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ÄR FREDRIK EBELING, KALLAD KNIFVEN

av sina vänner sedan skogistiden, 
började sin yrkesverksamhet 1934 

var dimensionsavverkning – officiellt be-
nämnd timmerblädning – det dominerande 
skogsbrukssättet på kronoparkerna i övre 
Norrland. Då hade metoden redan tillämpats 
under ca 60 år, och den beordrades med nya 
instruktioner under 1930-talet. Trakthyggen 
fick tillgripas endast i extrema undantagsfall. 
Timmerblädning var emellertid knappast en 
skogsvårdande åtgärd, utan en förskönande be-
teckning på avverkning av grovt, säljbart såg-
timmer. Flera undersökningar som Domänver-
ket själv låtit göra före sekelskiftet1800/1900 
visade att metoden mycket sällan gav upphov 
till godtagbara självföryngringar, utan efter-
lämnade glesa restskogar. 

SÅ HÄR BESKREV EBELING SJÄLV 1959 HUR skogs-
tillståndet tedde sig i övre Norrland omkring 
1950 som resultat av den gångna 90- åriga ex-
ploateringsepoken: ”Jättelika arealer förvildade 
hyggen med lövsly och skräpskogsgrupper, 

söndertrasade och glesa restskogar, knastrande 
torra degenererade hedar med enstaka vargtal-
lar eller spridda ungtallgrupper vittnade om 
slutfaserna i naturskogens exploatering.”

Förhållandet var ungefär detsamma i bo-
lags- och bondeskogarna. Enligt Stig Hagner 
(2001), tidigare skogsvårdschef vid SCA, var 
skogstillståndet i Norrland 1950 ”så nedkört 
att man idag knappast kan föreställa sig hur 
katastrofalt tillståndet var. I SCA:s slutav- 
verkningar, som i början av 50-talet var ett 
slags saneringshuggningar, skördades cirka  
40 skogskubikmeter gagnvirke per hektar”. 

Thorsten Andrén, f.d. skogsdirektör, be-
skriver i sin historik över MoDo:s skogar 1992 
ett liknande resultat av luckhuggning, ibland 
kallad luckblädning, som beordrades av VD:n 
Frans Kempe 1909. Denne ville helt enkelt 
undvika skogsodling som kostade pengar, och 
bolaget skulle därför satsa på självföryngring. 
Men tyvärr, endast i undantagsfall infann sig 
återväxt i luckorna, enligt Andrén. 

Det var alltså ett 40-årigt, storskaligt 
experiment med en blädningsbetonad avverk-
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ningsmetod i MoDo-skogarna på huvuddelen 
av en skogsareal som ökade från 110 000 
hektar 1909 till 475 000 hektar 1950! Det 
enda positiva resultatet av experimentet var 
den ”stamvisa blädning som tillämpades på 
de örtrika skogstyper med hög bonitet, som 
förekom i mycket begränsad omfattning i 
landskapen Ångermanland och Västerbotten” 
(Andrén 1992).  

DET KAN VARA INTRESSANT, att som ett exempel 
bland den mängd olika definitioner på bläd-
ning som florerat i över 100 år, få ta del av 
Thorsten Andréns definition på luckblädning: 
”Luckorna var 0,5–1 hektar stora och lades 
50–100 meter från varandra med mellanlig-
gande äldre skog. När de fått tillfredsställande 
återväxt avverkades den äldre skogen.” 

Metoden följdes noggrant genom åren av 
MoDos högsta ledning, som alltså 1950 kunde 
fastslå att luckblädningen var en misslyckad 
avverkningsmetod med lågbestockade restsko-
gar och utebliven självföryngring som resultat.

Följderna av den beskrivna exploateringen 
i Norrland var ett ständigt sjunkande virkes-
förråd i de fyra nordligaste länen fram till 
andra hälften av 1940-talet. Enligt professor 
Manfred Näslund (1948) var nedgången 10 
procent i Norrbottens och Västerbottens län 
mellan den första och andra riksskogstax-
eringen. Vid debatten i riksdagen om 1948 års 
skogsvårdslag åberopades detta, och jordbruks-
minister Per Edvin Sköld varnade för nedlägg-
ning av skogsindustrier på grund av virkesbrist.

De undermåliga kunskaperna om skogs-
odling i norr var också ett jätteproblem. Skogs-
försöksanstalten som startade 1902 började 
redan 1907 med skogsodlingsförsök i övre 
Norrland. Det var alldeles för få försöksytor 
inom varje problemområde, och det saknades 
upprepningar. Resultaten blev därför osäkra 
och det vetenskapliga värdet ringa.

ÅR 1916 BILDADES DÄRFÖR en särskild Norrlands-
avdelning med jägmästaren och docenten Ed-
vard Wibeck som chef. Försöksserier med olika 
metoder för markberedning, sådd och plan-

tering anlades. De led i stort sett av samma 
brister som de tidigare försöken . Forskningen 
ledde inte till någon nämnvärd skogsodling i 
Norrland. Man misslyckades ofta, och en pes-
simistisk inställning till skogsodling utbredde 
sig (Tirén 1952.) Föryngringsforskningen låg 
sedan helt nere under 1920- och 1930-talen, 
vilket sannolikt berodde på att forskningen 
följde den allmänna trenden i skogsbruket att 
använda ”skogsodlingsfria” metoder. 

Resultatet visade sig genom att de redan 
mycket låga skogsodlingsarealerna på krono-
parkerna i norr sjönk på 1930-talet till 0,05 
procent årligen av skogsarealen (Holmgren 
1950). Det var nästan försumbart i jämförelse 
med behovet. Utvecklingen var likartad hos 
skogsbolag och bönder. 

Bakgrund
Jag ägnar den här uppsatsen främst åt 
Fredrik Ebelings ekologiska och pedagogis-
ka gärning. Skogsekologi var ett speciellt 
intresse för honom, vilket tydligt präglade 
hans yrkesaktiva tid, först vid Domänverket, 
sedan Skogsstyrelsen och ”som kronan på 
de två verken”, hans tid som forskningsle-
dare vid Skogshögskolan efter pensione-
ringen. Att utforska skogsekologin var en 
självpåtagen uppgift vid sidan om alla de 
uppdrag som en överjägmästare, respek-
tive generaldirektör hade på sin agenda. 

Det är inte en  biografi jag skrivit. Jag 
valde istället att koncentrera mig på hans 
ekologiska värv och konstaterar att upp-
satsen bara exponerar en del av en mycket 
mångsidig person.  

Den kan möjligen ge en antydan om vilka 
egenskaper som drev hans skogsekologiska 
undersökningar framåt. Pedagogiken var 
en medfödd ådra. Den kan man spåra i allt 
han skrev. 

Uppgifter om Ebelings olika befattningar 
återfinns i slutet av uppsatsen. Där hänvisas 
också till minnesord och vänporträtt som i 
korthet belyser olika sidor av honom.

Karl-Göran Enander 
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ETT ANNAT FÖR NORRLAND mycket viktigt forsk-
ningsområde var proveniensforskningen, som 
även den påbörjades tidigt, 1911–1912, av 
Gunnar Schotte och Edvard Wibeck och fort-
sattes av Olof Langlet. Norrland prioriterades 
eftersom man ansåg att fel proveniens var en 
av orsakerna till att skogsodlingarna misslycka-
des där. De första resultaten redovisades under 
1920-talet. En klar indikation var att förflytt-
ning av tallfrö norrut gav allt sämre resultat 
med ökad längd på förflyttningen. 

VID SLUTET AV 1940-TALET HADE storskogsbruket 
kommit till insikt om att det var nödvändigt 
att lägga om skogsskötseln och att restaurera 
de misshandlade skogarna. Fredrik Ebeling var 
som nybliven överjägmästare en av de ledande 
personerna i den upprustning av statens skogar 
i Norrland som inleddes 1950 efter generaldi-
rektör Erik W Höjers välkända direktiv. Ebe-
ling stod nämligen personligen för mycket av 
den kunskapsuppbyggnad som behövdes som 
grund för det komplicerade skogsvårdsarbetet 
i norr. Det gällde också mycket stora arealer. 
Man skall komma ihåg att Domänverket hade 
80 procent av sitt totala skogsinnehav, drygt 3 
miljoner hektar, i de fyra nordligaste länen. 

De norrländska skogsbolagen hade kommit 
till liknande insikt och inledde ungefär samti-
digt en upprustning av sina skogar.

GRUNDERNA FÖR EBELINGS kunskapsuppbyggnad 
hade han tidigt fått genom att studera mark- 
och vegetationsforskarna vid Skogsförsöksan-
stalten, Henrik Hesselman, Olof Tamm, Carl 
Malmström, Olof Eneroth och Lars-Gunnar 
Romell. Ur deras samlade forskningsresultat 
kunde Ebeling bland annat utläsa återväxt-
möjligheternas starka beroende av tillståndet 
i mark, vegetation och humustäcke. Till 
grunderna hörde också proveniensforskningen. 
Han uppmärksammade också mykorrhizans 
roll i näringscirkulationen. Enligt Ebeling 
fanns kunskaperna tillgängliga redan på 1920-
och 1930- talen, men man brydde sig inte om 
dem, då ”de stämde dåligt med blädningstan-
kegångarna.” 

Ebeling var alltså tidigt inne på tankar om 
ekosystem. Begreppet hade först använts i en 
vetenskaplig tidskrift 1935 av Oxfordprofes-
sorn, sir Arthur Tansley (1871–1955). Inte 
förrän efter hans död kom emellertid termen i 
mer allmänt bruk inom vetenskapen. Motive-
ringen var att ekologiforskningen borde vidgas 
och omfatta alla levande organismer inklusive 
bakterier, maskar, insekter och svampar. Det 
var något som Hesselman och hans kolleger 
var sysselsatta med, var och en på sitt område. 

GENOM STUDIER OCH SLUTSATSER AV DE nämnda 
ekologernas forskning, egna fältstudier och 
observation av vetenskapliga och enkla ytor 
bedrev Ebeling ett målinriktat arbete för att 
få underlag till en ny skogsskötsel i Norrland. 
Han tog ofta foton av plant- och trädgrupper 
strategiskt valda för att testa möjligheter och 
gränser för olika åtgärder som dokumentation 

Erik W Höjer (1898–1979) startade 1950 som 
nytillträdd generaldirektör vid Domänverket 
den stora restaureringen av statens skogar i 
Norrland. De norrländska skogsbolagen inledde 
ungefär samtidigt en upprustning av sina  
skogar. Källa Bengt Brynte.
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Manjärvbrännan
Fredrik Ebelings ledstjärna, ofta repeterad i föredrag och artiklar var att ”producerande 
skogsbruk är tillämpad ekologi, och att skogsekosystemens samspelande grundelement är 
klimatet, marken, träden och markvegetationen.” Tiden, det vill säga beståndshistoriken, 
var också en viktig ekologisk faktor att beakta, vilket framgår av följande händelse.

År 1933 brände en kronotorpare ris nära byn 
Manjärv två mil nordväst om Älvsbyn. Elden 
spreds och utvecklades av en kraftig vind till en 
väldig skogsbrand inom ett område på unge-
fär tre gånger tio kilometer. Branden kom att 
beröra skog med vitt skilda markförhållanden och 
skogstyper. Området, kallat Manjärvbrännan, blev 
därför ett objekt för studier av skogsbrändernas 
verkningar. Fredrik Ebeling använde brännan som 
exempel i sina skogsekologiska resonemang för 
att illustrera beståndshistorikens betydelse vid 
ståndortsbedömningen. Han höll liv i detta intres-
se, och när han 1974 avtackades inför avgången 
som generaldirektör vid Skogsstyrelsen var en 
exkursionspunkt förlagd på Manjärvbrännan.
Foto: Författaren 1969 och 1974.  
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för senare jämförelser av utvecklingen. Det var 
ett sätt att bygga upp de egna kunskaperna och 
ett komplement till hans studier av vetenskap-
liga försök, och var dessutom ofta stödpunkter 
vid exkursioner.

Han tog också lärdom av de personer 
som avvek från Domänverkets officiella linje, 
särskilt revirförvaltaren Anders Holmgren med 
sina parallella kulisshyggen och mellanliggande 
ridåer av fröspridande träd, och revirförval-
taren Joel Wretlind, som utvecklade metoder 
för fröträdsställningar, skärmskogsbruk och 
bränning under fröträd. 

Ebeling utförde också försök med hormon-
derivat (=herbicider) för lövträdsbekämpning 
(Häggström 1956), vilket ägde rum 1947 när 
han var lärare vid Hällnäs skogskola.  De löv-
träd som avsågs var huvudsakligen stubbskott av 
glasbjörk. Ebeling var ingen ”björkhatare”. Han 
rekommenderade i Norrländska skogsvårdsfrå-
gor 10–20 procent inblandning av vårtbjörk 
på torra och friska marker. Här gällde det dock 
självsådda träd – alltså inte stubbskott. 

RESULTATET AV EBELINGS kunskapsinhämtning 
och hans egna synteser samlade han i sin bok 
Norrländska skogsvårdsfrågor. Den var avsedd 
som lärobok vid skogliga läroanstalter och som 
handbok för den personal vid Domänverket 

som arbetade med att restaurera norrlandssko-
garna.  Samtidigt med författandet av boken 
var han – som överjägmästare – tillsammans 
med arkitekten i full gång med att färdigställa 
Älvsby skogsskola, för vilken boken var skräd-
darsydd liksom för Hällnässkolan. Det blev 
något av en paketlösning där skolan, som star-
tade 1955 och handboken som utkom 1954, 
ingick i resurserna för restaurering av skogarna 
i norr. Det var en sakkunnig och pedagogisk 
lärobok, förankrad i mineraljorden. 

Som rektor vid skolan och lärare i skogs-
skötsel praktiserade jag hans skogsskötselan-
visningar under sex barmarksperioder, och 
använde som åskådningsmaterial bland annat 
hans observationsytor. Med tanke på avsikten 
med min uppsats nämner jag detta för att  
visa att jag haft möjlighet att sätta mig in i 
Ebelings tankevärld om ekologi och skogsvård. 
Jag bistod också Ebeling 1969/70 med revide-
ring av Norrländska skogsvårdsfrågor.

 Som överjägmästare fortsatte Ebeling sina 
fältobservationer vilka han dokumenterade och 
varvade med litteraturstudier, först i Norrbot-
tens och Västerbottens län fram till 1960 och 
sedan i nordvästra Dalarna 1960–1966. Han 
hade därigenom ”täckt” 3,3 miljoner hektar, 
motsvarande 88 procent av Domänverkets  
hela skogsinnehav. 

NÄR FREDRIK EBELING KOM TILL SKOGSSTYRELSEN 
1966 hamnade han mitt i den skogspolitiska 
hetluften. Skogsägareföreningarnas Riksför-
bund (SSR) hade 1963 och 1964 hos reger-
ingen begärt en revision av skogsvårdslagen. 
Den ”lider av allvarliga brister … och den till 
och med hindrar ekonomiskt riktiga åtgärder”, 
skrev man i en inlaga. SSR ville främst ta bort 
bestämmelserna om uthållig skogsproduktion, 
jämnhet i avverkningarna och skyddet av den 
utvecklingsbara skogen. Skogsarbetareförbun-
det ville däremot ha en skärpning. Genom 
anmälningsplikt för avverkningar och starkare 
krav på jämnhet i avverkningarna skulle sys-
selsättningen tryggas. Det skulle också finnas 
tvångsregler mot eftersläpande gallringar och 
slutavverkningar. Det var tvärtemot SSR:s 

Fredrik  
Ebelings  
första bok  
Norrländska  
skogsvårds-
frågor.  
Första upp- 
lagan 1954.  
Bilden visar  
tredje upp- 
lagan 1972.  
Foto författaren.
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uppfattning, och konflikten om skogspoliti-
ken var ett faktum. Regeringen försökte lösa 
problemet med att tillsätta en skogspolitisk 
utredning, som pågick i åtta år! Mer om denna 
senare.

Ebeling hade tidigare som överjägmästare 
i Domänverket deklarerat sin inställning till 
skogspolitiken, nämligen uthållighet i skogs-
produktionen och jämnhet i avverkningarna. 

SKOGSSTYRELSEN FICK EN KUNNIG och erfa-
ren chef med stor förmåga att utnyttja och 
samordna interna och externa resurser.  Redan 
det första året inledde han ett samarbete med 
skogshögskolan för att öka personalens kom-

petens inom skogsvård. Samtidigt tillskapades 
en skogsvårdspolicy, gemensam inom hela 
organisationen. I projekten Beståndsvård och 
produktionsekonomi och Beståndsanläggning 
medverkade forskare vid Skogshögskolan och 
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten samt före-
trädare för det praktiska skogsbruket på olika 
sätt med faktaförsörjning. Med sina faktakun-
skaper i ämnet, och sin förmåga att samla folk 
kring en betydelsefull uppgift, fick Ebeling 
kontroll över i stort sett allt som forskning och 
praktik hade att erbjuda om skogsvård. 

Forskningsunderlaget inom skogspro-
duktionen var i stort sett mycket bra. Under 
1950-talet kom resultaten från de försök som 
Gunnar Schotte lade ut 1905–1925, och 
som Henrik Pettersson med hjälp av profes-
sor Manfred Näslund bearbetade med nya 
statistiska metoder.  Det blev fyra rapporter 
om barrskogens produktion. Bengt Jonsson, 
sedermera professor, redovisade 1961 resultat 
om blandskogseffekten.  År 1962 presenterade 
Professor Sven Olof Andersson ett stort antal 
produktionstabeller för tall. Därtill kom det 
omfattande empiriska material om bestånds-
vård som skogsbolag och skogsvårdsstyrelser 
kunde tillhandahålla. 

Med det samlade kunskapsunderlaget 
som grund kunde helt nya gallringsmallar 
konstrueras och introduceras bland personal 
och skogsägare. Kampanjen Lönsammare skog 
1971–1972 samlade 36 000 personer i studie-
cirklar och praktiska övningar.

Forskningen inom beståndsanläggningen 
var magrare och erfarenheterna begränsade. 
Det man kunde bygga på var främst Tiréns 
rapporter under 1950-talet om sådd- och 
planteringsförsök, samt Vadim Söderströms 
forskning om markberedning vid slutet av 
1960-talet. Kunskapsbristen var besvärande, 
likaså problemen med krukodlade skogsplan-
tor och förbudet av DDT som skydd mot 
snytbaggeangrepp på skogsplantor. Antalet 
godkända skogsodlingar sjönk till en botten-
nivå med endast 40 procent godkänd skogsod-
lingsareal 1974. 

FREDRIK EBELINGS SKOGSEKOLOGISKA GÄRNING
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Det var hög tid för en samlad stor insats i 
alla led inom föryngringsarbetet för att vända 
den mycket oroande negativa trenden. Resulta-
ten började peka brant uppåt 1975 efter Ny 
Skog- kampanjen1973–1974 med 40 000 del-
tagande skogsägare, och nådde så småningom 
över 80 procent godkänd skogsodlingsareal.

GENOM ARBETET MED BÖCKERNA och efterföl-
jande utbildning hade Ebeling härigenom nått 
målet, nämligen att åstadkomma en enhetlig 
skogsvårdspolicy för skogsvårdsstyrelserna. 
Hela den uppläggning som han initierade från 
forskarkontakter till utbildningskampanjer för 
skogsägare, blev allmänt lyckosam och därtill 
stilbildande för Skogsvårdsorganisationen. 
Starkt bidragande till framgången var också 
den pedagogiska tradition och kunskap som 
personalen besatt efter att ha bedrivit skogsut-
bildning inklusive läromedelsproduktion och 
lärarutbildning under många år. Dessutom var 
rådgivningen en pedagogisk verksamhet som 
präglat fältarbetet från seklets början. 

Under 1980- och 1990-talen genomfördes 
följdriktigt ett antal liknande operationer med 
nya forskningsresultat som underlag, såsom 
Skogsmarkens ekologi med Jan-Erik Lundmark 
som huvudperson och författare, samt Rikare 
skog och Kulturmiljövård i början av 1990-talet 
och Grönare skog omkring år 2000. Sedan dess 
har denna typ av verksamhet avstannat.

EBELING HADE TIDIGARE i Norrländska skogs-
vårdsfrågor visat att han besatt goda och för 
praktiker ovanliga insikter om de skogsekolo-
giska faktorerna och hur de samspelade i olika 
miljöer. Handboken Beståndsvård och produk-
tionsekonomi var emellertid helt inriktad på 
produktionsekonomin enligt Ebelings förord. 
Naturvårdsfrågorna togs därför inte upp, och 
han skrev att ”det är inget förbiseende av deras 
vikt och betydelse”. 

År1970 brakade kritiken igång mot skogs-
brukets metoder. Först i skamvrån hamnade 
kemisk lövbekämpning, sedan DDT, kalhyg-
gen, hyggesplogning och inte minst arbetslös-
het på grund av skogsbrukets mekanisering. 
Skogsfolket var oförberett på plötsligheten, 
misstron och uthålligheten i kritiken. Inte ens 
Ebeling verkar ha förutsett detta. Då skulle 
han troligen ha lagt in naturvårdsfrågor i be-
ståndsvårdsprojektet. Han hade emellertid året 
innan haft en hearing och presskonferens till-
sammans med forskare vid skogshögskolan och 
fått lugnande besked om hormoslyret – som 
kritiserades mest – att det vid normal använd-
ning inte var riskabelt för människor. Under-
laget var emellertid utomordentligt magert för 
ett sådant uttalande, och ”normal användning” 
ett mycket svävande begrepp. 

DET ANDRA STORA UPPDRAG, SOM EBELING själv 
hade påtagit sig, var att kämpa för hela 
skogsbrukets ekonomiska levnadsvillkor. Det 
började han med redan under tiden som över-
jägmästare i Domänverket. Den ekonomiska 
situationen inom skogsindustrin var följande. 

Efter Korea-boomen 1951 med mycket 
höga exportpriser på massa, papper och trä-
varor föll priserna snabbt, och utvecklingen i 
fasta priser var negativ fram till 1972. Detsam-
ma skedde med råvarupriserna för timmer och 
massaved. Lönsamheten försämrades alltså suc-
cessivt och var allra lägst i Norrlands inland. 
Ebeling talade 1967 om en ”nollområdesgar-
din som drogs ner över denna landsdel, och för 
hela landet hade detta år varit ”den nattsvartas-
te säsongen sedan den svåra lågkonjunkturen 
vid 1930-talets början.” Men det här var frågor 

Böcker producerade med Ebelings direkta  
medverkan 1969–1974. Lönsammare skog,  
Ny skog, Beståndsvård och produktionseko-
nomi, Beståndsanläggning samt Natur och 
landskapsvård. 
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där han inte nöjde sig med metaforer. Han be-
skrev det ekonomiska läget och konsekvenser-
na för landet och skogsägarna i detalj, och gav 
slagkraftiga argument för motåtgärder.  Han 
tog varje tillfälle i akt att predika sitt budskap 
som ofta innehöll ”hembränningsapparaten”, 
en bild som visade skogsnäringens ansenliga 
bidrag till Sveriges BNP. 

Skogsägare av alla kategorier var alltså pres-
sade att rationalisera skogsproduktionen genom 
att mekanisera det manuella avverknings- och 
transportarbetet, markberedningen m.m. En 
tvingande nödvändighet var också struktur-
rationalisering i form av större hyggesarealer. 
Skogsvårdens anpassning skulle ske genom 
bland annat låga stamantal i röjningarna, färre 
och starkare gallringar med liten diametersprid-
ning inom bestånden (Ebeling 1966). Dessa 
tankegångar präglade skogsskötselprogrammen 
i Beståndsvård och produktionsekonomi, och 
har senare kritiserats för att de gav upphov till 
schablonmässiga skogslandskap. 

FREDRIK EBELINGS TRE SISTA ÅR I TJÄNST blev 
dramatiska. De kom att bli hans sluttentamen 
i kalhyggesskogsbrukets ekologi och ekonomi. 
Den skogspolitiska utredningen, som pågått 
sedan 1965, hängde som ett orosmoln över 
alla som värnade om ett uthålligt skogsbruk. 
För initierade framträdde utredningens kom-
mande förslag som ett fullskaligt ekonomiskt 
experiment med föga verklighetsförankring, 
bland annat upphävande av uthållighetsprin-
cipen. Huvudkonstruktör var ekonomiprofes-
sorn Karl-G. Jungenfelt, expert i utredningen. 
I öppningstalet vid skogsveckan 1971 yttrade 
Ebeling, att ”uthållighetskravet är närmast av 
moralisk karaktär” och kritiserade hårt den 
pågående utredningen för dess exploaterings-
idéer. Jordbruksminister Ingemund Bengtsson 
begravde mycket riktigt utredningen i byrålå-
dan sedan den överlämnats till honom 1973.

HEARING I RIKSDAGSHUSET. Ungefär samtidigt, i 
mars 1973, kallade Ingemund Bengtsson till 
hearing i riksdagshuset om kalhyggesbrukets 
ekologi. Det hade Ebeling själv begärt vid ett 

samtal med Tage Erlander och i en efterföljan-
de officiell skrivelse. I denna stod bland annat: 
”Jag vore Dig mycket tacksam om Du kunde 
ordna så att jag kallas till skogsekologiskt ”för-
hör” inför lämpligt sakkunnigt forum”.  Han 
bifogade särtryck av artiklar han skrivit och 
boken Norrländska skogsvårdsfrågor. Det var 
naturligtvis unikt – fullständigt unikt – att en 
verkschef bad om att bli förhörd på regerings-
nivå om sina fackkunskaper. 

Oavsett vilket motiv Ebeling hade för sitt 
handlingssätt, visade det vilken oerhörd bety-
delse skogsekologin och den därpå tillämpade 
skogsvården hade i hans sinne.

Det opublicerade protokollet på 67 sidor 
plus bilagor är en ordagrann återgivning av 
förhöret. 

SVARANDE VID FÖRHÖRET VAR EBELING SJÄLV med 
biträde av skog.lic. Börje Häggström, Skogs-
styrelsen, och skog.lic. Fritz Bergman, Mo och 
Domsjö AB. I frågargruppen fanns ekologer 
från universitet och högskolor och represen-
tanter för Naturvårdsverket och Riksantik-
varieämbetet. Ebeling redogjorde för sin syn 
på markanvändningen i Sverige och världen, 
successionsfaser och klimaxbestånd, näringscir-
kulationen mellan mark och bestånd, förluster 
under cirkulationen, brändernas påverkan och 
mycket annat. Ebeling och hans medhjälpare 
hade mångårig erfarenhet av skötseln av taiga-
skogarna i norr, och det var inte alltid lätt för 

Jordbruksminis-
ter Ingemund 
Bengtsson. 
(1919–2000). 
Ansvarig för 
FN:s miljökon-
ferens i Stock-
holm 1972. 
Ledde 1973 
”förhöret” av 
Fredrik Ebeling 
i riksdagshuset. 
Riksdagens 
arkiv. 
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de mer allmänt kunniga ekologidoktorerna att 
slå dem på fingrarna. 

PROFESSOR HUGO SJÖRS från Uppsala universitet 
gav sin ”ekologiska syn på skogsbruket” och 
vilka åtgärder som behövdes, nämligen stånd-
ortsanpassade, mindre hyggen, större variation 
i skogslandskapet för att främja mångfalden, 
färre monokulturer, användning av frö- och 
skärmställningar i samma syfte, begränsning 
av hyggesplogningen m.m. Hans frågor och 
förslag beträffande skogsbruket kan ses som en 
summering av frågargruppens inlägg. I huvud-
drag fanns likheter också med kalhyggesutred-
ningens kommande förslag (se nedan).

PROFESSOR CARL OLOF TAMM från Skogshögsko-
lan höll med om riskerna för den uniformitet 
som uppstår när man anlägger monokulturer, 
vilket också Ebeling instämde i: ”Monokul-
turer är en belastning” menade han, och ”en 
inblandning med björk skulle vara en biolo-
giskt säkrare modell. Tall och verrucosabjörk 
går utmärkt bra tillsammans liksom glasbjörk 
och gran på vissa marker”. 

Tamm yttrade också att ”Jag känner 
mig inte som frågande, i varje fall inte som 
anklagare. I stort sett får jag nämligen säga att 
jag solidariserar mig med de principer som 
Ebeling redogjort för.” Det kan nämnas att 
Tamm vid tiden för hearingen var ordförande 
i storprojektet Barrskogslandskapets ekologi 
1972–1981, med deltagande av ett stort antal 
forskare från olika universitet och högskolor i 
Sverige. Det var ett prestigefyllt uppdrag och 
Tamms yttrande var ett viktigt erkännande av 
Ebelings sakkunskap.

Det kom också upp frågor om närings-
läckage från hyggen, bland annat från profes-
sor Nils Malmer från Lunds universitet och 
Naturvårdsverkets forskningschef Lennart 
Hannertz. Det var relevanta frågor, eftersom 
utlakningen är en av de viktigaste faktorerna 
att ta hänsyn till vid hyggesupptagning och 
markberedning. Det kom inte något fullstän-
digt svar på frågan, vilket tydde på en brist i 
forskningen. 

MAN KAN EMELLERTID INTE KOMMA IFRÅN att 
utfrågarna också fick tåla lite ”knifvstark” 
uppläxning, till exempel: ”Ett jag saknar hos 
herrar universitetsekologer är beläsenhet i den 
skogshistoriska litteraturen. Den är utomor-
dentligt omfattande och av hög kvalitet… Här 
finns alltså en mängd beskrivningar av tidigare 
markanvändning i Sverige, som gör att man 
inte behöver spekulera hit och dit, utan har 
belägg för hur det har varit.” 

– Läs på var hans råd. Ebeling var inte 
alltid den stillsamme forskaren. 

Ebeling ville tydligen elda på i debat-
ten och fick svar på tal av Hugo Sjörs, som 
försäkrade att ”det bland ekologerna finns en 

Professor Hugo Sjörs (1915–2010) vid Uppsala 
universitet, var en av dem som mycket tidigt 
forskade om hela ekosystem med en studie 
1948–1952. Han deltog 1973 i utfrågningen  
av Fredrik Ebeling om kalhyggesekologin.  
Foto Ejvind Rosén.
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Som generaldirektör för Skogsstyrelsen  
fick Ebeling en minst sagt utökad målgrupp 
och anlitades som föredragshållare vid en 
mängd arrangemang. Citatet är hämtat ur  
tidningen Skogens reportage om Östgöta-
skogens dag den 18 november 1967. 

ganska god beläsenhet i den äldre litteraturen”. 
Han syftade bland annat på blädningen, och 
konstaterade att Ebeling ”skjutit ned ett antal 
döda hökar. Den är en obsolet företeelse som 
var ett problem för en mansålder sedan.”

RESULTAT AV HEARINGEN BLEV ATT församlingen – 
det vill säga utfrågarna och svararna – instäm-
de i de principer för kalhyggets ekologi som 
Ebeling presenterade. Blädning i alla former 
tog man avstånd från. 

Det man tvistade om var tillämpningen 
av kalhyggesmetoden, vilken främst gällde 
hyggesstorleken, vindens påverkan, hyggesut-
läggningen inklusive hänsynen till miljön samt 
överdriven markbehandling i form av hygges-
plogning.

ÅR 1972 TILLSATTES UTREDNINGEN om kalhyggen 
med departementsrådet Bo S. Hedström som 
ordförande. Utredningsresultatet kom i mars 
1974 med slutsatser och förslag, som remiss-
organen, inklusive Svenska naturskyddsfören-
ingen, och 1974 års riksdag godtog, Förslagen 
gällde anmälningsplikt för slutavverkningar, 
restriktioner för hyggesplöjning, en ny bestäm-
melse om naturvård i skogsvårdslagen, samt att 
ett kontinuerligt skogsbruk skulle huvudsakli-
gen bedrivas genom kalhyggesbruk. 

Bestämmelsen om naturvård löd: Hänsyn 
skall tas till naturvårdens intressen. Det var en 
blygsam formulering, men i Skogsstyrelsens 
föreskrifter infördes år 1975 en fem sidor lång 
katalog över den naturvård, som skulle utföras 
i samband med skogsvård, avverkning och 
terrängtransport samt vid stigar, vägar och be-
byggelse, vid speciella häckningsplatser m.m. 
Här står också att kalhyggenas storlek bör 
begränsas. Anmälningsplikten var till för att 
skogsvårdsstyrelserna före slutavverkningarna 
skulle hinna bistå skogsägarna vid valet av åter-
växtmetod och ge råd om naturvårdshänsyn. 
– Det senare har 2012 blivit ett stort problem 
för skogsmyndigheten och hela skogsbruket på 
grund av minskat hänsynstagande till natur-
vårdsfrågorna under det senast årtiondet.

Rune Frisén, tidigare byråchef vid Natur-
vårdsverket, ansåg 2001 i en tillbakablick på 

1970-talet, att medan Naturvårdsverket inte 
hade någon egen policy för skoglig naturvård, 
kom Skogsstyrelsen ut med handboken Natur 
och landskapsvård med bl.a. detaljerade anvis-
ningar grundad på aktuell forskning. Ebeling 
hade som i de tidigare bokprojekten varit di-
rekt involverad i skrivandet. Det var hans och 
medarbetarnas verk, som gavs ut 1974, hans 
sista år vid Skogsstyrelsen. 

”På sistone har vi hunnit med att 
stöka till det ganska ordentligt i 
naturen omkring oss. Människan är den enda djurart som förmått bryta sig ur sitt en gång naturbestämda 
ekologiska sammanhang och själv 
omforma sin miljö. I västerlandets högindustrialiserade, tättbefolkade välståndsländer börjar man nu 
komma underfund med att modern livsföring bland datamaskiner, 
popsångare, porrförfattare och 
rymdraketer börjar få allt fler 
biologiska avigsidor. Den moderna naturvården – sedd i vidaste mening – har som syfte att komma tillrätta med dessa avigsidor genom att söka bevara, restaurera och nyskapa 

livsvänlig miljö, en miljö som har 
bättre samklang med människans 
biologiska konstruktion och natur-
givna reaktionsmönster.”

FREDRIK EBELINGS SKOGSEKOLOGISKA GÄRNING



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

88

FREDRIK EBELING VAR EMELLERTID INTE KLAR med 
sin skogsekologiska gärning. Före sin pen-
sionering vid årsskiftet 1974/1975 hade han 
nämligen avtalat med Skogshögskolan om en 
anställning som chef under 4 år från februari 
1975 för ett nytt projekt Meraskog Norr, eller 
mer precist Förutsättningar för skogsproduk-
tion i norra Sverige. Skogssällskapet stod som 
finansiär. 

Ett trettiotal personer ingick i referens-
gruppen, de flesta var forskare vid Skogshög-
skolan. Dessutom skulle projektledaren enligt 
avtalet ” äga tillgång till all kunskap inom hög-
skolan och rätt att diskutera pågående projekts 
innehåll med berörda institutioner”. 

HYPOTESEN VAR ATT VIRKESPRODUKTIONEN i kyliga 
klimatlägen begränsas av skogsmarkens utbud 
av växtnäringsämnen, främst mineraliserat 
kväve. Storleken av näringsutbudet är beroende 
av ett komplicerat samspel mellan många stånd-
ortsfaktorer, bland vilka skogstypen, markens 
temperatur och beståndshistoriken vanligen är 
de viktigaste. Detta var sedan länge en inprän-

tad kunskap, men med den av referensgruppen 
godkända uppläggningen kunde Ebeling åter-
vända till sina tidigare kärnfrågor och förfina 
metoderna för ståndortsbedömning.

I Meraskog Norrs slutrapport beskriver 
Ebeling hur han byggt upp sin skogsekologiska 
kunskapsbas fram till projektstarten. Utöver 
vad som tidigare sagts om fältobservationer, 
litteraturstudier m.m. under domänverkstiden 
1937–1966, kunde han under skogsstyrelseti-
den 1966 –1974 utvidga kunskaperna under 
tjänsteresorna med kompletterande fältobser-
vationer i bonde- och bolagsskogar.

EBELING KONSTRUERADE ETT NYTT skogstyps-
schema, Nordsvenska skogstyper, baserad på 
Arnborgs skogstypsschema och på riksskogs-
taxeringens data om vegetationsbeskrivningar 
och markkarteringsuppgifter.  Björn Hägglund 
och Jan-Erik Lundmark vid Skogshögskolan 
arbetade samtidigt med ett nytt boniterings-
system, där Lundmarks markvegetationstyper 
som han framlagt i sin doktorsavhandling 
1974 skulle tillämpas. 
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Kvikkjokk med sjön Saggat.  
300 m.ö.h. och breddgrad 67,  
vilket indikerar ett mycket kyligt  
klimatläge. Här går gränsen mot  
fjällnära skog och gränsen för  
föryngringsavverkning ovanför 
vilka krävs tillstånd för avverkning.  
Flygfoto.Wästfelts Foto.
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Jan-Erik Lund-
mark till höger, 
projektets pri-
mus motor, och 
Rune Ahlander, 
hans samarbets-
partner, seder-
mera länsjägmäs-
tare i Jönköpings 
och Kronobergs 
län. Källa Lund-
mark resp. Bengt 
Henriksson.

Varför gick inte 
Ebeling över till mark-
vegetationstyperna för 
ståndortsbeskrivningen 
och det planerade nya 
boniteringssystemet i stället 
för att bibehålla Arnborgs schema? 
Svaret gav han i slutrapporten från Meraskog 
Norr, där han förklarar ”att det inte var möjligt 
att hålla tidsramen om man måste avvakta tills 
Hägglunds och Lundmarks arbete framlagts och 
granskats i praktisk användning. Det viktiga var 
att kunna nå målet, som var praktiska skogs-
skötselanvisningar för norra Sverige”. Han 
förklarade också att han ville ha ett skogstyps-
schema som var snabbt och enkelt att använda 
i fält.

En nyhet för ståndortsbedömningen var 
att ett lufttemperaturindex benämnt T-sum 
utarbetades av Skogshögskolans meteorolog 
Kurth Perttu.  Detta index skulle, trots sina 
svagheter enligt Ebeling, kunna indikera 
ståndortens ”kylighetsgrad”. Det saknades 
emellertid underlag för att gå ännu längre och 
konstruera ett marktemperaturindex. T-sum 
var emellertid ett stort framsteg inom stånd-
ortsbedömningen. 

ÅR 1979 PRESENTERADE Ebeling 
projektets huvudresultat, nämligen 

Anvisningar för skogsskötsel i kyliga 
klimatlägen i ett specialnummer av 

Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift 
häfte 4. Anvisningarna är systematiserade 

utifrån skogstyp, huggningsklasser och vegeta-
tionsperiodens luftvärmesumma T-sum. 

Enligt Ebeling var anvisningarna en 
grundversion som kunde användas som ”un-
derlag för undervisning och för utformning av 
regionalt anpassade anvisningar”. Han klarade 
tidsramen på fyra år, men ansåg att han skulle 
ha behövt tid för att diskutera och föra ut sina 
skogsskötselanvisningar. Den tiden och möj-
ligheten fanns av allt att döma inte. Det stora 
och väldokumenterade kunskapskapitalet finns 
emellertid kvar. 

Värdet av Meraskog Norr ligger också i det 
kunskapsutbyte som ägde rum mellan Ebeling 
och de forskare som var sysselsatta med det 
nya boniteringssystemet och ståndortsanpass-
ningen, främst Björn Hägglund och Jan-Erik 
Lundmark, och i de fortlöpande diskussioner 
och den genomarbetning av fakta som före-
kom i referensgruppen, vid exkursioner och 
mellan Ebeling och enskilda forskare. Mycket    
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av detta finns dokumenterat i ett flertal artik-
lar, rapporter och meningsutbyten i tidningen   
Skogen och Sveriges Skogsvårdsförbunds 
Tidskrift under åren 1975–1979. Det var en 
positiv debatt av ett slag som är nyttigt för 
forskningen och kanske alltför sällan förekom-
mer, och en finslipning av fakta.

MED START 1981 PLANERADES och genomfördes i 
Skogsstyrelsens regi ett nytt kompetenshöjande 
projekt, som handlade om ståndortsanpassat 
skogsbruk. Det kom att ta åtta år i anspråk. 
Till den tiden skall läggas ytterligare ett par år 
vid 1990-talets början för utbildningskampan-
jen Rikare skog på samma tema med skogsäga-
re som målgrupp. Primus motor var professor 
Jan-Erik Lundmark vid Sveriges lantbruksuni-
versitet, som i två böcker, Skogsmarkens ekologi 

del 1 och del 2, utvecklade synteser av sina 
egna och andra forskares skogsekologiska rön. 
Det var en monumental uppgift och skickligt 
genomförd – och ett helhetsgrepp på ett ämne 
som skulle kunna kallas ”Ekologi som grund 
för ett ståndortsanpassat skogsbruk”. 

Det var också ett projekt i Ebelings stil 
med ett vetenskapligt grundligt och utpräglat 
pedagogiskt grepp på ämnet. I förordet till bo-
ken Skogsmarkens ekologi del 2 skriver Jan-Erik 
Lundmark efter att först ha nämnt professo-
rerna Tryggve Troedsson och Carl Olof Tamm: 
”Den tredje läromästaren som tacksamma 
tankar ständigt kretsar kring är bortgångne 
vännen Fredrik Ebeling. Under de många och 
långa resor vi gjort tillsammans under 1970- 
talet lärde jag mig nästan allt om ”det lokalas 
järnhårda lag” i övre Norrland.”

Fredrik Ebeling
Fredrik Ebeling föddes i Göteborg den 5 
december 1909. Efter jägmästarexamen 1934 
började han samma år vid skogsvårdsstyrelsen 
i Norrbottens län. År 1937 övergick han till  
Domänverket där han bland annat var assis-
tent till överjägmästaren.  Han blev lärare vid 
Hällnäs skogsskola 1945 och rektor vid skolan 
1949, överjägmästare i Nedre Norrbottens 
distrikt 1950 och i Gävle Dala distrikt 1960. 

Ebeling efterträdde  
1966 Folke Johansson  
som generaldirektör vid 
Skogsstyrelsen och stan- 
nade där till sin pensione-
ring 1974. Han promove-
rades till hedersdoktor vid 
Skogshögskolan 1973. 

Efter pensioneringen 
fortsatte Ebeling i februari 
1975 med forskning vid 
Skogshögskolan inom 
skogsekologi som varit 
hans huvudintresse sedan 
1930-talet. År 1979 läm-

nade han som projektledare slutrapporten från 
projekt Meraskog Norr – Förutsättningar för 
skogproduktion i norra Sverige. Han gick bort 
den 8 juli 1982.

I Skogen nr 8 1982 har Per Sköld, Ragnar 
Hjorth och Henning Hamilton skrivit minnesord 
över Fredrik Ebeling, och i tidningen Jägmäs-
taren nr 4 1992 har Herman Kolthoff tecknat 
ett vänporträtt av Knifven i unga år. 
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 200 år ung!
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av 
vetenskap och praktisk erfarenhet främja jordbruk, skogsbruk och 
anknuten verksamhet till nytta för samhället.

Det uppdraget har vi fullgjort i 200 år nu – och är piggare än 
någonsin! Vi anordnar mängder av intressanta seminarier och kon-
ferenser om de gröna näringarna, de flesta gratis och öppna för alla. 
Gå in på vår hemsida, www.ksla.se, och anmäl dig!
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