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Större delen av länet tillhör Sydsvenska hög-
landet. Vanligen betecknar man denna del 

för Småländska höglandet.
Länet kan beträffande brutenheten delas i en 

östlig och en västlig del. I flera sammanhang kan 
man låta E4-a utgöra gränsmarkeringen. Den 
östra delen har stora höjdvariationer, men inne-
håller också en del begränsade högslätter som 
t.ex. Nässjöområdet (300 m ö. havet). Högsta 
punkten är Tomtabacken (377 m ö. havet), men 
är inte speciellt intressant eftersom den blott 
obetydligt avviker från den omgivande terräng-
en. Mera utmärkande är Smålands Taberg (343 
m ö. havet). Den stiger ca 100 meter över om-
givningen som under årtusenden eroderat bort 
och gett upphov till ett plant landskap. Förutom 
en stor malmkropp så är området runt toppen 
intressant ur botanisk synpunkt.

Västra delen utgörs bortsett från den nord-
västra delen som är mera kuperad av en ur-

bergsslätt starkt påminnande om Kronobergs 
läns slättområde.

Berggrunden består i väster av gnejser och i 
öster är granit dominerande även om det i ett 
område söder om Eksjö finns ett område med 
skiffrar och grönsten som gör området till ett av 
de mera bördiga i länet.

De lösa jordlagren utgörs huvudsakligen av 
näringsfattig, blockrik urbergsmorän. Uppe på 
höjderna är morän som regel finkornig och mera 
lämpad för uppodling. Den rikliga förekomsten 
av stenrösen runt de småländska åkrarna visar 
att smålänningen har kämpat mot en inte alltid 
välvillig natur.

Klimat
Sydsvenska höglandet har ett i förhållande till 
det sydsvenska läget ganska strängt klimat.
(Lokalkontinentalt område) Särskilt utmär-
kande är detta i området Nässjö-Eksjö, samt i de 
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Tillståndet i länets skogar var vid förra sekelskiftet miserabelt. Skogsvårds-
styrelsens första uppgift blev därför att finna medel som skulle vara skogs-
ägarna till nytta vid skogarnas restaurering. En modell med upplysning, 

information och rådgivning i stor omfattning som skapades har man inte 
haft anledning frångå och det är min förhoppning att min beskrivning 
av arbetet under det andra halvseklet skall visa hur framsynta de första 

länsjägmästarna var.
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stora myrområdena.
Nattfroster förekommer ofta under vegeta-

tionsperioden och de s.k. järnnätterna i början 
på juni har ställt till mycket förtret. Förekomsten 
av dessa synes dock ha minskat under de senaste 
åren.

Nederbörden växlar från drygt 500 mm i öster 
till 900 mm i väster.

Utgångsläge när skogsvårdsstyrelsen 
började verka 1905
När den första skogsvårdslagen från 1903 bör-
jade tillämpas 1905 genom att den nya myndig-
heten skogsvårdsstyrelsen började sin verksam-
het var det naturligt att man ville skaffa sig en 
bild av skogstillståndet i länet. Man gjorde en 
uppskattning av länets skogliga virkesförråd och 
resultatet blev cirka 50 m3sk/ha. Hur pass säker 
denna uppskattning var är omöjlig att bedöma. 
Uppskattningen var av naturliga skäl osäker men 

1923-29 års riksskogstaxering gav dock stöd för 
1905 års bedömning. Taxeringen visade på ett 
virkesförråd av 67,5 m3sk/ha där tall uppgick till 
42,6%, gran 37% och löv till 9 %.

Enligt nästa taxering 1938-52 hade virkes-
förrådet ökat till 100 m33sk/ha och en träd-
slagsblandning: tall 33,7 %, gran 48 % och löv  
12,9 %.

 
Skogsbrukets förändring 1950-2000
Beskrivningen av skogsbrukets utveckling i Jön-
köpings län vill jag göra utifrån ett personligt 
perspektiv. Jag var verksam i länet mellan 1955 
och 1990 och anställd hos skogsvårdsstyrelsen i 
länet.

Min anställning hade litet av en slump att 
göra. Jag var elev på skogshögskolan och stu-
dietiden började lida mot sitt slut. Kursen hade 
en platskommittë . En dag fanns en önskan från 
skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län om att få 

SKOGSBRUKET I JÖNKÖPINGSLÄN 1950–2000

Utsikt från Tabergs topp från ett inte mörkt Jönköpings län



8

anställa två jägmästare. Efter ett par dagar så 
skrev en kurskamrat och jag och frågade vad ar-
betet innebar. Något svar på vår fråga fick vi inte. 
Däremot ett besked att vi var anställda. Det var 
bara att acceptera.

Introduktionen var rätt summarisk. Kamrer 
Elof Gustafsson gick runt på kontoret och pre-
senterade mig för den personal som fanns på 
kansliet. Därefter anvisades jag ett skrivbord i ett 
rum som jag skulle dela med en av de ordinarie 
assistenterna jämte en kartriterska.

 Jag fick tre blankettblock. Ett innehållande 
reseräkningsblanketter, ett block för stämplings-
redovisning samt ett för rekvisition av plantor. 
Därmed var introduktionen klar.

Min första arbetsuppgift blev att göra skogs-
vårdsplaner som skogsbruksplanerna då kal-
lades. Jag fick en förteckning över ett tjugotal 
fastigheter som blev mitt närmaste beting. Min 
introduktion i planläggningsarbetet blev att jag 
fick färdigställa ett par planer där fältarbetet 

var utfört. Efter ett par dagar märkte jag en viss 
oro hos chefen som uppenbarligen ansåg att jag 
skulle göra mera nytta ute i skogen. Jag förstod 
vinken och nästa dag var jag ute försedd med en 
rektifierad flygbild i skala 1:4000, åldersborr, och 
en höjdmätare. Jag lämnades i fred och ingen 
frågade efter om jag hade några problem. Efter 
någon månad så var vi planläggare ute tillsam-
mans för att diskutera om det fanns några oklar-
heter. Det kändes skönt att få utbyta tankar med 
de mera erfarna planläggarna. Då märkte jag 
att småhyggen om ett kvarts hektar var en helt 
naturlig företeelse. Det gav mig råg i ryggen ty 
min ambition hade varit något större hyggen vil-
ket jag också framförde. Ingen opponerade och 
därför kunde jag fortsättningsvis slå på stort och 
göra hyggen på åtminstone ett hektar.

Min kunskap om länets skogsbruk hade dit-
tills begränsats till de erfarenheter som plan-
läggningen gav mig och det var inte mycket. 
Dessutom var min kunskap om vad en skogs-
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vårdsstyrelse var för någonting om möjligt ännu 
mera begränsad. Därför fanns det anledning för 
mig att förbättra kunskaperna.

Skogsvård
På skogsvårdssidan var skogsvårdsstyrelsen 
helt dominerande. Styrelsen hade efter vad jag 
förstod redan vid starten 1905 skapat goda re-
lationer med länets skogsägare. Skogsmarken 
var illa åtgången genom omfattande skövlingar. 
Ansvaret för beskogningen hade övertagits från 
hushållningssällskapet som fram till nu haft visst 
ansvar. Eftersom de stora kalmarkerna krävde 
stora insatser både vad som gällde såväl arbets-
insatser som tillgång till skogsodlingsmaterial 
blev en av de första åtgärderna att utbilda plan-
törer som att anlägga plantskolor. Den nya lagen 
kunde endast ställa krav på beskogningsåtgärder 
på nya hyggen. Kalmarksarealen uppgick till cir-
ka 14 % Kontrakt om skogsodling som upprät-
tats av hushållningssällskapet övertogs av skogs-
vårdsstyrelsen. Arbetet rönte stor framgång och 
skogsägarna blev medvetna om behovet av och 
kravet på skogsodlingsåtgärder. Skogsägarna be-
hövde också inkomster från sin skog samtidigt 
som uppbyggnadsarbetet fortgick. 

Efter andra världskrigets slut kunde den fort-
satta uppbyggnaden av länets skogar fortsätta. 
Biologiska förutsättningar fick ett uttryck i be-
greppet ”det lokalas järnhårda lag” och framtids-
förhoppningar beträffande virkesanvändning 
och avsättning var faktorer som bestämde det 
möjliga virkesvalet. Den ökade användningen 
av brännolja med därmed minskat behov av 
brännved gav ett försämrat prisläge för löv-
virke. Samtidigt ökade förbrukningen av gran 
till massaindustrin. Båda dessa faktorer var till 
björkproduktionens nackdel. En minskad löv-
produktion som i sig utgjorde en markförbätt-
rare kunde vara ett framtida men. Man gjorde 
tydligt att en lövinblandning var önskvärd både 
av hänsyn till en god markvård som till önskade 
landskapsvårdande insatser.

De hårda och ofta skoningslösa avverkningar 
som gjorts under lång tid krävde intensiva skogs-
skötselåtgärder. Olika metoder utformades och 
tillämpades och som ofta strävade mot att åstad-

komma en naturlig föryngring genom självsådd 
i luckor och på småhyggen under ställda fröträd. 
I viss mån tillämpades blädning med inspiration 
bl a från Tyskland. Dessa åtgärder resulterade i 
att hyggesarealerna minskade och därmed också 
kulturernas omfattning.

Kriget kom som ett avbrott och när detta var 
över kunde man konstatera att mycket av det 
nedlagda arbetet misslyckats.

Situationen efter kriget var i ett avseende mera 
gynnsam för skogsägaren. Under kriget anmo-
dades dessa att avverka och leverera vedbränsle 
för samhällets olika behov. För att underlätta 
åtagandet så fick de värnpliktiga av årsklass -43 
innan sin rekryttjänstgöring ägna sig åt ved-
huggning. Denna skedde genom gallring i yngre 
skog, vilket var till stort gagn för den växande 
skogens utveckling.

Den ökade virkestillgången ökade möjlighe-
terna till förändring av skogsskötselmetoderna.
Åke Hallander (länsjägmästare 1944-66) beskrev 
den filosofi efter vilken arbetet skulle bedrivas. 

”Ta stora föryngringar-mycket kalhyggen-  ●

och/eller starka gallringshuggningar. Den 
modellen ger koncentrerade huggningar 
med mycket virke men medger därigenom 
blott övergång av relativt små ytor årligen.
”Mindre föryngringsytor - småhyggen i  ●

det sämsta – och/eller svaga gallringar, 
alltså små uttag per arealenhet, Detta ger 
möjligheter för en snabbare övergång av 
all länets skogsmark

Skogsvårdsstyrelsen valde alternativ 2. Detta ba-
serades på, stor spridning av möjliga köpare, god 
tillgång till arbetskraft och det allmänna skogs-
tillståndet.

Dessutom var det inte alltid helt enkelt att 
övertyga skogsägaren om mera radikala åtgär-
der.

Ytterligare en faktor att beakta var bruknings-
enheternas storlek. Brukningsenheten innehöll i 
regel mindre än 40 ha skogsmark.

Läget började under 50-talet att förändras. 
Kalmarksarealen som 1923 var   drygt 16 % hade 
genom intensiva skogsodlingsinsatser minskat 
till mindre än 5 % i mitten på 50-talet.

Under den tid som skogsvårdsstyrelsen verkat 
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så hade ett intimt förhållande vuxit fram mel-
lan myndighet och skogsägare. För att denna 
kontakt skulle vara enkel att upprätthålla så var 
det nödvändigt att skogsägarna hade närkon-
takt med länsskogvaktarna. Detta innebar att 
antalet distrikt som mest uppgick till 21, med 
i huvudsak en länsskogvaktare per distrikt. Di-
striktskontoret var förlagt till länsskogvaktarens 
bostad. Dåliga kommunikationer hade gjort att 
förrättningspersonalen ofta  fick hämtas vid när-
maste järnvägsstation och sedan transporteras 
per hästskjuts till förrättningsstället. Där erbjöds 
han oftast kost och logi. Den kontakt som där-
med skapades var inte helt utav ondo .

Utbyte av tankar inte bara vad som gällde sko-
gen resulterade i att vänskapsförhållande växte 
fram mellan skogsägaren och länsskogvaktaren. 
Kunskap förmedlades och skogsvårdsstyrelsen 
betraktades inte som en myndighet utan mera 
som en skogsägarens rådgivare. I och med att 
länsskogvaktarna efter hand skaffade sig mo-
torcykel eller bil så minskade behovet av över-

nattningsmöjligheter. Utspisningen dröjde dock 
kvar under lång tid. Husmödrarna var väldigt 
angelägna att visa vad huset förmådde och där-
för bjöds man dagligen på kalas.

Den vanligaste förrättningen innebar utsyning 
av skog på rot och till dessa förrättningar var ofta 
en granne kallad för att hålla i klaven. Stämpel-
yxan fick markägaren klara av . Det som nog för-
vånade en del var att det behövdes två män för 
att klara yxa och klave.

Eftersom skogsmarksarealen var begränsad 
så blev naturligtvis det årliga uttaget av måttlig 
omfattning. Storleken på rotposterna rörde sig 
om mindre än 150 m3sk. Ett försök att i början 
på 60-talet försöka samla ihop posterna till ge-
mensamma utbud misslyckades. Mångfalden 
av småsågar med en förbrukning av max 1000 
m3sk gjorde att stora rotposter begränsade anta-
let spekulanter, Det fanns t.o.m. skogsägare med 
möjligheter till större utbud som ändå valde att 
göra utbudet i form av mindre poster. Priset per 
kubikmeter för dessa var förmånligare än om 

SKOGSBRUKET I JÖNKÖPINGSLÄN 1950–2000

Motorcykeln ett lyft för länsskogvaktaren



11

posten hade varit större. En och annan länsskog-
vaktare uppträdde ganska auktoritärt under för-
rättningen och fick också namn om sig att upp-
träda som små kungar.

Då det var angeläget att de upptagna hyggena 
blev beskogade så hade förrättningsmannen all-
tid med sig blanketter för plantbeställning och 
i beställningen angavs också när skogsodlingen 
skulle vara verkställd. 

Då brukningsenheterna var små så var ägarna 
angelägna om att ta vara på de arbetstillfällen 
som stod till buds. Ett sådant var att vid rotpost-
försäljningen förbehålla sig huggning och kör-
ning.

Den fortsatta tjänstgöringen
Planläggningsarbetet fortsatte en stor del av 
sommaren 1955. Arbetet fortgick utan några 
egentliga problem. Planarbetet ingick i en un-
dersökning i Skogshögskolans regi. Skogshög-
skolan hade vidtalat ett antal lantbrukare att 
ingå i en lantbruksekonomisk undersökning, 
vilket innebar att ägarna skulle bokföra sin eko-
nomiska verksamhet. Som kompensation skulle 
de kostnadsfritt erhålla en skogsvårdsplan. Dess-
utom var det några fastigheter som inte ingick i 
undersökningen som skulle planläggas. 

Planläggningen tog inte hela sommaren i an-
språk utan jag fick fortsätta med dikningsplan-
läggning. Det fanns en pärm med beställningar, 
och jag satte igång med dikesstakning. Rätt snart 
så upptäckte jag att hel del av dessa ansökningar 
gällde marker som inte var lämpliga för torrlägg-
ning. Därför ägnade jag en dag för att åka runt i 
länet varigenom jag kunde stryka merparten av 
ansökningarna ur listan.

Tjänstgöring på distrikt
När hösten kom så blev det rotpoststämplingar 
även för min del den huvudsakliga verksamhe-
ten. Då fick jag också för första gången klart för 
mig att talesättet att en och annan länsskogvak-
tare var mer eller mindre kung över sitt distrikt 
inte var helt utan grund. Det dög inte att markä-
garen hade någon egen uppfattning. Trots detta 
auktoritära uppträdande så blev länsskogvak-
tarna uppskattade.

SKOGSBRUKET I JÖNKÖPINGSLÄN 1950–2000
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Jag placerades på ett distrikt och länsskogvak-
taren meddelade i vanlig ordning bonden om att 
ett biträde skulle komma ut och stämpla. Efter 
hand fick länsskogvaktaren ett visst förtroende 
för min ringa person och jag fick själv ta de 
fortsatta kontakterna. Förrättningarna klarades 
som regel utan större problem. Vissa svårigheter 
förelåg dock att försöka övertyga en del skogs-
ägare om att en slutavverkning var att föredra 
framför fortsatt gallring. På en fastighet fick jag 
dock problem. Markägaren var inte med ute i 
skogen utan ansvaret låg helt på mig. Till min 
hjälp hade jag några hantlangare.  Jag stämplade 
i flera dagar utan större problem. Men jag ska-
pade ett. Vi kom till ett överslutet granbestånd 
som om jag minns rätt var i 80-90 årsåldern. Vi 
började gallra, men när vi gått igenom bestån-
det så sade jag. ”Nu äter vi lunch” och därefter 
tar vi resten. Dagen därpå fick jag besök av vår 
biträdande länsjägmästare. Eftersom jag varit 
fundersam över beslutet att slutavverka gran-
beståndet, så visade jag upp detsamma och fick 
veta att jag gjort fel. Det var ju bra att få veta, 
men det hela fick en fortsättning. Länsjägmäs-
taren informerades och någon i stämplingslaget 
hade gått till ägaren som tidigare varit anställd 

på ett av länets skogsbolag. Det hela resulterade i 
att en länsjägmästare, en bitr. länsjägmästare och 
en skogschef inspekterade det hela. Syndaren 
fick inte följa med och försvara sig. Jag var dock 
tvungen att fråga hur besöket avlöpt och fick då 
det korta men bestämda svaret att jag gjort fel. 
Djungeltelegrafen fungerade dock väl i socknen 
och jag fick veta att bönderna tyckte att jag blivit 
orättvist behandlad.  

Vid planläggningen av en skogsdag vid ett se-
nare tillfälle där jag fick närvara föreslog jag slut-
avverkning av ett bestånd men fick inget gehör 
utan svaret blev ”Vi skall nog gallra en gång till”. 

Skogsägarens gästfrihet fick även jag ta del av. 
Tid fanns ofta för att vi skulle kunna diskutera 
problem som skogsägaren tog upp. Bl.a., kunde 
jag upplysa om att man fick avverka skog utan 
att fråga skogsvårdsstyrelsen om lov bara man 
följde lagens bestämmelser. Men det hände ock-
så att jag gav råd som inte alltid föll markägaren 
på läppen. Litet försynt fick jag då veta att han 
skulle ta upp frågan när länsskogvaktaren kom 
på besök. 

När stämplingssäsongen var över så vidtog be-
arbetningen av de under sommarhalvåret gjorda 
planerna. Arealberäkningen, renritning av kar-
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torna och utskrift utfördes av kartriterska och 
övrig kontorspersonal.

Redan mitt första halvår visade att Åke Hal-
landers filosofi att låta aspiranterna så långt 
möjligt pröva styrelsens olika arbetsuppgifter 
gav erfarenheter som man sedan kunde ha stor 
nytta av. Inte minst arbetet ute på distrikten gav 
värdefulla impulser.

Nya arbetsuppgifter
1956 erbjöd nya erfarenheter. Förutom plan-
läggningsuppgifter tillkom nu undervisning. Det 
första var en förmanskurs där jag var biträdande 
lärare. Innehållet kommer jag inte så mycket 
ihåg. Däremot kunde jag konstatera att förkun-
skaperna hos eleverna var ytterst varierande. 
Några var mycket kunniga och några saknade 
de mest elementära insikterna i vad skogsbruk 
innebar.

Så följde en pedagogkurs på ”södra Viken” 
(Värmland). Skogsstyrelsen hade tagit uppgiften 
beträffande skoglig yrkesutbildning på allvar. 
Alla som skulle bli lärare av något slag skulle ge-
nomgå en pedagogkurs. Jag var lyckligt okunnig 
om att skogsvårdsstyrelserna blivit huvudmän 
för den skogliga yrkesutbildningen under skogs-
skolenivå.

Pedagogkursen blev en värdefull upplevelse. 
Det var en mycket intensiv vecka. Beträffande 
tidsplanen så var det egentligen bara en sak som 
fungerade. Vi började kl. 8 på morgonen och slu-
tade någon gång fram åt natten. Att detta fung-
erade berodde inte minst på entusiastiska lärare. 
Det var ingen som tittade på klockan!

Min första riktiga uppgift som lärare ägde 
rum på en skogsbetonad fortsättningsskola i 
Burseryd. Det var en samling välartade pojkar, 
men kanske inte klassens ljus precis. Alla pojkar-
na var ambitiösa och kursen genomfördes utan 
problem. Till min hjälp hade jag en instruktör 
som hade hand om den arbetsteknik som skulle 
läras ut.

När kursen var avslutad fick jag beskedet att 
jag skulle tjänstgöra som lärare på en skogslinje 
som anordnades av lantmannaskolan i Stora 
Segerstad (Reftele). Det var en kurstyp som 
genomförts för första gången året innan med 

uppenbart gott resultat. Kursplanen omfattade 
cirka 250 timmar skogliga ämnen. Ytterligare ett 
par kurser med skogsvårdsstyrelsen som ansva-
rig genomfördes, med vad jag förstått gott resul-
tat. Därefter var styrelsen av någon anledning 
inte intressant längre som medarbetare.

Utbildningsledare
Att min fortsatta uppgift hos skogsvårdsstyrelsen 
skulle bli att syssla med skoglig yrkesutbildning 
hade jag inte ens funderat över. Slumpen gjorde 
dock att så blev fallet. En ordinarie assistent-
tjänst blev ledig. Eftersom jag bedömde att mina 
möjligheter att få tjänsten var ytterst begränsade 
så valde jag att inte söka densamma. Jag hade 
fel, ty samma dag som ansökningstiden gick ut, 
blev jag uppsökt i skogen med beskedet att ringa 
till Jönköping. Jag blev anmodad att telegrafiskt 
söka tjänsten senast klockan 9 på kvällen. Jag fick 
tjänsten, vilket innebar att jag fick ta ansvar för 
den skogliga yrkesutbildningen och rådgivning-
en i övrigt.

Behovet av skoglig yrkesutbildning under 
skogsskolenivå hade under flera år varit föremål 
för en intensiv debatt. En utredning med upp-
drag att dra upp riktlinjer för en sådan utbild-
ning tillsattes. Resultatet av denna blev att man 
ansåg att skogsvårdsstyrelserna skulle bli huvud-
män med Skogsstyrelsen som tillsynsmyndig-
het. Förslaget möttes av stark kritik inte minst 
från storskogsbruket och Arbetsmarknadsverket 
(AMS). Man menade att skogsvårdsstyrelserna 
saknade kompetens att klara denna betydelse-
fulla verksamhet . Beslutet blev dock enligt ut-
redningens förslag. 

Skogsvårdsstyrelsens tjänstemän hade på olika 
sätt förmedlat kunskaper till skogsägarna. Det 
skedde i samband med olika förrättningar, på 
skogsdagar och i form av studiecirklar. Korta 
kurser i redskapsvård anordnades, men däremot 
hade någon kursverksamhet med längre kurser 
varit av mycket begränsad omfattning.

Behovet av utbildning var dock stort och den 
fortsatta rationaliseringen av skogsbruket gjorde 
den allt angelägnare.

Då brukningsenheterna var små så var ägarna 
som jag tidigare nämnt angelägna om att ta vara 
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på de arbetstillfällen som stod till buds. Ett så-
dant var att vid rotpostförsäljningen förbehålla 
sig huggning och körning.

 De redskap som användes var bågsåg, timmer-
svans, yxa och barkspade Någon egentlig plane-
ring av huggningsarbetet förekom inte utan det 
var hela tiden fråga om ”rushuggning” dvs. trä-
dens lutning bestämde fällriktningen. Dessutom 
var tekniken ofta bristfällig vilket innebar att 
fastfällning av träd blev alltför vanlig och som 
dessutom inte sällan gav upphov till svåra olyck-
or vid lösgörandet som ofta åstadkoms genom 
att träd fälldes över det träd som fastnat. Rena 
dödsfällorna skapades. Huggarnas klädutrust-
ning var heller inte alltid den lämpligaste.

Eftersom någon huggningsplanering med 
hänsyn till den fortsatta hanteringen sällan ägde 
rum så fick köraren stora bekymmer med att ta 
hand om virket

Utbildning när det gällde avverkning var up-
penbart en angelägen uppgift.

Industriutbyggnad
Skogstillståndet blev efter decenniers uppbygg-
nad allt bättre och behov av ytterligare industrier 
förelåg. Virkestillgången hade fram till 50-talets 
början inte varit sådant att intresse för större an-
läggningar förelåg. De huvudsakliga köparna var 
ett stort antal små klingsågar. Uppskattningsvis 
uppgick dessa till ca 600, varav merparten be-
traktade sig som avsalusågar trots att den årliga 
produktionen inte översteg 1000 kubikmeter. 
Köpare av det sågade virket var oftast olika slag 
av träindustrier. Ramsågar förekom endast i be-
gränsad omfattning och var i huvudsak knutna 
till någon husfabrik.

Förutsättningar för massaindustri i Jönkö-
pings län var inte den bästa. Massafabriker fanns 
dock men av begränsad storlek. Som exempel 
på dessa kan nämnas sulfitfabrikerna Munk-
sjö  (Jönköping) , Ohs Bruk och Mariannelund 
med en kapacitet vardera som var mindre än 
15 000 ton. En sulfatfabrik fanns och ägdes av 
Munksjö AB. Fabriken låg i Vaggeryd. Kapaci-
teten hos denna var till en början även den be-
gränsad, men sedan man löst vattenproblemet 
kunde man successivt öka densamma och hade 
slutligen år 1981 nått 75 000 ton. Munksjö AB 
hade fått ekonomiska problem vilket bl.a. hade 
till följd att företaget samma år fick lägga ner 
verksamheten. Massafabriken har senare upp-
stått i ny skepnad och ägs nu av Vaggeryd Cell 
AB. Kapaciteten är just nu 125 000 ton. De stora 
förbrukarna av råvara hade tidigare varit länets 
husfabriker. Bland dessa kan nämnas Anebyhus, 
Myresjöhus, Eksjöhus m.fl. 

Redan efter tillkomsten av massafabriken i 
Mönsterås förbättrades avsättningsmöjligheter-
na för virke. Då detta inte skedde i önskvärd takt 
var åtgärder nödvändiga.

Skogschefen Uno Färg på Munksjö AB, verk-
ställande direktören på Jönköpings läns skogs-
ägareförening Eskil André och länsjägmästaren 
Åke Hallander på skogsvårdsstyrelsen tog då ini-
tiativet till att anordna en Skogens vecka för att 
informera länets skogsägare om de förbättrade 
avsättningsmöjligheterna. Ansvaret för genom-
förandet lades på Ingemar Axelsson, Munksjö, 
Karl-Erik Elfström skogsägarföreningen och 
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Sven Sandell skogsvårdsstyrelsen.
Länets skogsbruk och skogsindustri ställde sig 

bakom idén vilket resulterade i att skogsvårdssty-
relsen anordnade ett 40-tal skogsdagar där bland 
annat reklam för skogsbruksplaner blev en del 
av temat. Domänverket och övriga större skogs-
ägare ställde också upp. Bland deltagarna kan 
mera som kuriosa nämnas Brusafors–Hellefors 
AB. Bolaget hade drabbats av hård kritik för sin 
igenplantering av ett stort antal åkrar. Kritiken 
var nog ganska oförtjänt även om ett och annat 
missgrepp gjorts. Intresset för bolagets skogsdag 
var dock stort och flera hundra besökare kunde 
räknas in.

Förutom skogsdagarna anordnades industri-
besök och en utställning på Per Brahegymnasiet 
betitlad ”Från vaggan till graven” åskådliggjorde 
träets mångsidiga användning. Skogsveckan av-
slutades med en estraddebatt i Per Brahegym-
nasiets aula. En ambition som uttalades var att 
försöka fördubbla avverkningen på de närmaste 
tjugo åren från dagens 1 400 000 m3sk till åt-
minstone 2 800 000 m3sk

Skogsbruket fram till 1960
För att bedriva skogsbruk krävs kunskap. Skogs-

vårdsstyrelsen hade under många år haft en om-
fattande rådgivning genom sin personal. Man 
hade anordnat skogsdagar, som regelmässigt 
avslutades med en gallringstävling. I flera sock-
nar hade man t.o.m. inrättat vandringspriser. 
Lantbrukets ungdomsorganisationer (SLU och 
JUF) involverades i verksamheten genom att ge-
nomföra mängder med studiecirklar. Dessa ut-
vecklades till att också bli s.k. kombinerade kur-
ser genom att man till studiecirklarna kopplade 
praktiska övningar i skogen. 

Lantmannaskolorna i Tenhult och Stora Seger-
stad förlade en del av sin verksamhet till Trollebo 
skogsvårdsgård. Folkskoleseminariet i Jönköping 
gjorde årligen ett studiebesök på Trollebo.

 I Jönköpings län anordnades under 50-talet 
ett stort antal skogsbetonade fortsättningssko-
lor.

Verksamheten förlades regelmässigt till nå-
gon nedlagd skola där inkvartering av eleverna 
skedde. För kosthållet ansvarade en för tillfäl-
let anställd husmor. Inte sällan var det någon 
länsskogvaktarhustru som åtog sig arbetet. Som 
lärare verkade någon yngre länsskogvaktare el-
ler jägmästare som samtliga fått gå igenom av 
skogsstyrelsen anordnad pedagogutbildning.
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Till sin hjälp hade läraren en instruktör. Hur 
många av dessa elever som fortsatte på den skog-
liga banan är svårt att bedöma. En lärdom kunde 
de dock ta med sig nämligen kunskapen om hur 
man beter sig i skog och mark. 

Skogsvårdsstyrelserna 
och yrkesutbildningen
Till en början kunde man lätt få ett intryck av 
att skogsvårdsstyrelserna inte tog uppdraget an-
gående den skogliga yrkesutbildningen riktigt på 
allvar. De etablerade jägmästarna visade måttligt 
intresse varför som regel en yngre assistent fick i 
uppdrag att ta ansvar för verksamheten. Denna 
startade och de ansvariga som inte visste bättre 
var ytterst kreativa och anordnade kurser av skil-
da slag. Framförallt var det s.k. ungdomskurser 
som blev den dominerande kursformen. Läng-
den och innehållet varierade mellan de olika 
länen. Kursplanerna skulle dock godkännas av 
skogsstyrelsen. 

Det blev en något vildvuxen flora. En samord-
ning ansågs till slut nödvändig för att åstadkom-
ma en större likhet länen emellan. Följden blev 
att den ansvarige på skogsstyrelsen Eric Falk till-
sammans med sina drabanter Kjell Jonsson, Elof 
Börjars och Ingvar Carlsson lade grunden för en 
framtida utveckling genom att göra en plan för 
en ettårig s.k. lärlingskurs. Kursen indelades i 
skol- och praktikskeden. Skolskedena skulle för-
läggas till en skogsvårdsgård och praktikskedena 
till något skogsföretag. 

Den första lärlingskursen i Jönköpings län 
anordnades 1958 med 13 elever. Praktikskedena 
förlades till Munksjö AB. Ett litet bekymmer 
uppstod när det gällde att få praktikvärden att 
acceptera vad som lärts ut under skolskedena, 
beroende på att en del av de förmedlade kun-
skaperna var nya även för praktikvärden. En av 
de första förändringarna som man försökte ge-
nomföra var att få bort rushuggningarna genom 
en mera planerad avverkning. Det var inte en-
bart praktikvärden som skulle omvändas. Även 
den egna personalen utgjorde ett bekymmer. 
Den första lärlingskursen blev dock lyckad och 
fortsättning med nya kurser följde. Snart nog 
ändrades namnet till ”1-a årskurs” med tanken 

att en ”2-a årskurs” skulle kunna följa med olika 
inriktningar.

Motorsågen blev allt vanligare och det var 
viktigt att kunskap om hur den skulle hante-
ras var betydelsefull. Därför anordnades mo-
torsågskurser i stor omfattning. Bl.a. krävdes 
intyg om genomgången motorsågkurs om en 
vecka för yrkesmässig användning om man 
var yngre än 18 år.  

Endagars motorsågsdemonstrationer för-
kom också i stor utsträckning.

Skogsbruket under 60-talet.
Som framgått ovan så saknades inte arbets-
uppgifter. Yrkesutbildningen var under fortsatt 
utformning, De ökade avverkningsmöjlighe-
terna ställde krav. Traktorerna började på allvar 
komma till användning, vilket ställde krav på 
en bättre avverkningsplanering. Motorsågarnas 
intåg innebar olyckligtvis inte att köparen fick 
kompetens att hantera detta nyttiga men ack så 
farliga hjälpmedel. I takt med att avverkningarna 
ökade så ställdes också ökade krav på vidaretran-
sporten såväl inom skogen som på det allmänna 
vägnätet. Virket såldes som rotposter och som 
leveransvirke.   

Fram till 1960-talets början så hade skogs-
vårdsstyrelsen haft stor inverkan på skogsbrukets 
utveckling i länet. Det kan synas egendomligt att 
en statlig myndighet kan dominera en näring, 
men det var i det här fallet inte så konstigt. 85 % 
av skogsmarken ägdes av privata skogsägare och 
medelarealen understeg 40 ha produktiv skogs-
mark per brukningsenhet. Övriga skogsägare 
var domänverket vars innehav uppgick till ca 30 
000 ha. Dessutom lydde verket vid denna tid inte 
under skogsvårdslagen. Den ecklesiastika skogen 
var också av ungefär samma omfattning och för-
delade på Linköpings, Skara och Växjö stift. Inte 
heller dessa skogar berördes av skogsvårdslagen. 
Återstoden var bolagsskogar med måttliga area-
ler. 

Jönköpings läns skogsägarförening ägnade sig 
fram till denna tidpunkt i stort endast åt virkets 
omhändertagande. Man talade om att skogs-
vårdsstyrelsen ägnade sig åt primärproduktion 
och skogsägarföreningen åt sekundärproduktio-
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nen. Det är möjligt att detta var orsaken till att 
skogsvårdsstyrelsen inte fick ägna sig åt ekono-
misk rådgivning. Vad skogsägare och länsskog-
vaktare diskuterade i detta avseende är dock för-
borgat. Man kan nog misstänka att ett och annat 
gott råd lämnades.

Nu stundade nya tider. I och med att skogsin-
dustrin byggdes ut så uppstod en ökad konkur-
rens om virket, vilket också efter hand innebar 
att skogsvårdsstyrelsens roll för skogsbruket blev 
föremål för nya värderingar.
Vilka ökade krav kom utvecklingen att ställa.?

Skogsvårdsarbetet måste fortsätta att vara  ●

en betydande del av skogsvårdsstyrelsens 
arbete.
Ökade virkestillgångar, utbyggnad av  ●

skogsindustrin och därmed ökade avverk-
ningar ställer ytterligare krav på skogs-
vårdsstyrelsens verksamhet
De ökade avverkningarna och ökad om- ●

fattning av slutavverkningar kräver ökad 
tillgång till skogsodlingsmaterial.
Den fortgående mekaniseringen kräver en  ●

bättre avverkningsplanering och bättre vä-
gar inom fastigheterna. Även det allmänna 
vägnätet fick en ökad betydelse.
Utbildning och skoglig information måste  ●

fortsätta att bedrivas i fortsatt stor omfatt-
ning.
Skogsbruksplanläggningen fick inte av- ●

stanna.
Tillämpning av skogsvårdslagen ●

Skogsvård
Virkesförrådet hade ökat men skogsbestånden 
var av växlande kvalitet. Inte minst berodde 
detta på att en stor del av skogsmarksarealen 
bestod av igenväxande betesmarker och tidigare 
skogsbetning. Skogsodlingarna var i och för sig 
godtagbara, men eftervården av röjningar var 
starkt eftersatt.

Trots att 50 % av skogsmarksarealen tillhörde 
det enskilda mindre skogsbruket  så dominerades 
ändå skogsdebatten  av de intressen storskogs-
bruket företrädde. Till en del berodde naturligt-
vis detta på att skogsägarföreningarna var under 
uppbyggnad och att de mindre skogsägarna inte 

hade någon som kunde företräda dem i någon 
omfattning av betydelse.

I viss mån kompenserades detta av skogs-
ägarna själva som uppskattade den hjälp och in-
spiration som skogsvårdsstyrelsens tjänstemän 
bidragit med under flera decennier,

I och med att Skogsstyrelsen år 1966 fick en ny 
generaldirektör i Fredrik Ebeling så kom mycket 
att förändras. Ebeling som varit överjägmästare 
i Domänverket förde in nya tankegångar i skogs-
vårdsorganisationen. Det skulle visa sig att hans 
erfarenheter skulle komma det enskilda skogs-
bruket till godo.

Han insåg det nödvändiga i att skogsvårdssty-
relsens personal var så välutbildad som möjligt.
Som en grund för personalens fortbildning kom 
boken ”Beståndsvård och produktionsekonomi” 
initierad av Ebeling och utgiven av Skogsstyrel-
sen.

Skogsstyrelsen insåg också vikten av att an-
passa skogsskötseln till den fortgående mekani-
seringen, men också till skogsbrukets allt sämre 
lönsamhet. De radikala kostnadssänkningar som 
krävdes skulle åstadkommas bl.a. genom tidigt 
utförda röjningar, få och hårda gallringar och 
större avverkningstrakter. 

Röjningsbehovet var mycket stort och där-
för genomfördes en rikskampanj under mottot  
”Röj Din Skog”

Röjning
Röjningarna ökade men inte i tillräcklig omfatt-
ning. En orsak var brist på arbetskraft men också 
litet intresse. Några län kunde avhjälpa en del av 
bristerna genom beredskapsarbeten.
I Jönköpings län var tillgången på beredskaps-
arbeten begränsad dels beroende på låg arbets-
löshet men också på en något egendomlig syn 
hos tjänstemän hos länsarbetsnämnden, som 
menade att man inte kunde anvisa dessa arbeten 
till vem som helst. 

Genom studier av områdesplaner så kunde 
skogsvårdsstyrelsen konstatera att cirka 17 % 
av den privata skogsmarksarealen var i behov av 
omedelbar röjning. Det motsvarade cirka 10 000 
ha per år. Eftersom antalet skogsägare översteg 
10 000 så var arealen per ägare måttlig.
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Skogsvårdsstyrelsen åtog sig röjningsuppdrag 
och lånade ut röjningsmotorsågar. Trots detta 
ökade eftersläpningen i takt med att andelen 
ungskog ökade.

Genom ändrad lagstiftning som bl.a. innebar 
röjningsplikt så förbättrades situationen radikalt 
på 80-talet.

I och med att skogskötselfrågor blev en del i 
bl.a. skogsägarföreningens verksamhet så upp-
märksammades också där behovet av ökade röj-
ningsinsatser. 

Gallring och slutavverkning
Ebeling hade propagerat för få och hårda gall-
ringar. I Jönköpings län var behovet av gallringar 
inte huvudproblemet. En kvardröjande effekt av 
blädnings-och gallringsepoken var att man gall-
rade i bestånd med alltför hög ålder.

Som jag tidigare nämnt så påtalade jag detta 
redan i mitten på 50-talet. Första gången då jag 
slutavverkade ett oväxtligt granbestånd och fick 
veta att det var fel. Andra gången var när jag på 
en skogsdag ansåg att ett äldre bestånd borde 
slutavverkas men fick svaret. ”Nej vi skall nog 
gallra en gång till”. Gallring hade blivit ett själv-
ändamål.

Då vi dessutom också kunde konstatera att 
den äldre skogen hade låga volymer per ha, så 
bestämde vi att minska gallringarna i den äldre 
skogen till förmån för ökade slutavverkningar.
Stöd för vår uppfattning fick vi när Skogsstyrel-
sen i slutet på 1970-talet avrådde från gallring i 
gran, som nått 75 % av sin slutavverkningsålder.

En del av blädningstänkandet fanns kvar. Hyg-
gena blev ofta utlagda på ett mindre lämpligt 
sätt. Detta berodde inte enbart på fastigheternas 
begränsade skogsmarksarealer utan också på att 
det var svårt att få skogsvårdskonsulenterna att 
söka naturliga hyggesgränser. Onödiga remsor 
mot rågångar, vägar och kraftledningar var allt-
för vanligt. Att vissa råd ibland togs emot fick jag 
bevis på sedan jag på en skogsdag sagt ” Ni skall 
inte ta upp hyggen på samma sätt som ni äter ost-
kaka”. Skogsägarna förstod och konsulenten hade 
fått ett argument för framtiden. 

Den genomsnittliga hyggesarealen ökade men 
hade i slutet på 70-talet ändå inte blivit  mera än 

1,6 ha.
Avverkningarna i mitten av 60-talet och fram-

åt skapade en kalhyggesdebatt som inte gick Jön-
köpings län spårlöst förbi. Eftersom kalhyggen 
var fult så var naturligtvis även våra småhyggen 
fula.

Skador på skog
På 1950-talet talade man inte mycket om in-
sektsskador även om sådana förekom. Tydligast 
kunde man se omfattningen av märgborreska-
dor på tall. Den stora mängden av småsågar med 
obarkat talltimmer resulterade i att man kunde 
lokalisera småsågarna genom märgborreskador-
na på närliggande tallbestånd.

Allvarligare blev situationen efter 1969 och 
1973 års stormfällningar. !969 beräknades 1,3 
miljoner kubikmeter ha blivit stormfällt. Inten-
siv rådgivning om hur virket skulle tas till vara 
sattes igång. Tippande rotvältor utgjorde en 
stor riskfaktor och tyvärr inträffade också några 
dödsolyckor vid tillvaratagandet av den storm-
fällda skogen.

Allt virke kunde inte transporteras bort i tid 
utan på våren låg fortfarande virke kvar i sko-
gen och utefter vägarna . Då det var övervägande 
gran som drabbats av stormen så var det gran-
barkborren som utgjorde det stora hotet. Därför 
var det angeläget att virket bortforslades snarast. 
Vid sågverken bevattnades virket. Fångstvirke 
lades ut och feromonfällor uppsattes.

Till utläggning av fångstvirke utgick bidrag. 
Skogsvårdsstyrelsen var kanske generös i överkant 
beträffande bidragen, men eftersom resultatet blev 
lyckat och skadorna kunde hållas nere, så var kan-
ske övertrampet förlåtet.

Insektskaderiskerna bedömdes så allvarliga 
att skogsvårdsstyrelsen samlade representanter 
för virkesköparna och med dem träffade över-
enskommelsen att allt virke skulle borttran-
sporteras från skogen före svärmningen och 
att virket sedan vid sågverken behandlades på 
lämpligt sätt.

1973 formaliserades skogsskyddet och en sär-
skild skogsskyddskommitté bildades i länet.

I skogsvårdslagen infördes bestämmelser om 
skogsskydd. Skogshygienen förbättrades och 
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skador av märgborre och granbarkborre kunde 
begränsas. 

Ökade avverkningar mm
Försäljning av virke hade fram till i början på 60-
talet i stort sett skett i form av rotposter. Rotpos-
tauktioner anordnades av skogsägarföreningen 
och domänverket. Merparten av rotpoststämp-
lingarna gjordes av skogsvårdsstyrelsen. Voly-
men angavs i skogskubikmeter dvs. volymen på 
bark men utan grenar. Volymmätningen hade 
väl sina begränsningar och därför fick skogs-
forskningsinstitutet i uppdrag att försöka redo-
visa vilka krav man kunde ställa på mätningen. 
Svaret blev att det enda man egentligen kunde 
ta ställning var brösthöjdsgrundytan. Ett klago-
mål kunde avvisas om felet var mindre än 5 % 
av densamma. Efter hand kom bättre metoder 
till stöd för volymberäkningen och senare kunde 
också utbytesberäkningar erbjudas.

Virket kunde också säljas som leveransvirke. 
Den ökade användningen av motorsågen bidrog 
till ett ökat intresse för leveransvirkesförsäljning. 
Men det krävde också ökade kunskaper i apte-
ring. Apteringskurser blev en nödvändighet. 

Vid försäljning av rotposter hade säljaren i stor 

omfattning åtagit sig huggning och körning för 
ett fast pris. Säljaren kunde då välja mellan olika 
anbud. I och med att rotposterna blev större och 
många säljare inte längre var beroende av denna 
inkomst fick köparen själv svara för utdrivning-
en av rotposten.

Då inträffade något nytt på marknaden. Fle-
ra köpare var inte längre intresserad av virket 
i form av rotpost utan önskade få detsamma i 
som avverkningsuppdrag. Skogsvårdsstyrelsen 
gjorde invändningar men fick då som motar-
gument att en myndighet inte skulle ägna sig 
åt uppdragsverksamhet. Skogsvårdsstyrelsen 
hade inget att invända mot att någon annan 
part tog över rotpoststämplingarna. Det styrel-
sen ifrågasatte var om uppdragsverksamheten 
som den utformades var en acceptabel försälj-
ningsform

Tidigare visste säljaren vad slutlikviden skulle 
bli. Genom avverkningsuppdragen avhände han 
sig nästan allt inflytande och fick invänta en slut-
likvid som var ytterst osäker till sin storlek.

En för säljaren tveksam aptering och en av-
verkningskostnad som var en mycket osäker 
faktor i sig blev ersättningen för en rotpostför-
säljning. Till slut förbjöds t.o.m. rotpoststämp-
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Hyggesbesiktning från luften, billig och effektiv
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lingar i skogsvårdsstyrelsens regi. Skälet därtill 
skall inte upprepas men den verkliga orsaken 
syns ha varit  att marknaden ville ha bort denna 
försäljningsform. Tyvärr fanns eller finns inte 
någon part som företräder skogsägarna i detta 
sammanhang. Skogsägarföreningarna som är 
till för skogsägarna är inte intresserade. De har 
också andra intressen att företräda.

Tillkomst av servicetjänster 
Den ökade tillkomsten av massaindustri och 
sågverkens utbyggnad resulterade i en ökad kon-
kurrens om virket. 

Man började erbjuda tjänster av olika slag som 
gjorde att man kunde knyta skogsägarna närma-
re sig. Skogsvårdsstyrelsen hade i samband med 
utförda stämplingar samtidigt tagit upp beställ-
ningar på skogsplantor och angett tidpunkten 
för leveransen av desamma. Det var en del av 
skogsvårdskonsulenternas vårarbete att distri-
buera plantor. 

I och med att många skogsägare efter hand fick 
arbete utanför den egna fastigheten så försvåra-
des plantleveranserna då ingen mottagare fanns 
till hands. Det resulterade i att skogsvårdsstyrel-
sen inrättade plantterminaler där skogsägarna 
kunde hämta sina plantor. Denna smidiga form 
av plantdistribution möttes också av konkurrens. 
Det ökade röjningsbehovet underlättades också 
av erbjudande om hjälp med röjningarna.

Nästa steg var också att man började göra 
skogsbruksplaner. Alla dessa insatser var vällov-
liga men syftet fanns anledning att ifrågasätta.

Tillståndet i det enskilda skogsbruket.
Mycket hände på 60-talet men hur såg 
verkligheten ut?
Ett försök att klarlägga förhållandena gjordes i en 
utredning tillsammans med Forskningsstiftelsen 
Skogsarbeten. Avsikten var att klarlägga de själv-
verksammas kunskapsnivå i fråga om drivning 
men i viss mån även återväxt och beståndsvård.
Kostnadsutvecklingen inom skogsbruket fram-
tvingade rationaliseringar av olika slag. Skogs-
ägargruppen var stor och oenhetlig och deras 
skogsbruk bedrevs på olika sätt med en skiftande 
omfattning och inriktning.

SKOGSBRUKET I JÖNKÖPINGSLÄN 1950–2000

Den fortbildning –rådgivning som dittills be-
drivits syntes ofta ha lagts på ett för högt plan. 
Därför tog utredningen sikte på att beskriva 
skogsägarnas nuvarande kunnande, för att fort-
sättningsvis kunna starta fortbildningen på rätt 
nivå och därmed göra den effektivare.

Man bedömde att graden av drivningskun-
nande borde återspegla hur de skogliga åtgärder-
na bedrivits, i första hand då avverkningsarbetet. 
En stickprovsvis enkätundersökning genomför-
des 1970.

 De erhållna resultaten bekräftade i stor ut-
sträckning vad man tidigare trott sig veta, exem-
pelvis

Markägarens ålder var relativt hög- 58 år ●

Markägarens utbildning utöver folkskola      ●

ökade med ökad storlek på fastigheten. 
Totalt 14 % hade folkhögskola, realskola 
eller högre.
Medlemmar i Skogsägarförening och  ●

framför allt de i skogsbruksområde ägnade 
mer verksam tid än övriga åt skogsbruket.
19 % av samtliga skogsägares verksamma  ●

tid ägnades åt skogsbruk ( sannolikt mera 
än normalt på grund av septemberstor-
men 1969)
Av den kvantitet som markägarna själv  ●

högg och/eller körde utdrevs 99,1 % med 
sortimentmetod

En del oväntade resultat erhölls.  Ex.vis så 
sent som 1969 terrängtransporterades 34 % 
av  årsavverkningen med häst, 59 % med jord-
brukstraktor och endast 7 % med skogstrak-
tor.
   71 % av gallringarna och 92 % av slutavverk-
ningarna avverkades medelst rushuggning, 
medan blott 11,3 % av gallringskvantiteten och 
1,7 % av slutavverkningskvantiteten var stick-
vägshugget.
Av den kvantitet som markägarna själva högg 
och/eller körde med sortimentsmetod kom 77 
% från inte Sbo-anslutna fastigheter.

Erhållna siffror och uppgifter kan naturligtvis 
diskuteras från ett flertal vitt skilda synpunkter.
Enkäten gav dock svar som var intressanta och 
som borde kunna utnyttjas i den fortsatta infor-
mationen till markägaren.
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Behovet av utbildning – rådgivning var  ●

stort
De tilltänkta elevernas höga medelålder  ●

ledde till en önskan om att praktisk utbild-
ning skulle förläggas till dagtid var nöd-
vändig
Fortbildningen borde starta på ”gräsrots- ●

nivå”.
Stor vikt borde läggas vid att uppspåra,  ●

motivera och fortbilda även den stora ka-
tegori självverksamma skogsägare som inte 
var positiva ”föreningsbönder

En uppgift i enkäten kan vara av visst intres-
se. Som tidigare nämnts så ägdes ca 85 % av 
skogsmarksarealen av enskilda skogsägare. 
1950 var antalet fastigheter drygt 20 000 för 
att 1960 ha minskat till cirka 15 000. 1970 
uppgick antalet jordbruksfastigheter till 14 
846, Av dessa hade 7 194 en skogsmarksareal 
understigande 25 ha och 4663 som var mellan 
26 och 50 ha Den totala skogsmarksarealen 
uppgick till 574 900.
Fastigheter under 50 ha omfattade totalt 261 
000 ha.
Undersökningens resultat gjorde att det kändes 
angeläget att även andra borde intresseras för 
att höja kunskapsnivån hos de enskilda skogs-
ägarna. Hittills hade Skogsvårdsstyrelserna haft 
huvudansvaret för rådgivningen, men det fanns 
kanske anledning att söka stöd från annat håll.

Rektor för Skogshögskolan vid denna tid 
var Mårten Bendtz. Han tillskrevs och mycket 
snabbt tog han initiativet till att samla intressen-
ter för det mindre enskilda skogsbruket för att 
med dem diskutera på vilket sätt Skogshögsko-
lan kunde göra en insats.

Vid första sammanträdet hälsade Mårten 
Bendtz välkommen med att tala om att det var 
på tiden att högskolan ägnade denna ägargrupp 
som tillsammans ägde ca 50 % av landets skogs-
marksareal ett berättigat intresse. I flera år fort-
gick arbetet men efter hand svalnade högskolans 
intresse, vilket syntes genom att allt mindre re-
surser ställdes till förfogande.

Skogstillståndet i Jönköpings län
Av vad som ovan anförts har tillståndet i länets 

skogar stadigt förbättrats genom ett intensivt ar-
bete av länets skogsägare med ett väsentligt stöd 
från länets skogsvårdsstyrelse och framförallt 
dess länsskogvaktare/skogsvårdskonsulenter.
Ovan gjorda enkätundersökning visade att ytter-
ligare insatser kändes angelägna.

För att åstadkomma en grund för det vidare 
arbetet så fick jägmästaren Magnus Fridh (då 
anställd hos skogsvårdsstyrelsen) i uppgift att 
bedöma förutsättningarna för det fortsatta ar-
betet.

Det som syntes intressant var att beskriva till-
ståndet i länets skogar och att visa vilka faktorer 
som främst påverkade den på sikt möjliga av-
verkningsnivån.

Som grund för sin beskrivning av aktuellt 
skogstillstånd använde han sig av riksskogstax-
eringens material. Han skilde i sin utredning 
mellan privata och övriga skogsägare. 

Dessutom redovisades resultatet av några av-
verkningsberäkningar för de privatas samlade 
innehav.

Beskrivningen av skogstillståndet grundade sig 
på riksskogstaxeringens material för åren 1975-
79 och som jämförelse togs åren 1968-72.

Den produktiva skogsmarksarealen utgjorde  ●

68% av landarealen eller 666 000 ha.
Medelboniteten för länet uppgick till 6,8  ●

m3sk/ha och år. Skog på de bättre boniteterna  
avverkades tidigare vilket medförde att vid 
högre ålder stiger andelen skog med lägre bo-
nitet och hela åldersklassens bonitet sjunker.
Om man ser på åldersklassfördelningen upp- ●

delad på privata och övriga skogsägare kunde 
man konstatera att de privata skogsägarna 
hade ett underskott på skog i åldern 3-40 år. 
Andelen medelålders och äldre skog uppgick 
till nästan 70 % av arealen. Övriga skogsägare 
hade stor andel yngre skog men brist på skog i 
åldern 20-80 år. De privata skogsägarna skulle 
behöva öka slutavverkningarna medan övriga 
i framtiden skulle behöva hålla igen på slutav-
verkningarna. En jämförelse mellan taxering-
arna visade att virkesförrådet i skog mellan 60 
och 100 år hade minskat. En orsak därtill var 
sannolikt sena gallringar.
Hur markens produktionsförmåga utnyttja- ●
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des talade slutenheten ett tydligt språk. Cirka 
en fjärdedel av skogsmarken exklusive kal-
marken hade en slutenhet på 0,5 eller lägre. 
Detta kunde vara historiskt betingat men 
rädslan för slutavverkningar hade säkert bi-
dragit till alltför utglesade bestånd.
Riksskogstaxeringens stubbinventering  ●

1972/73-1978/79 visade på en årlig avverk-
ning av ca 3 miljoner m3sk. Denna bedömdes 
ligga över den framtida möjliga nivån som 
då bedömdes till 2,82 miljoner m3sk per år.  
Denna bedömning har man senare fått anled-
ning att revidera. Det man kan säga om av-
verkningarna under sjuttiotalet var att de gick 
litet i otakt. I mitten på sjuttiotalet fick man 
fram mera virke än industrin förbrukade, vil-
ket ledde till stor lageruppbyggnad medan det 
i slutet var motsatsen, vilket ledde till virkes-
brist. Detta ledde i sin tur till att skogsägarna 
ålades att öka sina avverkningar för att kunna 
tillfredsställa industrins behov. Skogsvårds-
styrelsens uppgift var att utöva lagtillsyn, men 
vi fann beslutet osmakligt så tillsynen blev 
nog en smula bristfällig.  

Skogsodlingsmaterial
Till skogsvårdsstyrelsens uppgifter hörde kravet 
att förse skogsbruket med tillräcklig tillgång till 
skogsodlingsmaterial. Vad jag kan minnas upp-
stod aldrig någon brist på skogsodlingsmaterial. 
I annat sammanhang har denna verksamhet be-
skrivits (50 skogsplantskolor till skogen i F-län, 
Dag Kihlblom) så därför skall jag inskränka mig 
till att  nämna att storleksrationalisering konti-
nuerligt pågick. Det slutade med att skogsvårds-
styrelsen i Jönköpings län fick ansvaret för de 
två återstående plantskolorna i Bor (F-län) och 
Lagan (G-län).

Synpunkter när det gällde plantskoleverk-
samheten hade redan på 50-talet framförts och 
i en utredning så föreslog man att Skogsvårds-
styrelserna inte längre skulle ha ansvaret för 
produktion av skogsodlingsmaterial. Utredning-
ens förslag förkastades. Med jämna mellanrum 
framfördes därefter önskemål om en förändring 
inte minst från privata plantproducenter. I takt 
med att konkurrensen om virke ökade så gällde 

det att med olika medel knyta skogsägarna till 
sig. Då blev plantor en intressant inkörsport.  
Därför gällde det att på något sätt eliminera 
den dominerande producenten av plantor. Då 
användes det inte ovanliga argumentet att en 
myndighet inte skulle ägna sig åt affärsverk-
samhet.  Att det var inskrivet att ansvaret för att 
förse skogsbruket med skogsodlingsmaterial låg 
hos skogsvårdsstyrelsen brydde man sig inte om. 
Flera framstötar gjordes vilket resulterade i att 
förordningen för skogsvårdsstyrelserna ändra-
des och ansvaret för att tillhandahålla skogsod-
lingsmaterial togs bort. Som ersättning bildades 
ett statligt plantbolag! Skogsvårdsstyrelserna fick 
inte längre befatta sig med plantor. En väl fung-
erande verksamhet spolierades. Återväxterna 
försämrades och antalet godkända föryngringar 
minskade dramatiskt trots att löv fick ingå bland 
godkända trädslag. 

Skogsbilvägar 
Rationaliseringen inom skogsbruket som på all-
var drog i gång i början av 60-talet, resulterade 
bl.a. i att transporten av virke från stubbe till i 
första hand allmän väg blev en uppgift för skogs-
vårdsstyrelsen att lösa. Skogsbilvägar fanns i viss 
omfattning, och skogsvårdsstyrelsen hade redan 
i början av 50-talet en förhållandevis stor om-
fattning av vägverksamheten, men otillräckliga 
statsbidrag bidrog till att begränsa omfattningen 
därav.

Standarden var efter den tidens behov accep-
tabel men skulle snart visa sig otillräcklig i takt 
med att rationaliseringen i skogsbruket tog fart 
Vägarna tillät inte lastbilar med släp varför om-
lastning fick ske vid allmän väg. Upplagsplat-
serna om det över huvudtaget fanns några var 
underdimensionerade och mycket virke lastades 
av i vägkanterna på det allmänna vägnätet, vil-
ket i sig utgjorde en trafikfara. Det var således 
mycket att göra. Statsbidrag utgick i ökad om-
fattning, vilket underlättade arbetet. Samarbete 
med vägförvaltningens avdelning ”enskilda vä-
gar” inleddes. Första uppgiften var att få bort 
virket från vägkanterna. Många vägprojekt kom 
sedan att lösas i samarbete med ”enskilda vägar”. 
Upplagsplatser blev ett ”måste”. För att få viss ra-
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tionalitet i verksamheten så blev varje ansökan 
om statsbidrag grunden för att lösa vägproble-
matiken för ett större område. På den gamla 
generalstabskartan hade de allmänna vägarna 
markerats med rött. Vi försökte då att skapa om-
råden med ”röda vägar” som gräns. Inom dessa 
områden löstes vägfrågan för de inom området 
befintliga fastigheterna. När verksamheten var 
som mest omfattande så planlades mellan 5-8 
mil skogsbilvägar årligen.

En effekt av att skogsbilvägar byggdes var att 
tillgängligheten till skogen också ökade för den 
stora allmänheten

Skogsbruksplanläggning
Verksamheten med skogsbruksplanläggning 
hade tidigt blivit en del i skogsvårdsstyrelser-
nas verksamhet.. I och med att man fick tillgång 
till rektifierade flygkartor i början på 50-talet 
så kunde planläggningen förenklas genom att 
man med flygbilder som underlag direkt kunde 
rita skogskartor. En av mina första uppgifter 
när jag kom till skogsvårdsstyrelsen var att göra 
skogsbruksplaner. Då inträffade det rätt ofta att 
när jag var klar med en fastighet så kunde det 
återstå flera timmar av dagen. Förflyttningen 
till nästa fastighet kunde då ta sådan tid att det 
inte kändes meningsfullt att fortsätta.. Däremot 
om det vid dagens slut situationen var sådan att 
par timmars ytterligare arbete skulle vara till-
räcklig för att slutföra planen, så var det ju bara 
att stanna kvar.

När jag 1966 blev länsjägmästare kvarstod 
detta problem. Det fanns dock ett sätt att lösa 
detsamma. Vi skapade s.k. områdesplaner dvs. vi 
planlade alla fastigheter inom ett begränsat om-
råde t.ex. en by. Alla ville inte ha någon plan men 
dessa hade sällan något att invända emot att vi 
gjorde en plan för fastigheten. Inte sällan ångra-
de markägaren sig och löste ut densamma. Den 
årliga planläggningen uppgick till 15 à 20 tusen 
hektar produktiv skogsmark. När sedan beslutet 
kom om översiktlig skogsinventering (ÖSI) så 
var styrelsen väl förberedd genom vanan från 
den områdesvisa planläggningen. Styrelsen fort-
satte med att göra fastighetsvisa skogsbrukspla-
ner med ÖSI som underlag. När verksamheten 

med ÖSI upphörde 1991 hade cirka 85 % av lä-
nets fastigheter planlagts.

Skogsvårdsstyrelsen försökte så långt som 
möjligt att arbeta rationellt. När röjningsplik-
ten infördes, så fick planläggarna till uppgift att 
notera i skogsbruksplanen om röjningsplikt fö-
relåg. Med detta som underlag ”utfärdades råd 
och anvisningar”. Detta fick en dubbel effekt. Det 
krävdes endast ett besök på fastigheten, men det 
som var mera intressant var att när skogsägare 
fått ”råd och anvisningar” om röjningar så kom 
detta snabbt till grannarnas kännedom. Det hade 
varit var litet genant för skogsägaren att bli upp-
märksammade om röjningsplikten. Så grannar-
na ville inte utsätta sig för detta vilket innebar att 
planläggarna i fortsättningen i mycket stor om-
fattning möttes av nyröjda bestånd Planläggarna 
fick också göra nödvändiga återväxtbesiktningar 
när de ändå var på plats.

Skogsvårdslagen
En av skogsvårdsstyrelsens huvuduppgifter var 
att utöva tillsyn över skogsvårdslagen. 

Denna grannlaga uppgift utgjorde inte något 
större problem att klara av. Den nästan kärleks-
fulla relation som uppstått mellan skogsvårds-
styrelsens personal och skogsägarna innebar 
att personalen under sina förrättningar och 
övernattningar mm kunde förmedla kunskap 
om de villkor som en god skogskötsel krävde. 
Stämplingsverksamheten i sig innebar dessutom 
att den utförda stämplingen kunde betraktas 
som helt laglig. Ett och annat misstag från per-
sonalens sida kunde naturligtvis inte undvikas. 
Många lagöverträdelser skedde i rent oförstånd, 
men tyvärr fanns det också skogsägare som höll 
styrelsen sysselsatt med att beivra gjorda över-
trädelser. 

1948 års skogsvårdslag hade sina brister. Det 
var två paragrafer 6 och 7 som mest kom till 
användning. Paragraf 6 behandlade s.k. utveck-
lingsbar skog. Under min tid som länsjägmästa-
re kunde vi konstatera att paragrafen bara kunde 
tillämpas på normalboniteter. Så snart det var 
fråga om de mera produktiva bestånden så kräv-
des det en tillväxtprocent överstigande 5-5,5 för 
att beståndet skulle kunna klassas som inte ut-
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vecklingsbart Däremot var paragraf 7 som gällde 
ransonering av skogen lättare att tillämpa. I och 
med att efterfrågan på virke ökade så blev pres-
sen på skogsvårdsstyrelsen större när det gällde 
att markera kravet på att lagen skulle följas. Vi i 
Jönköpings län var uppenbarligen mest strikta i 
det avseendet, vilket inte alltid uppskattades.

Tyvärr var det skogsägarnas egen rådgivare 
som orsakade bekymmer.

Skogsvårdslagen gäller alla skogsägare
En dag blev jag uppringd av en regionchef som 
undrade varför skogsvårdsstyrelsen i F-län skulle 
hålla på lagen när ingen annan gjorde det.

Jag blev inte svaret skyldig utan upplyste ved-
erbörande om att rätten att klaga på lagen fanns, 
men så länge den existerade var det vår skyldig-
het att kräva att den efterföljdes. Jag tyckte synd 
om tjänstemannen som fick uppdraget, ty jag 
har svårt att tänka mig att det gjordes på eget 
bevåg.

Jönköpings läns skogsägareförening gick 1964 
upp i ”Södra Skogsägarna”.

Attityden från skogsägareföreningen blev en 
annan jämfört med den tid då Jönköpings läns 
skogsägarförening var en egen självständig för-
ening.

Det var uppenbart en nagel i ögat på förening-
en att relationerna mellan skogsvårdsstyrelsen 
och skogsägarna var så goda som de var. Man 
menade från föreningshåll att skogsvårdskon-
sulenterna kände sig trampade på tårna genom 
bildandet av skogsbruksområden. Det var till en 
del sant men det som egentligen irriterade var 
inte tillkomsten av skogsbruksområden som det 
inte fanns något att invända mot, utan det för-
hållandet att skogsinspektorerna i första hand 
vände sig till de skogsägare som konsulenterna 
hade bäst relationer till. Man tyckte på många 
håll att det var som att börja från början.

Skogsvårdsstyrelsen var naturligtvis part i må-
let men även andra intressenter i skogsbruket 
hade observerat vad som var på gång. Gösta Ed-
ström menade vid något tillfälle att skogsägarna 
skulle bli mindre beroende av skogsvårdsstyrel-
sen vars tjänstemän haft alltför stort inflytande. 
Jag har själv pekat på att en och annan länsskog-

vaktare var alltför auktoritär, men trots allt för 
skogsägarens eget bästa. Edström menade bl.a. 
att många skogsägare inte vågade avverka utan 
att tjänstemännen först stämplat. Ett skäl till 
detta som Edström undvek att nämna var att 
det fanns virkeshandlare som inte var så noga 
med att lagen följdes, och som också tilläm-
pade mindre seriösa mätmetoder. Någon upp-
repning av förhållandena som gällde före 1918 
hade skogsvårdsstyrelsen svårt att acceptera.

Det som man mera öppet angrep var styrel-
sernas stämpling av rotposter.
Jag har ovan nämnt hur jag blev uppringd 
av en regionchef angående vår enligt honom 
alltför strikta tillämpning av skogsvårdslagen. 
Det var tyvärr inte den enda gången som man 
haft synpunkter på lagstiftningen. Vid en sam-
mankomst runt 1970 då skogsinspektorer och 
skogsvårdskonsulenter träffades för att disku-
tera det fortsatta samarbetet så uttalade en av 
Södras direktörer ” Vi i Södra bryr oss inte om 
skogsvårdslagen.”

1979 infördes en ny skogsvårdslag . Klagomål 
framfördes även mot denna lag och då inte en-
dast från skogsägarföreningshåll. Man menade 
att man inte fick genomföra några experiment 
som möjligen skulle strida mot skogsvårdsla-
gen. Vid en exkursion i slutet på 80-talet kom 
detta spörsmål upp. Jag ställde då frågan varför 
aldrig någon vänt sig till skogsvårdsstyrelsen 
med sina problem. Något svar fick jag inte un-
der exkursionen.

 Efter exkursionens slut så fick vår general-
direktör frågan varför jag uttalat mig som jag 
gjorde. Han svarade inte utan lämnade frågan 
till mig eftersom jag kom gående mot skogssty-
relsens bil. Diskussionen blev ganska het. Slut-
ligen ställde jag frågan ”Om jag har förstått dig 
rätt så vill man från skogsägarföreningshåll inte 
ha något skogsvårdslag?” Svaret från direktören 
på riksförbundet blev ett kort Ja!

Skogsvårdslagen från 1993 tolkar jag delvis 
som ett tillmötesgående av denna önskan.

Vad som hänt efter 1990, då jag pensionera-
des, har jag svårare att uttala mig om eftersom 
jag inte längre hade någon insyn i styrelsens 
arbete. 
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Slutord
Avslutningsvis ett par ytterligare reflektioner. 
Skogsvårdsstyrelsens tjänstemän och då främst 
skogsvårdskonsulenterna i samarbete med idoga 
skogsägare har under 100 år tillsammans bi-
dragit till att höja virkesförrådet i länet (exklu-
sive Mullsjö och Habo kommuner) från cirka 30 
miljoner m3sk till cirka 112 miljoner m3k.

 På 90-talet talades alltmera om ett ståndorts-
anpassat skogsbruk. I det låg en hel del natur-
ligtvis berättigad kritik mot det dittills bedrivna 
skogsbruket. Inget fel i det, men man borde ändå 
vara litet försiktig i sina omdömen. De omfat-
tande planteringarna av gran på tallmarker kan 
knappast betraktas som ett resultat av ståndorts-
anpassning. Hade man varit mera uppmärksam 
på detta förhållande och mera propagerat för rätt 
trädslag på rätt mark så kanske synen på älgbet-
ningen kommit i en annan dager. Älgbetningen 
blev alltmera koncentrerad till den minskade 
arealen tallskog och därmed också förödande för 
tallplanteringarna. 

Det som förvånat mig är att man har haft så 
svårt att acceptera skogsvårdsstyrelsernas kom-
petens. Det är möjligt att Jönköpings län har 
utgjort ett undantag. Den stora andelen enskild 
skog (85 %) har naturligtvis ställt extra stora 
krav på myndigheten, vilket också bidragit till att 
mycket av utvecklingen har kretsat kring skogs-
vårdsstyrelsen. De erhållna resultaten har mötts 
med respekt av skogsbruket i övrigt. 

I mitten på 60-talet kom den första attacken.
Ansvaret för att tillhandahålla skogsod- ●

lingsmaterial skulle enligt en utredning inte 
längre ligga på skogsvårdsstyrelsen. Resultat 
ingen förändring
Yrkesutbildningen som trots motstånd an- ●

förtroddes skogsvårdsstyrelsen var fram-
gångsrik. Trots detta så kom en utredning 
fram till att Landstinget borde vara huvud-
man för verksamheten. Resultat Landstinget 
huvudman 1971
Attackerna mot plantproduktionen fortsatte  ●

och i början på 90-talet ansåg en ny utred-
ning att verksamheten inte längre skulle vara 

en angelägenhet för skogsvårdsstyrelsen. 
Som ersättning bildades ett nytt bolag som 
skulle överta verksamheten. Plantförsäljning 
genom skogsvårdsstyrelsen skulle inte längre 
få ske.
Stämpling av rotposter förbjöds slutligen i  ●

samband med förändringar som vidtogs i 
Skogsstyrelsens verksamhet. Motivet var att 
en statlig myndighet inte skulle bedriva så-
dan verksamhet. Det verkliga skälet var att 
flera köpare hellre ville ha modell som var 
mera attraktiv för köparna. Säljarna saknade 
även nu någon som förde deras talan. 
Som jag tidigare nämnt så var relationen  ●

mellan myndigheten och skogsägarna myck-
et bra. Uppenbarligen alltför bra eftersom en 
generaldirektör på Skogsstyrelsen mer eller 
mindre tydligt deklarerade att styrelsen fort-
sättningsvis skulle markera sin myndighets-
status. Skogsvårdsstyrelsernas framgångsrika 
arbete tillsammans med skogsägarna var 
utan värde.

Det definitiva slutbetyget kom i samband med 
”Skogsvårdsorganisationens utvärdering av 
skogspolitikens effekter (SUS 201).

Jag citerar ” Med den ökade naturvårdsdebat-
ten och ökad ekologisk forskning under 1980-
talet ökade också insikten och kunskaperna om 
de samspel som råder mellan olika arter och 
organismer i naturen, inte minst i skog av olika 
typer. I slutet av årtiondet kunde samtal inledas 
mellan forskare, naturvårdare och företrädare 
för skogsbruket)”

”Dels berodde detta på ökad kunskap, dels på 
ett generationsskifte i skogsbruket – de personer 
som varit med sedan trakthyggesbruket startade 
ersattes av personer som under sina studentår 
konfronterats med bl.a. Carsons (1962) tankar. 
Den nya generationens skogsbrukare kunde lät-
tare förstå och diskutera skogens roll i ett ekolo-
giskt samspel.”

Jag tillhörde dem som inte förstod, även om 
jag hävdar att trakthyggesbrukets återkomst var 
en nödvändig åtgärd efter ett i stort sett miss-
lyckat mellanspel i form av blädningsepoken. ❑
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Foto: Taberg, sid 7, Dag Kihblom. Övriga bilder från skogvaktare, länsjägmästare och andra i Jönköpings län.




