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Kungliga Skogsinstitutet grundades 1828. Det var den första skogliga 
utbildningsanstalten i Sverige och där undervisade Israel Adolf af Ström 
om skogsskötsel enligt den tyska skolan. Denna förordade kalhuggning 
och att den nya skogen därefter skulle etableras genom naturlig föryng-
ring under fröträd, genom sådd eller genom plantering. 

Trakthyggesbruk och virkes- 
produktion i backspegeln 

Björn Elfving är professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet och 
har ägnat hela sitt yrkesliv åt produktionsforskning. Han har bland annat 
byggt väsentliga funktioner i Heurekasystemet som gör det möjligt att  
göra såväl kort- som mycket långsiktiga prognoser av virkesproduktion,  
ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring. Heureka är viktigt inte 
minst utifrån den pågående klimatförändringen och de höga förväntningar 
som ställs på skogens förmåga att lindra dess verkningar. Idag forskar han 
främst om skogens framtida utveckling.
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Fiskåvattnets kronopark, nordvästra Jämtland,  
som hösten 1917 besöktes av Edvard Wibeck, Statens 
Skogsförsöksanstalt. Bilden visar 1911– 1912 års stora 
kulturfält som han kommenterar så här: ”Såväl sådder 
som planteringar har genomgående lyckats bra. I bak-
grunden Västra Fiskåvattnet och där bortom Frost- 
berget (med stamtillhåll för björn). SLU mediabank.
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Så här såg det ut 
på många håll i de 
norrländska skogarna 
vid förra seklets början. 
Det här är en tallhed i 
Arjeplogs socken, som 
senaste gången hade 
dimensionsavverkats  
år 1899. Bilden togs 
1924 då självsådda 
plantor etablerat sig 
bara på enstaka ställen. 
SLU, mediabank. 

År 1883 tog disponenten 
Pehr Lagerhjelm initiativ  
till att bilda ett skogsvårds-
förbund i Norrland, först 
kallat ”Föreningen för 
skogskultur i Norrland”.  
År 1912 blev namnet Norr-
lands Skogsvårdsförbund. 

ENNA TYP AV ”ORDNAD SKOGSSKÖTSEL” vann först insteg i gods- 
skogar och i bergsbrukets kolfångstskogar där tillgången på  

virke tidigt blev begränsande för järnproduktionen. 
Med sågverksindustrins expansion vid mitten av 1800-talet och 

genom tillkomsten av en massaindustri mot seklets slut infördes den här 
typen av skogsskötsel på allt större arealer. Norrlandsskogarna sågs dock 
länge som ett närmast outtömligt virkeslager där man kunde tillämpa  
dimensionshuggning, det vill säga bara hugga de grövsta och mest  
värdefulla träden. Förhoppningen var att skogarna skulle återhämta sig 
genom att kvarlämnade träd skulle växa till och naturlig föryngring fylla 
luckorna. Tämligen snart växte insikten om att så inte blev fallet.

Det genomfördes ändå skogsodling redan på 1800-talet. Till en 
början som bredsådd med stora frömängder, 13–16 kg per hektar. Senare 
rekommenderades fläcksådd med 50 frön per fläck vilket krävde markbe-
redning, men som avsevärt minskade fröåtgången. 

Frö anskaffades från Tyskland där det fanns en välutvecklad fröhandel. 
Men de tallplantor som drevs upp med sådant frö hade låg överlevnad och 
gav en usel trädkvalitet här i Sverige. Sedan detta blivit uppdagat belades 
fröimporten med tullar för att främja inhemsk fröproduktion. Importerade 
fröer färgades så att de inte skulle kunna blandas med inhemskt frö.  

Edvard Wibeck, Skogsinstitutet, uppskattade senare, år 1910, arealen 
tysktall i Sverige till cirka 20 000 hektar. Han framhöll att den största 
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skadeverkan av detta var att skogsodling fick  
ett vanrykte som dämpade odlingsaktiviteten. 

MOT SLUTET AV 1800-TALET framstod de negativa 
effekterna av dimensionsavverkningen i de 
norrländska skogarna allt tydligare. Det väckte 
motkrafter som år 1883 resulterade i att 
Föreningen för skogskultur i Norrland bildades. 
Tidskriften Skogsvännen startades och man 
engagerade konsulenter för att undervisa om 
fröanskaffning och skogsodling. Allt tydligare 
framstod också den brist på grundläggande 
kunskaper om skogen som ännu fanns vid 
denna tid.

När Forstliga Försöksanstalten grundades 
1902 började dess föreståndare, Alexander 
Maass, genast lägga ut permanenta provytor i 
trädslagsrena och välslutna tallbestånd på olika 
marktyper i landet. Detta för att undersöka 
produktiviteten, det vill säga hur mycket virke 
som skulle kunna produceras i Sverige. Under 
perioden 1902–1908 anlades 79 sådana ytor 
som bildade grund för de ”erfarenhetstabeller” 
som 1911 publicerades i Meddelanden från 
Statens Skogsförsöksanstalt.  
Proveniensfrågan var högprioriterad. Dåva-

rande forskningsassistenten Gunnar Schotte insamlade tallfrö från hela 
landet och drev upp två-åriga plantor som 1911 utsattes på 14 lokaler  
i norra Sverige. Försöket visade klart den negativa effekten av att nord-
förflytta tall. Den lokala proveniensen utvecklades bäst.

Med den goda konjunkturen för trävaror i början av 1910-talet följde 
att avverkningarna i norr ökade. Det bidrog till att ställa föryngrings-
frågan på sin spets. Vid försöksanstalten inrättades därför år 1916 en 
särskild avdelning för föryngringsförsök i Norrland med Edvard Wibeck 
som föreståndare. Han lade ut 107 ytor på 44 lokaler med 921 parceller 
för att studera olika föryngringsfrågor. Ytorna blev omsorgsfullt anlagda, 
beskrivna och uppföljda. Men statistisk design och analys var på den tiden 
okända begrepp och försöken blev därför svåra att utvärdera. Sedan avdel-
ningen lagts ned 1932 beklagade Wibeck detta och att studier av naturlig 
föryngring inte tillåtits ingå i programmet.

I DET PRAKTISKA SKOGSBRUKET GJORDE Anders Holmgren, Domänverket, 
betydande insatser för skogsföryngringen i norr. Under 1900-talets för-
sta femton år införde han trakthuggning med fröträdsställning i gammal 
granskog på Älvsby revir, lade ut kulisshyggen med tallkultivering i 
Piteå skärgård, vid Fiskåvattnet i nordvästra Jämtland och i Bispgården. 
Hyggena utlades i nord-sydlig riktning med max 100 meters bredd och 
hyggesrensades. Föryngringen gjordes efter 2–3 år genom rutsådd i 1,5 
meters förband eller spettplantering i 2 meters förband. Plantorna od-
lades, som brukligt vid denna tid, i särskilda plantskolor på hygget och 
utplanterades som två-åriga utan omskolning. 



32 33

Jämn och vacker tall- 
kultur, utförd med sådd 
år 1905 med hjälp av den 
Hallströmska såddappa-
raten. Bilden togs 1912 i 
Vithults kronopark, Notte-
bäcks socken i Småland. 
SLU mediabank.

Principen för Wallmos 
blädning: Naturliga eller 
tillskapade luckor i sko-
gen utvidgas successivt  
i återkommande hugg-
ningar. Genom att träden 
i luckans centrum har  
ett försprång får luckan, 
med hans egna ord,  
”ett utseende av en kägla 
med sluttande sidor”. 
Käglorna växer till slut 
ihop och ”hela det gamla 
beståndet försvinner”.  
SLU mediabank.

Tillämpningen av kulisshuggning bottnade i den, sedan gammalt häv-
dvunna åsikten att stora hyggen bör undvikas, bland annat för att undgå 
stark vindexposition och möjliggöra insådd från omgivande bestånd. 

Som 80-åring redovisade Anders Holmgren år 1954 sina erfarenheter 
av denna verksamhet. I medeltal för 40-åriga kulturer (16 planteringar 
och 14 sådder) uppmätte han 161 m3sk/ha vilket ter sig som ett mycket 
bra resultat. Bäst resultat noterades för röjda sådder. 

ETT ALTERNATIVT SÄTT ATT SKÖTA SKOGEN och successivt förnya den 
föreslogs av Uno Wallmo redan 1897. Skogen skulle stabiliseras genom 
upprepade uttag av grövre träd och sedan öppnas upp i luckor med 
trädlängds radie och utglesade kanter. Luckorna skulle vidgas efterhand. 
Genom sådan ”rationell blädning” skulle skogen successivt förnyas 
genom naturlig föryngring. 

Wallmo var anställd vid Domänverket men verkade också som rådgiva-
re vid några bruksskogar i Mellansverige. Bland annat gjorde han tjänst vid 
Alkvetterns Bruk i Värmland där landets första skogsexkursion genomför-
des år 1901 och man skärskådade hans rationella blädning. Den allmänna 
meningen var då att beståndet var sönderhugget. Vid en ny exkursion tio 
år senare var omdömet betydligt positivare. Wallmo hävdade att rationell 
blädning kunde tillämpas på alla marker. Detta ifrågasattes dock av många 
samtida skogsmän. Professor Henrik Hesselmans markstudier antydde, 
att de marker där Wallmo opererat var särdeles gynnsamma för naturlig 
föryngring och att nordliga råhumusmarker krävde radikalare ingrepp. 

I takt med avtagande lönsamhet för skogsbruket efter 1910-talet 
började blädning ändå tillämpas i allt större omfattning för att undvika 
kostnaderna för återväxt. Domänverket förbjöd kalavverkning år 1932, 
men hade redan tidigare verkat restriktivt mot kalhuggning. 

Förvaltaren på Malå revir Joel Wretlind lät sig dock inte hindras. 
Under perioden 1921–1931 slutavverkade, brände och självföryngrade 
han drygt 3 000 hektar. Han ansåg att i hans hemtrakter var naturlig 
föryngring på obrända, friska/fuktiga marker dömda att misslyckas.  
Istället utvecklade han en väl fungerande teknik för hyggesbränning.

Den nordsvenska brandpräglade urskogen kännetecknades av gamla 
grova tallar med en underväxt av gran. När dessa tallar hade avverkats i 
den första vågen av dimensionshuggningar återstod oftast bara smågranar. 
Det gjorde att hyggena ofta tedde sig mer som restskog än som hyggen. 

En inventering i början av 1940-talet i Jämtland, Västernorrland och 
Västerbotten gav tydligt besked om behovet av stödinsatser för att uppnå 
godtagbar föryngring i de kärvaste lägena. 

LARS TIRÉN, JÄGMÄSTARE VID Statens skogsforskningsinstitut, redovisade år 
1944 data från en uppmätning av Wibecks sådd- och planteringsförsök. 
Allmänt ansåg han återväxterna misslyckade vilket antogs bero på fel 
proveniensval, dålig frö- och planthantering och svåra försökslokaler. 
I det senare avseendet var valet nog medvetet. Försöken lades på vitt 
skilda marktyper – tallhed, örtrik mark, fuktig mark, nära trädgränsen 
etc – för att ge en djupare insikt om svårigheterna med skogsodling. 

Det rörde sig om stora arealer i norr som behövde åtgärdas. Den andra 
riksskogstaxeringen av de nordliga skogarna som gjordes 1938–1942 gav 
besked om att behovet av att bygga upp skogskapitalet var stort. 

DEN FÖRBÄTTRADE SKOGSKONJUNKTUREN EFTER andra världskriget medför-
de en kraftfull utveckling av skogsbruket. Utvecklingen understöddes av 
staten som år 1948 ensidigt inriktade den nya skogsvårdslagen på hög 
virkesproduktion. Metoder för mekaniserad markberedning utvecklades 

Hallströms såddflaska. 
”Markbetäckningen 
avskrapas på en ruta av 
ett par dm bredd. Sedan 
ytan något utjämnats 
med fingrarna eller  
en liten kratta, utsås 
fröet. Detta förvaras  
i såddkannor, som äro 
så konstruerade, att vid 
tryckning på en hävarm 
utsläppes en viss mängd 
frön. Fröet nedmvllas 
och rutan tilltrampas.”
Ur Svenskt lantbruks- 
lexikon. 
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och preparat för kemisk lövbekämpning blev tillgängliga. Omfattande 
björkavverkningar i norra Sverige under krigsåren hade lett till kraftiga 
stubbskottsuppslag som hindrade barrskogsföryngringen. Detta lövsly 
kunde nu bekämpas kemiskt. 

Programmet för restaurering av Norrlandsskogarna presenterades 
vid Norrlands skogsvårdsförbunds exkursion vid Älvsbyn 1950. Det 
hade föregåtts av en detaljerad kartläggning av åtgärdsbehovet inom 
Domänverket och ansågs vara likartat för övriga markägare i norr.  
Kalmarker och ”skräpskog” upptog då nästan 30 procent av den  
produktiva skogsmarksarealen. 

Vid samma tid tog förädlingen av skogsträd fart. Plusträd valdes ut 
och bildade grunden för nya generationer skogsträd i fröplantager i regi 
av Sällskapet för praktisk skogsträdsförädling och Föreningen för växtföräd-
ling av skogsträd. Den första fröplantagen anlades i Värmland 1949. 

Till en början tillämpades sådd eller naturlig föryngring efter  
bränning under fröträd i stor utsträckning men plantering blev allt  
vanligare som en fröbesparande och säkrare metod att snabbt åter- 
beskoga hyggena. Plantodlingen koncentrerades till storplantskolor  
där driften kunde rationaliseras. 

Omfattande skogsvägbyggnad gjorde skogsmarken mer tillgänglig.  
I projektet ”operation maskinplantering”, under ledning av professor 
Gustaf Sirén 1964–1968, utvecklades plantskoledriften ytterligare och 
olika system för framställning av rotade plantor prövades. Trots stora 
insatser lyckades man dock inte mekanisera själva planterandet. 

DOMÄNVERKET VAR DEN STÖRSTE ÄGAREN AV de plundrade skogarna i övre 
Norrland. I det ”berömda” cirkulär nr 1 1950 drog nytillträdde gene-
raldirektören Erik Höjer upp riktlinjerna för en restaurering. De mest 
avlägsna och lågproduktiva markerna avgränsades med en skogs- 

odlingsgräns, ovan vilken aktivt skogsbruk tills  
vidare avlystes. Tras- och restskogar under gränsen 
skulle åtgärdas under en 20-årsperiod. Denna inrikt-
ning stimulerade revirpersonalen och stora arealer 
åtgärdades, oftast med kalavverkning, hyggesrens-
ning, bränning och plantering. 

Ökade kostnader för bränningen, dess väder- 
känslighet och risk för vådeld samt angrepp av rot- 
murkla på plantor satta på bränd mark, gjorde att 
denna form av markberedning i stort sett upphörde 
mot slutet av 1960-talet. Den mekaniska mark- 
beredningen som blivit allt effektivare tog över. 

HUR LYCKADES MAN DÅ MED DEN NYA SKOGEN? Jo, 
enligt riksskogstaxeringen 1968–72 återfanns bara 
6 procent av skogsmarken i åldersklassen 40–60 år 
och den hade medelvolymen 37 m3sk per hektar. 
När den skog som anlades 1950–1970 nådde 
åldersklassen 40–60 år intog den 17 procent av 
arealen och hade medelvolymen 84 m3sk per hektar. 
Siffrorna ger belägg för att man lyckats väl med den 

skogliga uppbyggnaden.
Såväl Domänverket som flera bolag etablerade egna avdelningar 

för metodutveckling och resultatuppföljning av skogsföryngringen. 
Kreativiteten flödade på många håll. Som exempel kan nämnas att vid 
ovan omnämnda exkursion 1950 förevisades hela 8 hästdragna och 17 
traktordrivna markberedningsaggregat från olika tillverkare. Även ifråga 
om fröhantering och plantodling drevs utvecklingen framåt på flera 
fronter. Resultaten förmedlades vid årliga skogsexkursioner, omsorgsfullt 
refererade i fackpressen. 

Vid exkursionen hos MoDo 1954 redovisades en uppföljning av äldre 
kulturer som indikerade att ett kulturskogsbruk i norr avsevärt kunde öka 
produktiviteten och förkorta omloppstiden. 

Virkesproduktionen ”mitt i den norrländska produktionsskogen” 
skulle kunna fördubblas – från 2,3 till 4,7 m3sk per hektar och år. Kultur-
kostnaderna kunde finansieras direkt via ökad årlig avverkning. En senare 
uppföljning bekräftade prognosens riktighet.

Utan tvekan har  
svenska skogsbrukare 
lyckats med att åter 
bygga upp ett värdefullt 
skogsförråd. Det mesta 
talar för att virkespro-
duktionen kan ökas 
ytterligare. Men idag 
uppmärksammas sko-
gens andra värden allt 
mer. Samtidigt erbjuder 
den tekniska utveck-
lingen möjligheter att 
hantera enskilda delar 
i landskapet på ett helt 
annat sätt än tidigare. 
Foto: Lars Klingström.
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Bra skog  
är guld värd!
VIDAs sågverk producerar för fullt och har ett  
löpande behov av bra råvara. Planerar du att avverka 
eller behöver du hjälp med skötseln av din skog? 

Välkommen att kontakta din lokala inköpare.
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För att privatskogsbruket skulle  
kunna uppfylla återväxtplikten till-
handahöll Skogsvårdsorganisationen 
tillsyn, rådgivning, frö och plantor. 
Dock saknade man överblick av  
återväxtarbetet som helhet. För att 
råda bot på detta påbörjade man 1960 
en landsomfattande återväxttaxering. 
Den gav besked om att 57 procent  
av objekten var skogsodlade och 43 
procent naturligt föryngrade. Återväx-
ten bedömdes godkänd i 85 procent  
av skogsodlingarna och 55 procent av 
de naturliga föryngringarna. Återväxt- 

taxeringar med liknande upplägg har sedan fortsatt till nutid och visar 
hur föryngringssätt och resultat utvecklats över tiden. 

Fördelningen mellan skogsodling och naturlig föryngring har pendlat 
kring nivåerna 75/25 procent. Sådd tillämpades vid millennieskiftet bara 
på ett par procent av den skogsodlade arealen. Maskinell markberedning 
utfördes på de flesta hyggena, även vid naturlig föryngring. Andelen  
hyggesareal utan föryngringsåtgärder var på 1960-talet cirka 3 procent 
och ungefär densamma i början av 2000-talet. 

En återinventering i slutet av 1970-talet av 730 av de 15 600 hyggen 
som återväxttaxerades under åren 1960–1968 gav besked om hur inten-
siteten i återväxtarbetet och den långsiktiga virkesproduktionen förhåller 
sig till varandra. Med väl utförda föryngringsåtgärder (utan att använda 
förädlat plantmaterial eller främmande trädslag) uppnår man i medeltal 
25–50 procent högre produktion än den naturen själv kan åstadkomma. 

FRAM TILL SLUTET AV 1980-TALET VAR SKOGSBRUKET fokuserat på hög virkes-
produktion. Förädlat frö från fröplantager med optimala provenienser 
blev tillgängligt i allt större utsträckning, metoderna för maskinell 
markberedning blev allt bättre och ståndortsanpassade, liksom träd- 
slagsvalet. Plantodling och plantering rationaliserades och blev allt 
mindre arbetskrävande.  

När MoDo 1983 introducerade ett nytt system för plantframställning 
och plantering, genomfördes en systematisk uppföljning av alla skogs- 
odlingar från detta och följande år i samarbete med SLU. Direkt efter 
avverkning påbörjades odling av lämpligt plantmaterial i växthusanlägg-
ningen i Gideå. Alla hyggen harvades och rotade plantor distribuerades 
direkt fram till plantörerna. Inför planteringssäsongen samlades plante-
ringsledarna för utbildning varvid de också instruerades att direkt efter 
plantering beskriva hygget och på ytskisser kartlägga planterade plantor 
på 3 cirkelytor á 100 m2. Vid en första uppföljning efter tre år uppskat-
tades överlevnaden till 85 procent. Efter tio år levde 66 procent av de 
planterade granarna och tallarna och 80 procent av contortaplantorna.  

En mängd naturligt föryngrade plantor hade infunnit sig. När 
björkplantor medräknades hade större delen av arealen nått godkänd 
täthet även utan plantering trots att hyggena var stora och rimligen borde 
erhållit relativt låg insådd från omgivande bestånd. 

I en ny uppföljning av 42 planteringar efter 24 vegetationsperioder 
levde bara hälften av de planterade plantorna. Av de cirka 1500 träden 
per hektar med en diameter större än 5 cm var cirka 1100 planterade och 
400 naturligt föryngrade. Liknande resultat har registrerats i en mängd 
uppföljningar av praktiska skogsodlingar i Sverige och Finland.

När jag läste den här artikeln så kände jag inte riktigt 
igen den bild som förmedlades. Därför beslöt jag att 
sätta mig in i historien lite bättre. Med anteckningsbok 
till hands läste jag igenom en mängd dokument och 
tänkte att en kort sammanfattning av utvecklingen 
kanske skulle kunna bidra till att göra historien mer 
gripbar även för andra.  

I egenskap av son till en jägmästare vid Do-
mänverket med tjänstgöring på många olika orter i 
Sverige – Björsjö, Arvidsjaur, Pajala, Hällnäs, Väs-
tervik, Linköping, Övertorneå och Östersund – har 
jag upplevt skogshistorien på närhåll från slutet av 

1940-talet. Därtill fick jag själv mina första erfarenheter 
av skogsbruk redan som tioårig plantör i Glyttinge 
utanför Linköping. Sedan fortsatte det i samma stil 
med en mängd olika skogliga arbetsuppgifter på en 
likaledes mängd olika platser i landet. Det var alltså 
en ganska så erfaren yngling som började läsa till 
jägmästare 1964.  

Men mina insikter i skogsbrukets utveckling i äldre tid 
var ändå tämligen diffus innan jag fick ögonen på den 
här artikeln. Och jag slogs av vilken gedigen dokumen-
tation det finns i detta ämne. Att överblicka och tolka 
historien är dock inte så lätt. Utvecklingen måste förstås 
mot bakgrund av tidsandan. Ett gott utnyttjande av 
resursen mark har nog alltid eftersträvats, men de eko-
nomiska och tekniska förutsättningarna har växlat.  

Kalhuggning har varit, och är också idag, ett 
laddat begrepp. Men att avverka skog och ställa om 
marken till något som ger bättre försörjning har varit 
det normala ända sedan människorna lärde sig leva av 
jordbruk. Och det är precis samma princip som ligger 
bakom det moderna skogsbruket. Att bättre ta vara 
på markens förmåga att producera en värdefull råvara.

När behovet av trävaror växte närmast lavin-
artat på 1800-talet sökte man givetvis vägar att 
tillgodose det – och leva på det. I början på ett 
exploaterande sätt och så småningom på ett allt 
mer uthålligt sätt. 

I Tyskland hade man fått ordning och reda i 
sitt skogsbruk genom det ”fackverkssystem” med 
rötterna i 1700-talet som kallas trakthyggesbruk.  
I Sverige undervisades om detta redan då den skog-
liga utbildningen startade för nästan 200 år sedan. 

Hur var det då med Domänverkets närmast my-
tiska cirkulär nr 1 1950? Ja, själva skrivelsen har nog 
inte haft så stor betydelse för den återuppbyggnad 
av det norrländska skogskapitalet som påbörjades 
vid just den här tiden. Det var mer den inriktning 
som Domänverkets nytillträdde generaldirektör Erik 
Höjer uttryckte vid Norrlands skogsvårdsförbunds 
exkursion vid Älvsbyn i juli 1950 som kom att prägla 
utvecklingen av skogarna i norr.  

* Hanna Lundmark, Torbjörn Josefsson och Lars Östlund. 2013. The history 
of clear-cutting in northern Sweden – driving forces and myths in boreal 
silviculture. For. Ecol. Manage. 307:112-122. 

För något år sedan läste jag en vetenskaplig 
artikel* som hävdade att svenskar i gemen tror 
att det var Domänverkets cirkulär nr 1 1950  
som introducerade trakthyggesbruket i Sverige. 
I allmänhetens fall kan det nog vara så, men 
knappast för skogsfolket. Trakthyggesbruket  
har mycket längre anor. 

Därför skrev jag artikeln 

Stämplingslag i aktion på i början av 1960-talet. Bilderna är 
hämtade ur författarens familjealbum. Stämpling var en vanlig 
operation i skogsbruket i det förgångna, men har numera helt 
utgått. Här är utsynaren, bleckaren och prickaren i aktion. 

Skillnaden mellan ett 
bränt hygge och ett som 
inte bränts. Bilden togs 
1981 på Tievavouma-
vaara, Pajala revir. Till 
vänster utfördes hygges-
bränning under jordade 
fröträd omkring 1945. 
Sått med bastuklängt 
tallfrö 1950. Till höger  
obehandlat.  
Foto: Björn Elfving.
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VIRKESPRODUKTIONEN KAN ÖKAS MED snabbväxande exoter. Redan Linné 
framförde år 1754 tankar om nyttiga växters planterande i de lappska 
fjällen. Lärken var den exot som först väckte intresse. Från slutet av 
1700-talet skogsodlades europeisk lärk i södra Sverige i rätt betydande 
omfattning. År 1892 köpte Domänstyrelsen 80 kg frö av sibirisk lärk 
som fördelades på 51 revir och 16 skogsskolor med anvisningar för 
provodling. Det resulterade mest i misslyckade försök och år 1913  
inskränktes experimenterandet med främmande trädslag på det all- 
männas bekostnad. 

Skogsförsöksanstalten fick därefter i uppdrag att undersöka vilka 
trädslag som lämpar sig att användas i Sverige. Dess chef, professor 
Gunnar Schotte, sammanställde data från tidiga lärkodlingar och fann 
trädslaget värt att odla i ökad omfattning, framför allt som inblandning  
i tallbestånd. Lärken kunde på 50 år nå samma dimensioner som tallen 
på 80 år. Osäkerhet kring proveniensval och ståndortskrav samt svårig-
heter med fröanskaffning bromsade dock en mer storskalig introduktion. 
Angrepp av olika skadegörare, främst lärkkräfta har också verkat häm-
mande. Lärk har dock planterats i viss omfattning under hela 1900-talet, 
på senare tid och i södra Sverige främst med korsningar av japansk och 
europeisk lärk (hybridlärk) som är mindre mottaglig för lärkkräfta. 

Enstaka provodlingar med contortatall från tidigt 1900-tal uppvisade 
också god tillväxt på sina håll. År 1969 mättes dessa provodlingar in.  
Resultaten indikerade en möjlig produktionsökning med mellan 30  
och 50 procent. SCA insåg då contortans potential. Frö från det inre  
av British Columbia och Alaska anskaffades och provodlingar anlades  
1967–1971. Även Iggesund var tidigt ute med att plantera contorta.  
Från 1973 började SCA plantera contorta i större skala och fler mark- 
ägare i norra Sverige hakade snart på. De största arealerna planterades på 
1980-talet. Därefter begränsades den tillåtna, årliga contortaplanteringen.   

Även andra exoter har prövats i begränsad omfattning, bland annat 
silvergran, sitkagran och korsningar mellan amerikansk och svensk asp 
(hybridasp). Den senare har främst planterats på nedlagd jordbruksmark. 
Intresset för exotiska trädslag kan komma att öka på grund av den 
pågående klimatförändringen. Av beredskapsskäl anlades 1992–1995 
nya försöksytor med 17 olika trädslag på olika marktyper i ett samarbete 
mellan SkogForsk och SLU. 

EFTER 1980-TALET HAR SKOGENS ALTERNATIVA VÄRDEN, utöver virkesproduk-
tion, uppmärksammats alltmer. Olika åtgärder för att bibehålla biologisk 
mångfald har prövats och implementerats. Den tekniska utvecklingen 
erbjuder möjligheter att både planmässigt och skötselmässigt hantera en-
skilda detaljer i landskapet (speciella biotoper, enstaka träd och trädgrup-
per, fornlämningar etc). En renässans för blädning och blandskogsskötsel 
börjar framskymta. Allt större områden avsätts som naturreservat. Frågan 
är hur ekonomin för skogsbruket kan utvecklas. Energifrågan är central. 
Hur viktigt blir det att utnyttja solenergins inlagring i ved? Svaret på den 
frågan avgör hur skogen skall skötas och föryngras i framtiden. 

 

Hållbart 
skogsbruk
Trä är förnybart, återvinningsbart  
och fossilfritt. I skogen finns våra  
rötter och vår framtid! 
 
Läs mer på  
www.storaensoskog.se


