor och träd. En trak-
tordragen vält försedd med tvärställda knivar, 
vilken drogs mellan planteringsraderna däm-
pade cover-cropen. I kombination med manuell 
rensning närmast plantan för unga plantor alter-
nativt herbicid användning för äldre gav meto-
den ett bra resultat.

Ett annat alternativ som prövades för att skyd-
da träden var att undersöka om betesdjur före-
drog den frodiga växtligheten av lövsly, örter, co-
vercrop och gräs och kunde lämna tallarna i fred. 
Två grupper med vardera 4-5 djur, kor resp. get-
ter, studerades i varsina hägnader försedda med 
vatten, saltsten och solskydd. Den avgörande 
frågan var naturligtvis  hur betestrycket skulle 
kunna regleras. Studien, tänkt att pågå i två år, 
igångsattes 1979 i en några år gammal plante-
ring. En för försökets uppläggning konsulterad 
holländsk veterinär såg mot bakgrund av pro-
jektets omfattning här en möjlighet att visa på 
ett alternativ till den förödande köttjakt som på-
gick ständigt och överallt! Det blev allt svårare 
att på marknaden köpa ”bushmeat”. Allt som 
rörde sig ute i bushen kallades i folkmun ”meat” 
vare sig det simmade, kröp, flög, krälade, sprang 
eller svingade sig mellan trädens grenar!

AGROFORESTRY. Eftersom marken redan var 
rensad och preparerad för odling var det na-
turligt att fundera över om någon annan också 
kunde dra nytta av detta. Tallplantorna kunde 
inte till fullo under de första 3-4 åren utnyttja 
den frilagda marken. Kunde våra närmaste gran-
nar, svedjebönderna, vara intresserade av att ut-
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Tradionell rensning med weeding-hoe

Markrensning med tallriksharv
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Markbehandling, bedding.

Plantskolan.
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torna i plantskolan. Det visade sig inte alltid vara 
så lätt. Här och var kunde man de första åren 
i planteringarna se ljusgröna, oväxtliga plantor, 
som redan efter några månader i fält tydligt skil-
de ut sig från de omgivandes storlek och vitala 
grönska. Växandets dynamik gav, om förutsätt-
ningarna var de rätta, snabbt anvisningar om 
varthän det bär eller svar på uppställda frågor. 
Dynamiken krävde också ständig uppmärksam-
het så att man inte kom på efterkälken. Trimning 
av ”medicineringen”, plantskolekvinnornas be-
nämning av mykorrhizaspridningen, blev myck-
et angelägen och gav successivt bättre resultat.

Vårt deltagande i ett seminarium 1978 i Ghana 
arrangerat av IUFRO  med fokus på mykorrhiza 
frågan i tropiskt barrskogsbruk blev inledningen 
till ett fruktbart samarbete med Institute for 
Mycorrhizal Research i Athens, Georgia med Dr. 
Don Marx som dynamisk ledare. Don Marx har 
i sin forskning visat att svampar reagerar olika på 
bl.a. värme, torka, jordmån och gödsling. I sam-
verkan och under hans ledning lades det inom 
vårt område ut ett omfattande försök, också av 

internationellt intresse. Syftet var att finna den 
svamp som passar bäst under våra förhållanden. 
Valet stod mellan Pisolithus tinctorius och Te-
lephora terrestris, som hämtades från institutet 
i Athen, samt den s.k. Monrovia mixture, som 
vi  använt hittills. Den hämtades från en 18-årig 
plantering av Pinus caribaea vid Monrovia. Var 
det en eller fler svampar i mixturen och vilken 
eller vilka? Försöket, etablerat 1979, sträckte sig 
över tre år och kunde slutföras helt enligt pla-
nerna.

MARKNÄRING. I jämförelse med våra morä-
ner är de tropiska jordarna näringsfattigare och 
mer urlakade.  Brist på fosfor är ganska vanligt. 
Som regel är de mer järnhaltiga än våra marker. 
I ett tidigt skede kom SLU genom professor Nils 
Nykvist in i bilden för markanalyser, som bl.a. 
visade att tillgången på oorganiska näringsäm-
nen är högre i de lägre delarna av sluttningarna 
p.g.a. urlakningen högre upp och nedtranspor-
ten. Nils Nykvist inspirerade till utläggning av 
s.k.catena-försök i det småkuperade landskapet, 

Likåldriga plantor, t.v utan och t.h med mykorrhiza.
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Det har blivit allt vanligare 
att skogsägare inte hinner 
med att själva jobba i skogen, 
vilket ofta beror på att de bor på annan ort, 
långt ifrån sina ägor. 

Många väljer därför att anlita oss för det viktiga 
föryngringsarbetet.

Valda delar eller hela arbetet. 
Vi tar hand om markberedning, plantering, 

skydd mot snytbagge och vilt, röjning och 
återväxtinventering.

Allt till fasta priser. Du väljer själv vad du vill 
ha hjälp med. 

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om 
våra skogsvårdstjänster och våra återväxtpaket. 

Tel 0771-355 355 

www.skogsplantor.se
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där växtförhållandena varierar utefter sluttning-
en. Trädslagsvis planterades i rader från höjden 
ner mot dalbotten Försöket, som är  långsiktigt, 
syftar till att ge en bild av var längs sluttningen 
de olika ingående trädslagen trivs bäst.
Ett omfattande gödslingsförsök lades ut med ett 
30-tal varianter av NPK i olika kombinationer 
och givor. Olika givor av fosfor prövades också.

HASSELFORSPLATTAN. I början av 1970-talet 
prövade vi, som ett alternativ till plantering, på 
Ljusdals förvaltning  Hasselforsplattor (en torv-
platta 10x10x2 cm i en svart, värmeabsorberande 
nedbrytbar plast med hål på under- resp.översi-
dan för passage av blivande rötter resp. stam ut-
vecklade från i torven sått frö) som lades ut på 
bar mineraljord. Traktens nyfikna och lekfulla 
korpar roade sig kungligt med nyheterna och vi 
valde att fortsätta plantera som förut! Men i Li-
beria gick det bättre. 1978 gjordes en enkel test 
med några Hasselforsplattor, som såddes i plant-
skolan med Pinus caribaea och sattes ut efter 3
månader. Resultatet inspirerade till ett regelrätt 
försök för att jämföra plantutvecklingen i has-
selforsplattan, nu i vit plast på grund av värmen, 
med den vanliga paperpotplantans. Start 1979. 
”Hasselforsplantorna” var efter ett halvår helt 
överlägsna vanlig paperpot, vitala, grova plan-
tor, medelhöjd 55cm och den högsta 105 cm! 
Resultatet var av den digniteten att det kändes 
angeläget att noga följa utvecklingen och analy-
sera om det fanns anledning att byta system för 
plantproduktionen.

ÖVERSIKT AV VIKTIGASTE 
ÅTGÄRDER OCH FÖRSÖK I
FÄLT OCH PLANTSKOLA 1975-79.

Flygfotografering av koncessions-
området  1976
Bygge av plantskola  1976
Rensning av mark för plantering:
Åren 1975-79 utfördes markrensning på 385 
ha, därav under 1975 –76, 29 ha med manu-
ella metoder  d.v.s. röjning och bränning och 
under1977 –79, 356 ha maskinellt  med Ca-
terpillar D8 försedd skärande schaktblad eller 
diskharv.

Planteringar i försök och 
beståndsanläggning:
1975 4.000  plantor
1976 45.000 plantor
1977 297.000
1978  120.000
1979  100.000
S:a                        566.000

Försök och testplanteringar:
Trädslag  1975,1977
Provenienser  1976,1977.1978.1979.
Upprepning 1977 av  föregående års försök 
p.g.a. ofullständig spridning av mykorrhiza
Typ och storlek av potta 
för plantproduktion  1976,1977
Hasselforsplattor  1978,1979
Mykorrhiza, etablering på 
plantorna i plantskolan   1976,1979
Mykorrhiza, design Don Marx   1979
Gödsling och bevattning i 
plantskolan  1976,1977
Kvalitetssortering av 
plantor i plantskolan  1979
Tidsstudier av markrensning 
med Caterpillar D8  1977,1978
Tidsstudier av jordluckring 
med ripper, 
subsoiling, med Caterpillar D4   1977,78
Tidsstudier av markbehandling med 
tallriksharv, bedding, med 
Caterpillar D4  1977,1978
Markbehandling före plantering   1978,1979
Insamling av jordprover till SLU    1978
Lokalt odlingssubstrat för plantodling   1979
Planteringsteknik  1979
Planteringsdjup  1977
Plantering varje månad för jämnare 
belastning på plantskolan när 
projektet är storskaligt 1977                          
Planteringsförband med inriktning på 
gallringsfri  massavedsproduktion  1978
Rotutveckling  1979
Gödsling med NPK i planteringar   1977
Gödsling med fosfat och spårelement   1978
Ogräs- och slybekämpning i 
planteringar  1977
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Ogräs- och slykontroll med 
covercrop  1978,1979
Wood and food, agroforestry 
och slykontroll 1977,1978
Wood and meat, betning av ogräs  
och sly i planteringar  1979
Catena planteringar  1977

PLANERAD VERKSAMHET FÖR 1980:
– lokalt odlingssubstrat baserat på en bland-
ning av bagasse och sågspån
– produktion av mykorrhiza i plantskolan för 
senare inockulation i plantor
– metoder för inockulation av mykorrhiza i 
plantor 
– iakttagelser av morfologiska förändringar 
av Pinus caribaea planterade 1979
– iakttagelser av tillväxten under året av 
P.caribaea och P. Oocarpa genom månatlig 
mätning av höjd och diameter
– uppföljning av och rensning i bestånd och 
försök

DOKUMENTATION. Dokumentationen av 
fältarbetet blev med tiden omfattande och allt-
mer krävande. Alla anlagda bestånd och försök 
hade en basal beskrivning av utgångsläget. För 
försöken tillkom att ange dess syfte och varak-
tighet. Löpande skulle under året, både för be-
stånd och försök, observationer, avvikelser och 
insatta åtgärder registreras. En gång om året, 
under torrperioden kring årsskiftet och innan 
plantproduktionen satts igång i plantskolan 
gjordes mätningar av överlevelse, kondition och 
höjd av alla plantor/träd i pågående försök samt 
på provytor utlagda i anlagda bestånd. I 1980-
års mätningar i bestånd tillkom mätning av dia-
meter som underlag för angelägna volyms- och 
produktionsberäkningar.

Mätning och dokumentation kunde vi de för-
sta åren klara med egen och i Gbarnga rekryterad 
extra personal.Senare tog vi hjälp av intresserade 
studenter från universitetet i Monrovia som efter 
utbildning gjorde en bra insats.

FINAL. Den lönsamhetskalkyl för hela projektet 
som presenterades 1979 visade att kostnaderna 

för det Liberiaproducerade virket hemma i Sve-
rige skulle bli för höga. De tre ägarföretagen 
beslöt därför att avveckla projektet och  försöka 
finna någon som var beredd att ta över det och 
i första hand fullfölja och dra nytta av upplagda 
försök. Processen avbröts abrupt i april 1980 då 
Samuel Doe genom en kupp tog över makten i 
Liberia och mördade presidenten och ett antal 
regeringsmedlemmar. I den upphetsade och lad-
dade situation som rådde utsattes Erik Lindgren, 
min efterträdare som chef för Lifoco, för allvar-
liga hot och trakasserier och måste hastigt lämna 
Liberia liksom Henny van Brink som bodde i 
Gbarnga. 

Forest development authority, en organisation 
underställd Jordbruksministeriet med visst stöd 
från FAO tog under 1980 över ansvaret för pro-
jektet. En begränsad budget reducerade insatser-
na med rensning och skötsel av bestånd och för-
sök till det mest nödvändiga. FDA  övertog också  
den med tiden mycket omfattande dokumenta-
tionen av anlagda bestånd och utlagda försök. 
Om man kunnat fortsätta mätningar och doku-
mentation är okänt. I Gbarnga förekom under 
inbördeskriget tidvis hårda strider eftersom en 
av de stridande falangerna där hade sin bas.

EPILOG 
Sie Toe bor nu med sin familj i Minneapolis, 
har utbildat sig till sjukgymnast och kommer att 
med fru och dotter återvända till Monrovia. Där 
finns redan deras två söner.Sie Toe,vars hustru 
är lärarinna, har startat och driver en skola med 
skolhem i Monrovia för 200 föräldralösa barn 
med medel han och några andra samlar in.

För ett par år sedan var Sie Toe på besök i Li-
beria och kunde då även åka upp till Gbarnga 
och såg en del av försöksområdet. Där växte 
slutna tallbestånd i vars skugga underväxt inte 
klarade sig. Araucaria cunninghamii gav ett spe-
ciellt mäktigt intryck. Enligt hans bedömning 
har skador till följd av brand eller svedjning inte 
varit så omfattande.

Dr Don Marx fick 1991 Wallenbergspriset för 
sin mykorrhizaforskning. Priset, instiftat 1980, 
syftar till att uppmuntra vetenskaplig forskning 
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