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1940-talet 
Tungt, farligt och dåligt  
betalt skogsarbete
Under krigsårens avspärrning stoppades 
importen av kol och olja. Skogsråvara blev en 
strategisk resurs för att säkra behovet av träkol 
och brännved. Arbetsvetenskapliga studier 
lade grunden för såväl verktyg, metoder och 
arbetsvillkor i skogen förbättrades. 

Men skogsarbete var trots dessa framsteg 
tungt, farligt och lågt betalt, jämfört med vad 
den efter kriget snabbt expanderande svenska 
industrin erbjöd. Ett arbete i skogen förblev 
därför ett lågt rankat alternativ för de flesta 
som kunde göra ett aktivt yrkesval. För att 
kunna rekrytera tillräckligt med god arbets-

kraft måste villkoren för dem som arbetade 
i skogen matcha dem som erbjöds av andra 
branscher. Främst gällde det att höja arbets-
lönerna. 

En stor del av skogsprodukterna exporteras 
och konkurrerar på en internationell marknad. 
De måste kunna säljas till konkurrenskraftiga 
priser. För att detta skulle vara möjligt måste 
produktiviteten höjas. Under 1950-talet 
inleddes därför ett omfattande rationaliserings-
arbete. En stark teknisk utveckling blev det 
viktigaste medlet för att klara uppgiften. 

BEHOVET ATT KUNNA REKRYTERA och behålla  
kvalificerad arbetskraft var den utlösande 
faktorn bakom skogsbrukets satsning på tek-
nisk utveckling. En hårdnande global konkur-

– Hittar du inget annat jobb, så kan du alltid arbeta i skogen, hette
det länge i de svenska bygderna. Skogsarbete sågs som sista utvägen. 
Så annorlunda mot idag då skogsarbete är att hantera en ytterst  
avancerad och högeffektiv maskin späckad med teknologi. 
Resan från då till nu tog ett drygt halvsekel. Det är en spännande  
resa späckad med uppfinnarglädje, innovationer och ett fruktsamt 
samarbete mellan forskare, tillverkare och brukare.  
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rens har medfört att skogsprodukter under de 
senaste 50–60 åren blivit billigare och billigare. 
De sjunkande priserna har successivt förstärkt 
behovet av rationalisering. Från 1900-talets sista 
decennier har dessutom ställts ökande krav på 
skonsamhet emot miljö, människa och hänsyn 
till markens långsiktiga produktionsförmåga. 
Även strävan att växla över till en hållbar, bio-
baserad ekonomi har under senare år haft stor 
betydelse för den tekniska utvecklingen. 

Denna satsning, driven av den samlade 
skogssektorn, visade sig lyckosam. Svensk, och 
så småningom nordisk skogsteknik, har blivit 
världsledande. Produktivitetsutvecklingen har 
över tiden förmått att balansera ökade kostna-
der och skogssektorn kan därför fortsatt spela 

en viktig roll för handelsbalans, sysselsättning 
och välfärd. 

1950-talet 
Mekaniseringen inleds 
Ännu vid början av 1950-talet utfördes huvud-
delen av arbetet i skogen med muskelkraft.  
Vid mitten av decenniet introducerades någor-
lunda funktionella motorsågar för fällning och 
kapning, men dessa moment utgjorde bara  
15–25 procent av den totala tiden för hugg-
ning, så rationaliseringseffekten var begränsad. 

Introduktionen av mobila barkningsmaski-
ner gav betydligt större effekt – handbarkning, 
som var nödvändig för att virket skulle torka 

Skogsbrukets tekniska utveckling, skogsarbetets professionalisering och entreprenöriseringen  
har gett kraftigt höjd produktivitet och gjort det möjligt att kunna producera virke till konkurrens- 
kraftiga kostnader. En fortsatt rationalisering är dock nödvändig. Källa: Skogforsk
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tillräckligt för att kunna flottas, svarade för 
nästan hälften av arbetstiden.

De viktigaste mekaniseringsstegen under 
decenniet, förutom barkning, gällde transpor-
ter. I det tunga arbetet, med att förflytta virke  
i obanad mark, testades bandfordon. Dock  
dominerade hästen länge som dragare. Vinter-
före underlättade transporterna varför avverk-
ningarna främst utfördes under vintern. Virket 
fördes ofta till ett avlägg vid ett vattendrag  
och efter vårens snösmältning var flottning  
– en kombination av musklers och vattnets 
kraft – det viktigaste transportmedlet. 

Men det är under 1950-talet som skogs-
bilvägnätet börjar byggas ut och lastbilarna  
gör sin entré. Fram emot slutet av 1950-talet 
introducerades jordbrukstraktorer med halv-
band i skogen som fick snabbt genomslag.

1960- och 1970-talen 
Skogsarbetet mekaniseras  
och finner sin form
Inspirationen för den omfattande och snabba 
mekaniseringen av skogsarbetet hämtades 
främst från Nordamerika, där man utvecklat 

så kallade långvirkessystem för avverkning och 
terrängtransport av hela träd eller stammar. 
Sådana system testades även i Sverige. Bland 
de provade metoderna fick stammetoden störst 
omfattning. Träden fälldes motormanuellt av 
en huggare med motorsåg. Stammarna kvista-
des maskinellt av en kvistare och släpades av en 
lunnare i knippen ut till skogsbilvägen där de 
kapades till timmer och massaved. Men trots 
omfattade försök fick långvirkesmetoderna 
aldrig något riktigt fotfäste i Sverige.

DEN TRADITIONELLA SVENSKA METODEN var kort-
virkessystem, där träden upparbetas till kvistad 
och kapad massaved och timmer redan vid 
stubben. Denna tradition var stark och indu-
stristrukturen var uppbyggd kring konceptet. 
Efter prov av olika varianter gjorde skogsbru-
ket sitt val under 1970-talet; mekaniseringen 
skulle bygga på kortvirkesmetoden. Det var  
ett val som förutsatte en utveckling av skogs-
teknik, anpassad till nordiska förutsättningar, 
industristruktur och tradition. 

De halvbandsförsedda jordbrukstrakto-
rerna ersattes under perioden av skotare, det 
vill säga speciella midjestyrda skogstraktorer 

Den första verkliga skotaren,  
VSA Brunett från 1963.

Ett halvt sekel av  
skogsteknisk utveckling  
Från klumpiga  
mastodonter  
till IT-stinna  
allroundmaskiner
Den skogstekniska utvecklingen  
i Sverige är resulatetet av ett frukt- 
bart samarbete inom triangeln  
forskare-tillverkare-brukare.  
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byggda för att kunna lasta och transportera 
kortvirke. Den första skotaren, VSA Brunett, 
bildade mall för basmaskiner i de nordiska 
kortvirkessystemen.

Vid den här tiden utvecklades också ett 
antal delmekaniserade system, där kvistning, 
kapning och terrängtransport gjordes av ma-
skiner, medan fällningen utfördes motormanu-
ellt. Detta innebar att hela terrängtransporten 
hade mekaniserats liksom 85 procent av 
arbetet med själva avverkningen. 

Under 1970-talets början introducerades 
även maskiner för fällning, så kallade fällare-
läggare. Därmed kunde hela avverkningen 
genomföras mekaniserat. Det krävde dock  
insatser av 3-4 maskiner som var och en ut-
förde olika moment. Det innebar ett betydan-
de maskinkapital och utvecklingen inriktades 
därför på att kombinera fler funktioner i en 
och samma maskin. 

ÅR 1976 GJORDE SKÖRDAREN ENTRÉ. Maskinen 
fällde träden med ett fällaggregat i kranspetsen 
och placerade sedan trädet i ett chassimonterat 
upparbetningsaggregat som kunde kvista och 
kapa och sortera virket inför terrängtransport. 

Att maskinen grep om trädet två gånger; först 
vid fällning och sedan igen vid upparbetning, 
gav maskintypen namnet tvågreppsskördare. 
Därmed hade ett högeffektivt och lättadmi-
nistrerat system skapats, där två maskiner, 
skördaren och skotaren, kunde genomföra hela 
avverkningen. Detta helmekaniserade sys-
tem slog nu snabbt igenom i slutavverkning, 
medan motormanuell huggning fortfarande 
dominerade i gallring. 

Mekaniseringen gav stora säkerhets- och 
arbetsmiljövinster men minskade samtidigt 
skogsbrukets betydelse som arbetsgivare.  
Under 1970-talet minskade antalet arbe-
tade timmar i storskogsbruket med cirka 50 
procent, främst på grund av mekaniseringen. 
Med motorsågar och maskiner följde dessutom 
nya arbetsmiljöproblem och risker. Dessutom 
ökade behovet av specialister i form av duktiga 
maskinförare som både kunde köra, underhålla 
och reparera de komplexa maskinerna under 
alla skiftande förhållanden. 

Skogsarbetet gick på några årtionden  
från ett säsongsarbete till att bedrivas året om. 
Samtidigt professionaliserades det och fick 
egna, längre yrkesutbildningar.

I samband med de försök som gjordes med stam-
metoder användes så kallade lunnare som släpade 
ut hela kvistade stammar till bilväg. 

SP21 var det första svenska engreppsskördar- 
aggregatet. Det hade kapacitet att fälla och  
kvista träd upp till 20–25 cm diameter och var 
avsett att användas i gallring. Då aggregat  
i större storlekar utvecklats slog engrepps- 
skördaren även igenom i slutavverkning. 
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1980-talet 
Gallringen mekaniseras och skogs-
bränslet kräver nya maskiner 
I början av 1980-talet hade i stort sett all 
slutavverkning mekaniserats, men det hade 
visat sig svårare att utveckla maskiner för 
gallring, där hänsyn måste tas till de kvarstå-
ende träden. Många försök gjordes att med 
olika maskintyper och metoder för att öka 
mekaniseringsgraden även i gallring, men 
någon egentlig lösning nåddes inte förrän den 
så kallade engreppsskördaren lanserades 1980. 
I denna var alla funktioner för avverkningen 
kombinerade i ett lätt aggregat monterat i 
kranspetsen. Direkt förbättrades den tidigare 
mycket ansträngda ekonomin i helmekanise-
rad gallring. Bara i de allra klenaste gallring-
arna kunde motormanuella huggare försvara 
sin position.

Maskintypen konstruerades egentligen för 
arbete i klenare skog, men engreppsskördarna 
visade sig vara mycket flexibla och kunde lätt 
skalas upp för att klara även grövre träd. De 
används nu i alla beståndstyper, från gall-
ring till slutavverkning. Redan på 1990-talet 

trängde de bort tvågreppsskördarna även i de 
grövre bestånden. 

SVERIGE HADE UNDER 1950-70-TALEN blivit 
extremt beroende av importerad olja och kol 
för sin energiförsörjning. Oljekrisen vid mit-
ten 1970-talet, visade hur sårbara vi var och 
antydde dessutom kommande kraftiga pris-
höjningar. Liksom under andra världskrigets 
avspärrning ökade intresset för skogen som  
energikälla. Skogsindustrin inledde en stor-
skalig satsning på att utnyttja restprodukter 
från sin produktion för energiframställning. 
Vid början av 1980-talet etablerades också ett, 
med tiden växande antal värmeverk, byggda 
för att kunna använda skogsflis som bränsle. 
Utvecklingen har sedan dess varit stark. Bio-
bränslen, som till mer än 90 procent kommer 
från förnybar skogsråvara, står idag för en 
tredjedel av det svenska energibehovet. Skogen 
bidrar på detta sätt på ett mycket betydelsefullt 
sätt i den omställning till en hållbar, biobase-
rad ekonomi som är nödvändig för att på sikt 
klara miljö- och klimatmålen.

EFTERFRÅGAN PÅ BIOBRÄNSLEN BLEV SNABBT så 
stor att bark, spån och andra restprodukter 

En stor modern skotare, Komatsu 895. Banden 
ger extra bärförmåga och skonar marken. Foto: 
Komatsu

En stor modern engreppskördare, JD 1470E.  
Maskintypen tillhandahålls av alla tillverkare och  
har blivit dominerande för all avverkning, från  
gallring till slutavverkning.
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från skogsindustrin inte räckte för att fylla be-
hoven. Men kvarlämnat i skogen fanns också 
stora mängder biologiskt material som tidigare 
inte efterfrågats. Främst handlade det om 
grenar och toppar från avverkningar, så kallad 
grot, samt småträd från röjning av bestånd, 
vägkanter och kraftledningar. Stubbarna är 
den största kvarlämnade resursen – men också 
den som visat sig svårast att kunna tillvarata. 

För att göra det möjligt att till acceptabla 
kostnader utnyttja dessa bränslekällor har ett 
stort antal nya specialmaskiner utvecklats för 
avverkning av småträd, för hopsamling och 
terrängtransport av grot, för upptagning av 
stubbar, för flisning med mera. Relativt mogna 
system finns nu tillgängliga för utnyttjande 
av grot, medan utvecklingen fortfarande är 
intensiv vad gäller teknik för skörd av småträd 
och stubbar. 

1990-talet och senare 

Med IT-teknik höjs precisionen  
i mogna system 
Under 1990-talet blev kombinationen en-
greppsskördare och skotare snabbt standard 

för allt avverkningsarbete i svenskt skogsbruk. 
Förutom en fortlöpande utveckling av nya 
maskiner för skogsbränsleuttag har den skogs-
tekniska utvecklingen av avverkningsmaskiner 
därefter gått i lägre takt. Ytligt sett har ma-
skinsystemet inte förändrats. Innovationer och 
utveckling har istället inriktats på att finslipa 
och förbättra det existerande tvåmaskinsyste-
met steg för steg. Detta har lett till gradvis allt 
bättre ergonomi, högre teknisk tillgänglighet 
och högre kapacitet. 

Framförallt ger maskinerna allt bättre 
möjligheter att utnyttja modern informations-
teknik. Inledningsvis utnyttjades datorkraft 
främst för att beräkna hur de fällda träden 
skulle kapas till olika sortiment för att ge bästa 
ekonomiska utbyte. Numera utnyttjas datorer 
generellt för styrning och kontroll av maskinen 
under arbete, felsökning etc. Med hjälp av 
GPS kan man navigera och genom datakom-
munikation kan man dels få nya arbetsdirektiv 
och dels fortlöpande ge produktionsrappor-
tering vilket ger mycket goda möjligheter för 
effektiv logistik och produktionsstyrning. Det 
gemensamma ”skogsmaskinspråket” Stanford, 
är en viktig förutsättning för att sådan kom-

Skogsvården har visat sig svårare att mekanisera 
än avverkningsarbetet. Här pågår försök med 
skonsam markberedning enligt inversmetoden, 
där en torva vänds upp och ner av en plogtallrik. 
Förhoppningen är att kunna kombinera denna 
metod med plantering.

En drivare – Valmet 801 – kombinerar arbetsupp-
gifterna för skördare och skotare och kan fälla, 
upparbeta, lasta och transportera träden. Maskin-
typen har ännu inte fått något genomslag, trots 
omfattande försök och tester. 
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munikation ska kunna ske smidigt, oberoende 
av vem som tillverkat maskinen.

Skogsarbetet entreprenöriseras
Skördare-skotaresystemets tekniska mognads-
grad och stabilitet var en viktig förutsättning 
för den entreprenörisering som skett efter 
1990. Tidigare ägde skogsföretagen maski-
nerna och de kördes av anställda förare. Idag 
köper istället skogsföretagen in avverkning och 
andra tjänster av entreprenörer, det vill säga 
underleverantörer som med egna maskiner och 
egen personal genomför uppdragen. Entre-
prenöriseringen är en mycket genomgripande 
organisationsförändring med stora potentialer, 
men innebär också en del nya svårigheter

Nästa generation skogsmaskiner?
De mest omfattande försöken att lansera ny 
avverkningsteknik efter engreppsskördarnas in-
tåg bygger på tanken att slå ihop funktionerna 
för avverkning och transport. Det är en logisk 
fortsättning på den väg som nordisk skogstek-
nik valt; att kombinera fler och fler funktioner 
på samma basmaskin. Maskinen som avverkar 
och upparbetar träden och dessutom kan lasta 
dem och köra ut dem till väg kallas för drivare. 
Trots ganska omfattande försök och ett flertal 
prototyper har dock drivaren ännu inte fått 
något riktigt genomslag. 

Det är svårt att säga hur framtidens skogs-
maskiner kommer att se ut, men kraven på hög 
produktivitet, god arbetsmiljö, låg energiför-
brukning och minimal miljöpåverkan kvarstår.  

Utvecklingstriangeln  
– en svensk konkurrensfördel
Begreppet utvecklingstriangeln brukar använ-
das för att beskriva ett nära samarbete mellan 
skogsteknisk forskning, maskintillverkare och 
dem som använder tekniken, brukarna. De 
senare bestod inledningsvis av de stora skogs-
företagen. Det var de som hade finansiella 
möjligheter att lägga ut ganska stora beställ-
ningar och också kunde ta de ekonomiska 
risker det innebär att testa ny teknik. 

Brukarna formulerade sina utvecklings-

behov utifrån sin verksamhet och kunde med 
stöd av forskarna ställa konkreta kravspecifika-
tioner. Detta underlag låg till grund för tillver-
karnas utvecklingsarbete. Då prototyper och 
teknik som motsvarade ”beställningen” hade 
utvecklats så inköptes den av brukarna, testa-
des och utvärderades med hjälp av forskarna, 
varpå nya utvecklingsbehov kunde formuleras. 
Resultatet av samarbetet i utvecklingstriangeln 
blev en ständigt pågående teknisk utveckling 
och förbättring. 

DE SENASTE DECENNIERNA HAR arbetet i utveck-
lingstriangeln blivit mer komplicerat. Den 
tillämpade skogstekniska forskningen, som 
tidigare varit en svensk paradgren har fått 
mindre resurser. Många svenska maskintill-
verkare och teknikleverantörer har köpts upp 
och ingår idag i globala företag. Därmed har 
kontaktvägarna till svenska brukare och svensk 
forskning blivit längre och mer komplice-
rad. Enntreprenöriseringen innebär också att 
brukarnas intresse att vara med i utvecklings-
arbetet har försvagats Skogsentreprenad är ett 
utpräglat småföretagande och det lilla företaget 
har vare sig samma incitament eller möjlighe-
ter som det stora företaget att delta i tester eller 
ta andra utvecklingsrisker. 

Entreprenörernas köp av enstaka maskiner 
ger heller inte samma utrymme för utveck-
lingsinsatser som skogsföretagens tidigare 
ganska stora beställningar gjorde. Detta har 
sannolikt bidragit till den idag minskade inno-
vationstakten. De större skogsföretagen har 
dock under försökt kompensera för detta ge-
nom att avsätta kapital för teknisk utveckling 
och genom att ta ett ökat ansvar för utprov-
ning av ny teknik och nya prototyper.

Skogstekniska utmaningar  
inför framtiden 
Mekaniseringen av avverkning och virkes-
transporter har starkt bidragit till att svensk 
skogsindustri fortsatt kan spela en viktig roll 
för sysselsättning och välfärd. För framtiden 
krävs att effektiviseringen fortsätter – men 
utmaningarna är flera. 
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Plantering och röjning har visat sig svåra 
att mekanisera. Eftersom sådana uppgifter 
fortfarande måste utföras manuellt har kostna-
derna för att föryngra skogen blivit allt högre. 
Det är en av de frågor som återstår att lösa, 
och som kräver mycket arbete.   

Dagens nordiska skogsmaskiner är mycket 
avancerade jämfört med dem i de flesta andra 
länder. De gör det möjligt att verkligen ta 
vara på värdet i de fällda träden och uppfyller 
också höga krav på precision och skonsam-
het. Men för att utnyttja deras fulla kapacitet 
krävs verkligt skickliga förare. En stor del av 
dagens utvecklingsinsatser syftar därför till 
att skapa stödsystem som gör det enklare för 

föraren att få ut det allra mesta av sin maskin. 
Det handlar om att förenkla det svåra kran-
arbetet, att skapa system som ger tips om bästa 
maskininställningar och varna när något håller 
på att gå snett. 

Med hjälp av program som analyserar  
terrängen ska maskinföraren också få hjälp 
med att välja bästa körväg för att inte skada 
mark och miljö. 

Denna utveckling mot allt skonsammare, 
energisnåla och mer lättkörda maskiner måste 
kombineras med kraven på höjd produktivi-
tet. Detta är en verklig utmaning, som endast 
kan lösas via fortsatt samverkan i utvecklings-
triangeln Forskare-Tillverkare-Brukare.

Excellent Skogsbruksplan Online är ett Internetbaserat 
hjälpmedel för dagens moderna skogsbruk. Planen är 
ständigt aktuell och kontinuerligt uppdaterad med nya 
flygfoton, alltid tillgänglig och användarvänlig via datorn. 
Du och andra delägare har tillgång till samma information 
och slipper kostnader för egna planprogram under 
kommande år. Enkelt och bekvämt – i lugn och ro, var
och när ni vill. Kontakta våra virkesköpare eller läs mer på: 
www.storaensoskog.se/forsta-steget/skogsbruksplan

Följ skogsbruket 
direkt via datorn! 
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