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den här artikeln belyser jag de huvudsak-
liga förutsättningar som påverkat upprust-
ningen av skogarna i Norrbottens län.   

Dagens svenska skogar är resultatet ett 
arbete som pågått under hela 1900-talet. Men 
utvecklingen har varit starkt förskjuten mellan 
norra och södra Sverige. Den utveckling som 
startade i söder vid förra seklets början kom 
inte igång i norr förrän efter andra världskri-
get. Men redan på 1860-talet höjdes varnande 
röster om den pågående exploateringen av 
naturskogarna, bland annat i den landshöv-
dingeberättelse som återges till höger. 

TROTS DENNA INSIKT GAV det politiska klimatet 
inte utrymme för några ingripanden. Under 
de första decennierna på 1900-talet var det 
viktigare att inrikta sig på ransonering för att 
kunna fortsätta exploateringen av timmersko-

garna i norr än att övergå till trakthyggesbruk 
och kulturåtgärder. Orsaken till detta var att 
timmerförsörjningen till den norrländska såg-
verksindustrin omhuldades. Vid den tidpunk-
ten kom ca 80 procent av rikets sågverkspro-
duktion från Norrland.

Norrbottens skogar befann sig vid ingången av 1900-talet i ett  
miserabelt tillstånd. Upprepade dimensionshuggningar under lång tid 
hade tunnat ut bestånden och markens produktionsförmåga var långt 
ifrån tillvaratagen. Till exempel var tillväxten i kustlandsskogar, äldre  
än 90 år, bara 1 kubikmeter per hektar vid denna tid.
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Hur såg skogarna ut här i Norrbotten framemot 1800-talets mitt? Det hade länge 
klagats över en hotande skogsbrist. Framförallt i närheten av kusten, städerna och de 
större byarna var skogarna hårt medtagna för att icke säga förödda. Husbehovshygge, 
sparrhuggning, tjärbränning och skeppsbryggeri hade medverkat härtill liksom de 
också de nästan varje sommar förhärjande skogseldarna, som ingen brydde sig om  
att släcka. De ansågs befordra betet och hade säkerligen också en viss betydelse för  
tjärbränneriet. I de södra delarna av kustlandet var väl sparrhuggningarna mest  
virkeskrävande, i Nederkalix framförallt skogseldarna. I de nedre tornedalssocknarna 
var skogsbristen kanske mest påfallande. Landshövding P. H. Widmark vittnar härom, 
att vedbrand och byggnadsvirke måste hämtas 1 ½–2 mil från gårdarna och till 
Haparanda stad erhölls byggnadsvirke på 18 mils avstånd från Pajala, därifrån de 
transporterades genom flottning utför älven. Men i avsides lägen mellan älvdalarna 
liksom i den stora glesbebyggda lappmarken fanns stora tillgångar gammal grov skog.

landshövdingeberättelse i norrbottens län 1859

Restbestånd av cirka 100-årig gran. Just den här bilden togs utanför Anundsjö 
i Västernorrland 1920, men där representativ för hur det såg ut i en stor del 
av de norrländska skogarna vid den här tiden. I de anteckningar som hör till 
bilden har den fotograferande skogsmannen noterat, ”Kvarvarande bestånd, 
så kallat beståndsbildande restbestånd”. Foto: Skogsbibliotekets arkiv, SLU.
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1920-talet 
En del kulturåtgärder gjordes genom sådd. 

1930-talet 
Intresset för återväxtåtgärder var mycket lågt.  
År 1937 levererade skogsvårdsstyrelsen 200 om-
skolade och 2000 oomskolade plantor. Inom stats-
skogsbruket rådde förbud mot trakthyggesbruk.

1940-talet 
Skogsvårdsintresset ökade – men krigsåren krävde 
stora insatser för energiförsörjning och för att få 
tag på arbetskraft och plantor.  

1950-talet 
Genombrott för det moderna skogsbruket. Do-
mänstyrelsens cirkulär C nr 1/1950 utgör ett viktigt 
dokument för starten av den upprustning som 
pågått under flera decennier. Ett mindre lyckat 
inslag var den uppmjukning av reglerna för för-
flyttning av frö som kom till på grund av fröbrist. 
En nordförflyttning på upp till 25 mil och 300 
meter i höjdled blev tillåten.

1960-talet 
En mörk tid för skogsbruket. Intensiv kostnadsjakt 
för att undvika negativa rotnetton. Självföryngring 
var standard. Med motivet att ”mindre träd inte 
behöver vara genetiskt sämre än stora träd” ställ-
des ofta färre än 20 så kallade ”rotnettoföträd” 
per hektar.

1970-talet 
Andelen plantering efter slutavverkning i sta-
tens skogar var 29 procent och i privata sko-
gar 13 procent. Återväxtresultatet var sämre 
i kustlandet under 100 metersnivån än över 
300 meter i lappmarken. Synen på skogen 
som ett stöd i rationaliseringen av jordbruket 
ledde till stora virkesuttag i länets kustland.
 En kraftsamling kring återväxtfrågorna, 
samtidigt med en diskussion om den kom-
mande virkessvackan, en kraftig prisförbätt-
ring och riktade samhällsstöd gav snabbt 
resultat. En viktig åtgärd var att markbered-
ningen samordnades. Länets skogsägareför-
ening åtog sig att skaffa tillräcklig kapacitet 
för markberedning och gjorde därefter sin hit-
tills största samlade insats i länets skogsvård. 

1980-talet 
Skogsvårdsvågen fortsatte, förstärkt av det så  
kallade § 5:3-programmet för avveckling av  
lågproducerande skog. Domänverket satsade 
samtidigt på att förbättra de många dåliga 
återväxterna. I Norrbotten uppgick investe-
ringarna i skogsvård och vägbyggnad under 
toppåret 1984 till 85 kr per avverkad kubik-
meter (1986 års penningvärde). Motsvarande 
siffra för hela riket var då knappt 30 kr. Vid 
ingången till 1990-talet var både komplet-
tering av återväxter och ”röjningsberget” 
åtgärdade.

Skogvårdsinsatser under 1900 talet ...
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Tall står för den största förrådsökningen. Dimen-
sionshuggningen som pågick fram till 1950-talets 
början var speciellt ogynnsam för tallen eftersom 
restskogarna kom att bestå av främst björk och 
trögväxande gran. Brist på fröträd och ogynnsamma 
groningsbetingelser hämmade också etablering av 
ny tallskog. Resultaten efter kalavverkningar, hygges-
bränning eller markberedning och plantering med 
tall blev ungskogar med hög tillväxt.

Grananvändningen påverkades av dess ogynn- 
samma utveckling i restskogarna och blev mindre  
än vad som svarar mot en god ståndortsanpassning. 
Vid 1950-talets hyggesrensningar betonades vikten  
av att få bort granen för att höja marktemperaturen. 

… och vad de resulterat i 
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Tillväxten i de norrbottniska skogarna var som 
lägst vid 1940-talets början och har sedan dess ökat 
från 4 miljoner kubikmeter per år till idag över 11 
miljoner kubikmeter. Den dramatiska utvecklingen 
är resultatet av avverkningarna styrts till de glesaste 
skogarna där differensen var störst mellan den 
löpande tillväxten och vad som kan växa på den 
aktuella ståndorten. Produktionsförmågan tillvaratas 
nu avsevärt bättre på större delen av arealen.

Björk har ökat framförallt i de yngsta åldersklas-
serna. Dess kortare livslängd och behovet av björk 
för energiförsörjningen under de världskrigen satte 
sina spår i de grövsta dimensionerna.
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Skogarnas uppkomst
En stor del av de norrbottniska skogsmarkerna 
lämpar sig för självföryngring under fröträd av 
tall eller, på en del hedmarker, via bestånds-
föryngring.  Det kan också noteras att den 
höga andelen självföryngring och den relativt 
korta tid som dagens skötselmetoder använts 
medfört att endast cirka 25 procent av länets 
skogsmark är planterad. Stora delar efter  
hyggesbränning och med lokal proveniens. 

DET ENDA TRÄDSLAG SOM INFÖRTS i nämnvärd 
omfattning är contortatallen. Den finns 
planterad på cirka tre procent av skogsmarks-
arealen. Eftersom contorta främst finns i plant- 
och ungskogar är andelen av virkesförrådet 
ännu marginell.

Samhällsinsatser
Forskning och utbildning har självfallet varit 
av stor betydelse för de uppnådda resultaten. 
I samband med tillkomsten av vår första 
skogsvårdslag 1903 fick skogsvårdsstyrelserna 
uppdraget att föra ut skogspolitiken. 

De båda nordligaste skogsvårdsstyrelserna 
inrättades 1925. För lappmarken rådde speci-
ella regler med Domänstyrelsen som tillsyns-
myndighet fram till 1934. Denna särlagstift-
ning upphörde 1948 men speciella regelverk 
finns för svårföryngrat område och fjällnära 
skogar.

I NORRBOTTEN OCH VÄSTERBOTTEN HAR skogs-
vårdsstyrelserna varit anpassade till länsindel-
ningen fram till 2006 då hela organisationen 
samordnades till den rikstäckande myndig-
heten Skogsstyrelsen.

Men de insatser som gått ut på att i sam-
hällsdebatten förklara skogliga åtgärders över-
ensstämmelse med gällande regelverk, kan nog 
ha medfört att myndigheten hos skogsbrukets 
kritiker kommit att framstå mera som sektorns 
försvarsadvokat än som samhällets kravställare.

EFFEKTERNA AV SKOGSPOLITIKEN är resultatet av 
ett komplext samspel mellan lag, rådgivning, 
information, utbildning, inventeringar, upp-
dragsverksamhet och samhällsstöd. 

Volym och uthållighet i de på politisk 
nivå beslutade insatserna har sin grund både 
ägarstruktur och sektorstänkande. Ägarbilden 
skapar ideologiska spänningar och sektors-
tänkandet påverkar i hög grad ett skogsbruk 
som berör många samhällsbehov. I det svenska 
systemet finns utrymme för tidsanpassade 
kursändringar – men med friktion – som gör 
att modebetonade uppfattningar om skogs-
vård inte halkar iväg alltför långt bort från det 
långsiktigt hållbara.

RÅDGIVNING HAR ALLTSEDAN starten varit skogs-
vårdsorganisationens största insats. Attityden 
”evangelium för lag” kan ha undanskymt 
lagens betydelse. Minimikraven som rört åter-
växter och skydd av unga skogar torde ha varit 
så understrukna i all rådgivning och så allmänt 
accepterade, att lagstiftningen nog inte skall 
underskattas som skogspolitisk plattform. 

ALLTSEDAN SKOGSVÅRDSSTYRELSERNAS tillkomst 
har vissa bidragsmedel funnits tillgängliga 
för skogsförbättring. Debatten om stöd till 
skogsbruket har under de senaste decennierna 
dominerats av de spänningar som orsakats av 
att satsningarna i norra Sverige vida överstigit 
uttaget av skogsvårdsavgift i norr. Det finns 
därför anledning att konstatera att bidrags-
skogsbrukets vagga stod i södra Sverige och 
finansierade en del av både skogsdikning och 
anläggning av de bestånd som nu utgör den 
ekonomiska ryggraden i den delen av landet.

DEN UTREDNING SOM TILLSATTES 1939 resulterade 
i rapporten det Norrländska skogsproduktions-
anslaget. Utredningen betonade betydelsen av 
långsiktighet i stödgivning. ”Sedan verksam-
heten påbörjats kan den icke avbrytas utan att 
ekonomiska förluster uppkomma och svårigheter 
av teknisk och psykologisk art dessutom uppstå för 
skogsvårdsarbetet. Möjligheterna att inskränka 
den bidragsverksamhet, som planlagts, utan 
dylika skadeverkningar är begränsade.”

ERFARENHETERNA UNDER DE gångna åren visar 
att denna visdom visserligen gått i arv men 
inte beaktats på den politiska nivån. Otill-

ARVET TILL FRAMTIDEN – OM RESTAURERINGEN AV NORRBOTTENS SKOGAR



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

79

räckliga anslag, bristande uthållighet och tvära 
förkortningar av angivna tidsramar har varit 
den förhärskande bilden under 1970- och 
1980-talen. Myndighetens roll är självfallet att 
lojalt anpassa verksamheten till förutsättningar 
som skapas av demokratiskt fattade, politiska 
beslut. 

Att både städa upp effekterna gentemot 
markägarna och idogt betona den långsiktiga 
skogsvårdens betydelse har inte varit fältkårens 
lättaste uppgift. Arbetet med att kortsiktigt 
klara bokslut utan röda siffror och negativa 
verkningar för personalens anställningsvillkor 
har under en del perioder hämmat insatserna 
för långsiktiga skogsvårdsinsatser.

De negativa miljöeffekter som framhållits 
som argument mot samhällsstöd kan ha haft 
något korn av sanning. Även i lågproduce-
rande skogar i norr kan det ha funnits biotoper 
som senare tillämpade inventeringsmetoder 
skulle ha klassats som skyddsvärda. 

Men totalt sett har den kritiken mot sam-
hällsstöd mera stått på ideologisk än ekologisk 
grund.

Inventeringar i privatskog har i norr 
gjorts först för bildande av skogsvårdsområ-
den i lappmarken och samverkansområden i 
kustlandet. Översiktlig skogsinventering (ÖSI) 
gav värdefulla underlag för skogsvården till alla 
aktörer.

INOM MILJÖOMRÅDET ÖPPNADES möjligheter till 
nyckelbiotopinventeringar och myndigheten 
fick befogenhet att arbeta med biotopskydd 
genom markinlösen på mindre arealer samt  
att teckna naturvårdsavtal med markägarna.

Uppdragsverksamheten har omfattat  
ut syning av rotposter, skogsbruksplaner,  
skogsvärdering och vägplanering.

Utsyningen var periodvis omfattande. 
Detta konkreta sätt att föra ut skötselprinci-
per i praktiken har varit en omhuldad insats 
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inom skogsvårdsorganisationen. Den har blivit 
allt mer ifrågasatt av en del aktörer på virkes-
marknaden och är numera inte tillåten som 
skogspolitiskt instrument.

Den volymmässigt största uppdrags-
verksamheten har varit uppdrag åt andra 
myndigheter, främst i form av arbetsmarknads-
insatser.  

En betydelsefull insats i skogsbruket ut-
gjorde skogliga beredskapsarbeten både inom 
privatskogen och inom Domänverket.

Omfattande insatser i naturvård och forn-
vård har utförts under de senaste decennierna 
men skogsvårdsinsatserna har haft den största 
volymen.

Den skogliga beredskapsverksamhetens 
primära syfte var självfallet att erbjuda arbets-
lösa meningsfull sysselsättning. Men en så 
omfattande samhällsinsats under lång tid med 
spridning över hela länets glesbygd gav många 
andra positiva följdverkningar såsom skogs-
vårdsnytta, kunskapsspridning, avlastning av 
myndighetsinsatser, sociala och andra effekter.

UTAN KÄNSLOMÄSSIGA ÖVERORD är det befogat 
att sända en tacksamhetens tanke till alla de 
människor som under otrygga anställningsför-
hållanden och i kärva arbetsmiljöer lämnat  
sitt bidrag till en rikare skog.

Den politiska uppbackningen av myndig-
hetens uppdragsverksamhet har bland annat 
pekat på förbättrade möjligheter att finansiera 
en organisation med lokal förankring. Den är 
också av värde för förståelsen av skogsbrukets 
förutsättningar och ekonomiska villkor.

Frö och plantförsörjning
Försörjningen med frö och plantor var under 
lång tid en viktig skogsvårdsstyrelseuppgift. 
Skogsodlingsverksamheten tog ordentlig fart  
i länets privatskogar under 1970-talet. Plant-
volymen i skogsvårdsstyrelsens regi ökade då 
från 3 till cirka 20 miljoner plantor per år.  
En länstäckande organisation med möjlighet 
att kontrollera härkomsten vid kottköp och  
att styra distributionen av ett tjugotal prove-
nienser var en stor tillgång. 

Kopplingen till behovsanalys och ständig 
markägarkontakt på distriktsnivå utgjorde 
stabila underlag för snabba investeringar. 

Fröförsörjningen krävde hög beredskap 
och snabba insatser. I samband med en större 
plockningskampanj uppstod svårigheter att 
snabbt få fram frölån och det framkom även 
revisorsåsikter om den ekonomiska betydelsen 
av snabb lageromsättning i fröhanteringen. 

Det fanns då anledning att konstatera att 
förutsättningarna för frömognad i höjdlägen 
uppstod på nivåer utanför den departemen-
tala räckvidden och krävde strategisk anpass-
ning för att inte riskera att hamna i frö- och 
plantbrist.

Skogsvårdens miljöeffekter  
– skogshistoria ger perspektiv
Ovanstående redovisning som tydligt visar 
ambitionen att öka tillgången på råvara för  
den samhällsekonomiskt viktiga skogsindust-
rin är inte länsunik. 

Efterkrigstidens skogsbruk med kalav-
verkningar till största delen i tidigare, mer 
eller mindre starkt, uttunnade äldre skogar 
har gett allt tätare slutavverkningsbestånd och 
växtkraftiga ungskogar. En allmänt vederta-
gen uppfattning som anammats utan djupare 
analyser är att den ökade råvarutillgången varit 
starkt negativ för naturvård i allmänhet och 
artbevarande i synnerhet.

Före det skogsbruk som koncentrerats till 
samlade uttag med efterföljande skogsvårdsåt-
gärder skördades skogen med inriktning på de 
grövsta eller skadade träden årligen över stora 
arealer. Naturskogens flerskiktade struktur 
fanns inte på de under lång tid brukade arealer 
som blev kalytor när det ”moderna skogsbru-
ket” tog fart.

Skillnaden i areell påverkan i äldre skog 
kan belysas av att skogsvårdsstyrelsen år 1937 
utsynade skog på 61 625 ha i kustlandets pri-
vatskogar och 39 133 ha i lappmarken det vill 
säga 100 000 ha eller nära 10 procent av arealen 
berördes av virkesuttag under ett enda år. 
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KALAVVERKNING PÅ PRIVATSKOG 1990 omfattade  
9 700 hektar eller 0,75 procent av arealen.

1937 levererade Skogsvårdsstyrelsen 2 200 
plantor. År 1990 uppgick leveranserna till 
17,5 miljoner plantor. Den senare jämförelsen 
speglar väl skillnaden i skogsvårdsintensitet.  
Skillnaden i skördemetod förtjänar viss upp-
märksamhet i miljödebatten. 

Om man inte ändrat skogsbrukssätt hade 
utöver allt sämre tillväxt, följden blivit att alla 
grövre men också torra, sjuka och döda träd 
ständigt plockats bort ur skogen och främst så 
kallade  substratberoende arter fått allt sämre 
möjligheter att överleva. Nu har stora arealer 
äldre skog stått opåverkade under ett halvt 
sekel och innehåller betydligt mer både grova 
och döda träd än under dimensionshuggnings-
epoken. Detta är något positivt som också 
förbättrar skogsbrukets möjligheter att ta sitt 
sektorsansvar för det artbevarande som inte 
kan klaras enbart med reservatsavsättningar.

Ekonomin på kort och lång sikt
Virkesproduktion är en ekonomisk hantering. 
De problem som alltid funnits att upprätthålla 

en långsiktigt bärande skogsvårdssatsning 
under skiftande konjunkturer och varierande 
samhällsuppfattningar framträder tydligast där 
de ekonomiska marginalerna är små.

I ANVISNINGARNA TILL PARAGRAF 26 i 1948 års 
skogsvårdslag som gällde fram till 1980 anförs 
för svårföryngrade skogar: ”Med hänsyn till att 
återväxtåtgärder å skogsmark av här ifrågava-
rande slag ofta nog ställer sig kostsamma i förhål-
lande till såväl markens produktionsförhållanden 
som avsättningsbetingelserna är det av synnerlig 
vikt att förefintliga möjligheter till självföryng-
ring tillvaratas då därigenom en kostnadsbespa-
ring torde kunna åstadkommas. Härvid framstår 
åtgärder för att säkra överhållandet av fröträd 
som särskilt angelägna.”     

NUVÄRDESKALKYLER FÖR EN HEL omloppstid har 
sitt värde som hjälpmedel för nivåpriorite-
ringar. Men om de tillämpas så att man inte 
gör tillräckliga skogsvårdsinvesteringar uppstår 
dyra kompletteringsbehov. Utsikterna att nå 
fullgoda resultat försämras ju längre tid som 
går efter avverkningen och tidsutdräkt medför 
också produktionsbortfall.

Uppskattat ”kalhygge”.
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Kravet på kortsiktig ekonomisk överlevnad 
har dikterat villkoren för skogsskötseln och det 
ekonomiskt mörka 60-talet med ekonomiska 
0-områden ledde till så extensiva skogsvårdsin-
satser att det även inom statens skogar funnits 
anledning att under senare delen av 70-talet 
och 80-talet satsa på omfattande restaure-
ringar.

Nygammal ekonomi
Idag talar man ofta i termer av den nya ekono-
min. Marknaden är tidens största beläte och 
dess budbärare, börsen, har förvandlats från en 
ekonomisk stabilisator till en febrig totalisa-
tor. Det kan då vara värt att notera att också 
skogen figurerat i förväntanskaruseller som 
snurrat i en takt som kan mätas med dagens 
börsmått. 

En del långsiktigt mindre gynnsam påver-
kan på skogskapitalet kan nog följa i spåren av 
den börsbevakning som gör nästa kvartalsbok-
slut till planeringshorisont. Eller av effekter 
när skogskapital synliggörs för att omplaceras 
till annan verksamhet. 

Sådana tongångar torgfördes under 
1960-talet med förslag att realisera skogsre-
sursen och varva upp kapitalet i expanderande 
näringar. Plastindustrin anfördes som ett 
sådant exempel. 

Det är självklart att det inte är enbart låga 
rotnetton utan i hög grad förväntan på den 
framtida ekonomiska utvecklingen som har 
påverkat både markägarnas och samhällets syn 
på investeringar i skogsvård. 

Rationalisering för överlevnad
Den för omvärlden mest tydliga effekten av 
skogsbrukets förändring under de senaste de-
cennierna är bortfallet av sysselsättning. Bilden 
av en levande landsbygd med unga människor 
och gamla skogar har förvandlats till glesbygd 
med gamla människor och unga skogar. Det 
har varit en rationalisering för överlevnad. 
Effekterna blev stora redan på 1960-talet – och 
har genom åren påverkat synen på skogens be-
tydelse för samhällsekonomin. Men om meka-
niseringen hade stannat på 1970 års nivå skulle 

i nuläget arbetskostnaden vara mer än dubbelt 
så hög som intäkten av virkesförsäljningen.

Markanvändningskonflikter  
och referenskrockar
Mark, klimat och beståndshistorik ger de 
grundläggande förutsättningarna för skogs-
hushållning. Men intensiteten och metoderna 
påverkas också av tidsandan. 

Debatten om skogsmiljön har under de se-
naste årtiondena haft starka inslag av referens-
krockar, som skärpt tonläget. Råvaruförsörj-
ning och miljöeffekter har stått mot varandra i 
tre stora debattvågor: Kalhyggen, besprutning 
och biologisk mångfald. Inflätat i dessa har 
strålkastarna också riktats mot fjällnära skogar, 
skogsbilvägar och rennäringen.  

Kalhyggesdebatten
Av dessa var kalhyggesdebatten den lättaste 
att föra ur skoglig synvinkel. Den kom så pass 
sent att de som varit med om att anlägga ny 
skog sedan de ”gröna lögnerna” avvecklats 
kunde se resultatet i form av ungskogar. Man 
visste att det man tagit bort hade varit kamou-
flerade kalmarker. De riktigt stora kalhyggena 
från 1950-talet var resultatet av manuell av-
verkning, hästkörning och flottning. Kopp-
lingen till mekaniseringen som orsak till det 
som upplevdes som exploatering och rovdrift 
var felaktig. 

DETTA VISSTE SKOGSFOLKET – och de försökte 
också berätta det. Men det bidrog nog också 
till att förmågan att lyssna till kritik block-
erades, vilket ledde till i många fall alltför 
”fyrkantiga” insatser. 

I det allmänna språkbruket inplanterades 
kalhygge som en bestående metafor för slutlig 
förödelse, flitigt använd av författare och 
massmedia. 

HÄR FRAMTRÄDER HELT SKILDA referensramar 
gentemot ett skogsbruk som i kalhyggets förö-
delse ser skogens pånyttfödelse. Ett nyupptaget 
hygge i ett vackert landskap upplevs som fult 
och ett stort ingrepp i naturen. När det gäller 
påverkan på lokalen är detta ändå ett mindre 
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ingrepp än jordbruk. Kalavverkning innebär 
på en medelgod mark att föra bort en min-
dre del av biomassan och leder också till att 
många arter blommar upp. Markbehandlingen 
före plantering blottlägger liten del av mine-
raljorden. Jordbruk innebär att all biomassa 
avlägsnas och ersätts av en för ståndorten 
främmande gröda efter total markomvandling. 
Trots detta är det föga troligt att någon miljö-
grupp skulle kedja fast sig på något objekt om 
avsikten med ingreppet vore att föra bort all 
biomassa för nyodling. 

Besprutningen
Hormoslyrdebatten som kritiken mot kemiska 
medel kom att kallas, torde vara den svåraste 
som rört skogen. Redan elementära ekologiska 
kunskaper och respekt för naturdynamiken 
borde ha lett till en osäkerhet som var större  
än vad som framkom i debattens hetta. Skogs-
brukets långtgående påståenden om hoten mot 
näringens fortbestånd, bottnade i upplevelsen 
av svårbemästrade problem med främst rest-

skogarnas björkbuketter och etablering av ny 
skog till rimliga kostnader. 

De varnande påpekanden som förekom 
inom skogsnäringen om att inte sälja all fram-
tida trovärdighet i debatten, visade sig snart 
berättigade. 

Skyddsbehov och artbevarande 
Debatten om skyddsbehov och artbevarande 
för biologisk mångfald borde vara den minst 
kontroversiella när det gäller målen för miljö-
hänsyn i skogen. Men samsyn om mål och 
olika uppfattningar om medlen skapar större 
spänningar än renodlade måldiskussioner. 

I boken Naturvård i Statens Skogar, 
(Domänverket 1951) redovisas följande syn 
på bevarande av gammal skog: ”En och annan 
ser måhända ogillande och kyligt på saken, när 
det gäller att till eftervärlden bevara något av de 
gamla, av de rester av urskog som ännu finnes 
kvar... . Gentemot en sådan inställning må med 
styrka framhävas det rent praktiska värdet av 
att urskogsartade områden i vissa fall bevaras... 
Medvetandet härom torde alltmer vakna till liv, 
särskilt hos dem som intressera sig för det biolo-
giska skeendet.”

DETTA SYNSÄTT FICK OCKSÅ GENOMSLAG i prakti-
ken. Hand i hand med den intensiva satsning-
en på skogsvård under 1950-talet togs beslut 
om 32 nya domänreservat i Norrbotten. 

Den stora avsättningen av fjällskogsreservat 
under 1980-talet var också en åtgärd i samma 
anda. När den hetaste miljödebatten flammade 
för fullt utsattes inte minst Domänverket för 
hård kritik. 

I en bred debatt med udden främst  
riktad mot företag och organisationer glöms 
ofta bort att dessa är bemannade av enskilda 
människor som under givna förutsättningar 
gjort sin insats efter bästa förmåga. Ett  
exempel på vad detta kan leda till var en 
reaktion från en skogsman som under 40 år 
ansvarat för en inlandsbevakning och sett den 
omvandlas från hårt exploaterade restskogar 
till ungskogar med hög tillväxt. Han ringde 
en tidig morgon, djupt ledsen efter att ha 

ARVET TILL FRAMTIDEN – OM RESTAURERINGEN AV NORRBOTTENS SKOGAR

Skyddsvärd levande skogshistoria.



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

84

lyssnat till ett radioprogram med två miljöak-
tiva damer som spelat ut sina naturgeografiska 
och biologiska kunskaper i en attack mot det 
skogsbruk han ägnat sig åt under hela sitt yr-
kesliv. Hans fråga var: Har allt varit så fel, har 
allt varit så förgäves...?

DET VAR EN UPPLEVELSE SOM kan ha blockerat 
förmågan att uppskatta engagemanget hos en 
del miljödebattörer och dämpat förståelsen 
för kunskapshöjande argument. Men den för-
stärkte i vart fall bilden av den referenskrock 
som finns mellan skogsägare, skogsarbetare 
och andra som i hela sina liv levt i, av och för 
skogen och debattörer med den stillbildstän-
kande säkerhet som följer av låg kompetens 
och historielöshet. 

Det var ingen överraskning när en kritiskt 
granskande reporter konstaterade att ortsbe-
folkningen inte fanns med i en miljödemon-
stration i inlandsskogarna.

Rörande behovet av att beakta långsik-
tiga bevarandeaspekter i skogshushållningen 
anförde Fredrik Ebeling i ett föredrag 1974: 
”Beträffande betydelsen av att vetenskapliga 
och kulturhistoriska reservat avsättes bör inga 
meningsskiljaktigheter föreligga mellan ekolo-
ger, naturskyddare och skogsmän. De smärre 
urskogsrester, alltså rester av helt opåverkade 
naturekosystem, som ännu finns kvar här och var 
bör självfallet bevaras som naturreservat. Men 
härutöver bör lika självfallet nya representativa 
reservat utläggas med syfte att framöver skapa 
’nya urskogstillstånd’  som referensområden med 
stort vetenskapligt och pedagogiskt värde. Sådana 
reservat är dessutom nödvändiga för att kunna 
bevara vissa utrotningshotade djur- och växtarter 
som är starkt knutna till klimaxfaserna i natu-
rens egna ekosystem.  Samma reservatsprinciper 
bör givetvis tillämpas för bevarandet av sådana 
växt- och djurarter, vilkas fortsatta existens 
äventyras av förändringar av markanvändningen 
i gamla tiders kulturlandskap.” 

ETT SPECIELLT INSLAG I miljödebatten har varit 
kravet på förstärkning av biologisk kompetens. 

Snabbaste vägen att få ut forskningsresultat 
i praktisk tillämpning är självfallet förstärk-

ning med människor med för behovet rätt 
kompetens. Det olyckliga är att argumenten 
för biologisk förstärkning utformats som om 
skogsvården skulle vara i händerna på biolo-
giska analfabeter. 

Naturdynamik och stillbilder
Många skogsmän var tidigt engagerade i 
miljöfrågor. Kunskap om naturens dynamik 
kontra statiskt skyddstänkande inplanterades 
tidigt i skogsutbildningen. Länsjägmästaren 
Folke Thörn, Stockholm föreläste i naturvård 
på Skogshögskolan i början av 1960-talet. 
Han berättade hur han en gång tagit initiativ 
till en genomhuggning av en äldre granskog 
som var en känd och ofta besökt orkidélokal. 
Han var ordförande i Friluftsfrämjandet och 
vid det följande årsmötet ställdes krav på hans 
avgång. Sedan han fått förklara hur han under 
en längre tid följt orkidéernas tynande tillvaro 
i en alltmer sluten skog och att ingreppet satts 
in för att hjälpa till att hålla lokalen i dess om-
tyckta skick blev han enhälligt omvald. 

Motsvarande situationer har förekommit 
under senare decennier.

DEN KOSMETISKA NATURVÅRD som i början domi-
nerade diskussionen med åtgärder som innebar 
att lämna skog för att skapa kulisser upplevdes 
många gånger som onödigt slöseri med råvara. 
Kulisserna stred också mot den vetenskap och 
de beprövade metoder som tillämpats för att 
dämpa snöskyttesvampens härjningar i främst 
tallåterväxter. 

När den funktionella naturvården, för 
artbevarande började vinna terräng blev det 
ändå inte ordentlig fart i tillämpningen förrän 
marknadskraven blev tydliga.

I DEBATTEN OM FJÄLLNÄRA SKOGAR fördes många 
argument fram för att stoppa skogsbruket. 
Föryngringsfrågan i det hårda klimatet och 
en förestående ytterligare klimatförsämring 
framfördes som ett stort hinder. 

Den omfattande utredningen Skogsföryng-
ring i fjällnära skog, 1984 klargjorde att detta 
inte var en generell faktor för att avstå från 
skogsbruk. 
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Fjällnära skog. Foto: Johan Eriksson.
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På den politiska arenan kan noteras att 
det var i debatten i 1873 års riksdag som det 
argumenterades för att fjällskogarna borde be-
varas för att ”förhindra fjällvindarnas menliga 
inverkan på den nedanförliggande kulturen”. 
Ett sekel senare tog debatten kontrakurs med 
betoning att rädda fjällskogarna från det mo-
derna samhällets menliga anspråk. Av riksdags-
protokollen framgår att sakinnehållet  
i debatten inte förbättrats under ett sekel. Den 
verbala elegansen i argumenten har däremot 
klart försämrats. 

Konflikten skogsbruk – rennäring bottnar 
självfallet främst i en kollision om markanvänd-
ningen. Den negativa effekten av skogsbruk för 
rennäringens åtkomst av bete var störst under 
senare delen av 1960- och 1970-talen som en 
följd av stora kalhyggen och ur renbetessyn-
punkt alltför unga skogar. De olika familjeföre-
tagen inom en sameby blev också i varierande 
grad påverkade av skogliga åtgärder. En allt mer 
mekaniserad rennäring fick med tiden också allt 
större behov av kapital i form av mera renar och 
med det större betesbehov.

ETT ARV SEDAN DEN TID NÄR skogsbruket 
krympte arealerna åtkomligt renbete synes vara 
att skogsbruk hela tiden tar bort renbete för all 
framtid. I verkligheten minskar en avverkning 
och markbehandling platsens användbarhet 
för renbete under mer eller mindre lång tid. 
Men där de naturgivna förutsättningarna finns 
återkommer renbetet och då i en ackumulerad 
mängd genom att marken ”skyddats” från bete 
och marklaven fått möjlighet att växa till sig. 
De undersökningar som finns visar också att 
den största mängden torrsubstans lav finns i 
yngre skogar. Aktiva åtgärder i form av röjning 
och förstagallringar gynnar återföringen av 
marker till betesdugliga arealer. 

Utvecklingen av skogstillståndet med allt 
mindre andel kalavverkning förbättrar situatio-
nen för framtiden. Omfattande utbildnings- 
och samrådsinsatser bör på det lokala planet  
ha gett bättre förutsättningar för en samexis-
tens som i Norrbottens län berör praktiskt 
taget hela länet. Oroande är den uttunning av 

skogs brukets fältkår som alltmer försvårar den 
viktiga personkontakten.

Motstånd mot vägar
Både den ideella och statliga naturvårdens 
företrädare agerade mot samhällsstöd till 
skogsvägar. En ofta använd bild med vägar och 
landskap i skilda skalor fick starkt genomslag  
i opinionsbildningen. 

Naturvårdens företrädare agerade uppen-
barligen med förhoppningen att främst arealer 
i inlandet skulle vara ”skyddade” av dålig eko-
nomi. Detta är också ett exempel på kortsiktigt 
stillbildstänkande. Avgörande faktorer för ett 
skogsområdes ekonomi vid avverkningstillfället 
är träddimension och volym per hektar. Alla 
de skogar debatten handlade om har en positiv 
nettotillväxt och blir därmed med åren alltmer 
ekonomiskt attraktiva. Motstånd mot nya 
vägar leder till att ambitionen att med mindre 
hyggesstorlek sprida avverkningarna motverkas 
och får till följd en fortsatt koncentration där 
vägar finns och en koncentration i nya områ-
den i framtiden. 

För markberedning och planttransport 
behövs permanenta vägar. Mångbruket med 
rennäring, besöksnäring, jakt, fiske och bär-
plockning bedrivs med skogsvägarna som en 
närmast självklar tillgång.

SAMMANFATTNINGSVIS KAN KONSTATERAS att det 
skogsbruk som bedrivits i norr sedan mitten av 
1950-talet lett till fördubblad tillväxt, fördubb-
lade hektarsförråd i slutavverkningarna och 
en halvering av de årliga slutavverkningsarea-
lerna. Förutsättningarna att bedriva en fortsatt 
god skogshushållning med höga ambitioner 
i produktions- och miljöarbetet är goda. Kli-
matfrågan har stärkt tron på skogstillgångarnas 
framtidsvärde. De hittills presenterade analys-
resultaten pekar på avsevärda tillväxtökningar. 
Oavsett vad som händer i framtiden bör det 
vara en god strategi att i en bred samhällsdia-
log forma insatser som baserade på vetenskap 
och beprövade metoder fortsätter att utveckla 
kraften i den gröna välfärdsmotorn.
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