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if TIi!SKOGEN
ett jubileum och en dokumentation
Bilderna i detta häfte ingår i en beskrivning av västerbott
niskt bondeskogsbruk som 1982-83 utfördes av fotograf 
Horst Tuuloskorpi på Västerbottens museums uppdrag. 
Förslaget till dokumentationen kom från Västerbottens 
Skogsägare som i höst firar 50-årsjubileum. Föreningen 
har inför jubileet ställt medel till museets förfogande som 
ekonomiskt möjliggjort projektet.

Västerbottens Skogsägare har 9.300 medlemmar som 
tillsammans brukar över 1/2 miljon hektar skogsmark. 
Föreningens verksamhetsområde omfattar Skellefteälvens, 
Umeälvens och delar av öreälvens flodområden. Det sam
manfaller därför inte helt med Västerbottens län, men 
föreningen representerar ändå den största ägarkategorin i 
länets skogar. Föreningen växte fram ungefär samtidigt 
som en rad andra föreningar som skulle tillvarata jordbru
karnas intressen på olika produktionsområden, i en situa
tion då den enskilde med sin brist på marknadsöverblick 
och sina ofta begränsade produktmängder hade svårighe
ter att hävda sig gentemot starkare kommersiella intressen 
och därför ofta kände sig lurad. För Västerbotten med 
dess befolkning av småbrukare kom föreningsrörelsens 
kooperativa ideer att få stor betydelse — här togs ju också 
riksviktiga initiativ: den 28 februari 1928 hölls det möte i 
kommunalhuset på Backen, Umeå, som kan betraktas 
som RLF:s (numera LRF) födelse.

Museet och föreningen överenskom att dokumentatio
nen skulle gälla dels en enskild skogsägare, som själv ar
betade med sin skog, dels verksamheten i ett skogsbruks- 
område. Skogsbruksområdet blev Lövånger. Den första, 
mera omfattande delen, av 
häftet visar bilder från den 
mångskiftande verksamhe
ten med markberedning, 
plantering, röjning och av
verkning — både maskinell 
och manuell. Den enskilde 
skogsägaren blev hemmans
ägare Rubin Andersson och 
hans familj i Kroksjö, strax 
norr om Umeå. Den andra 
delen visar bilder från hans 
kombination av jord- och 
skogsbruk med lång tradi
tion i Västerbotten.
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Utsikt m ot Norrbyn, Hörnefors. 1890-talet. F oto: Thilda Olsson.

Enskilt gemensamt — ur en
På gamla fotografier avtecknar sig de västerbott
niska gårdarna påfallande nakna, inte ett träd finns 
i husens närhet, inägorna är öppna fram till åker
kanten mot skogen. Människor satte en ära i att 
hålla skogen på avstånd, odlingsmarken erövrades 
från skogen och gårdens ljusa öppenhet var tecknet 
på odlarens seger, att obygden förvandlats till bygd. 
Den omgivande skogen var i glesbygden en självklar 
resurs i självhushållet — för bete, byggande, bränsle 
och slöjd, vars outtömlighet inte ifrågasattes. Inte 
ens de regleringar av ägoförhållandena som började
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skogsbrukshistoria
med bruksanläggningar och awittring rubbade i nå
gon högre grad den traditionella synen. Vad bya
lagen slog vakt om vid gränsdragningarna var främst 
tillgången på slåttermyrar, skogsbete, nävertäkt och 
gagn virke.

Först med »timmeravverkningstiden», de stora 
sågverksbolagens etablering med köp av hemman 
och avverkningsrätter, ändras i ett slag, chockartat, 
värderingen av skogen. Avverkningstiden innebar i 
själva verket att penninghushållningen häruppe er
satte naturahushållningen, en våldsam folkpsykolo-



gisk omvälvning. Maten kom visserligen också i 
fortsättningen från jorden, men kontanter fick man 
från skogen.

»Bönderna såg», skriver folklivsupptecknaren 
O P Pettersson från Sorsele, »att de ur skogen kun
de få mer penningar under ett år än de förr under 
flera år hade kunnat få samman av jorden och krea
turen. Hädanefter lönade det sig inte att spara smör 
och kött till försäljning, och alla bönderna sådde 
igen två tredjedelar av sina åkrar med frön, som de 
hade köpt sig nere i landet. På de gamla frodiga åk
rarna växte frodigt hö i mängd och bönderna insåg 
att det var rent galet att springa till skogsängarna 
och med arbete sent och tidigt skrapa ihop hö på 
dem. I stället för att leva av det man fick ur jorden 
så köpte var och en hem under året flera säckar 
råg- och vetemjöl, en hel kaffebal och flerfaldiga 
sockertoppar. Byggningarna sina brädslog de på u t
sidan och rödmålade, och målade knutarna på dem 
vita. Och om söndagarna tog sig bondfolket till att 
gå så fint klädda som det bästa herrskap.»

Västerbottens län är ett utpräglat skogslän vars 
yta till nära 60% upptas av produktiv skogsmark 
(mot bara drygt 2% åker). Den marknadsutveckling 
som gör skogsråvaran efterfrågad, får därför avgö
rande betydelse för länets ekonomiska historia.
Den agrara produktion, som utgjort grunden för 
hela kolonisationshistorien, träder i bakgrunden 
och virkesproduktionen träder i stället i förgrun
den. Omställningen blir lång och smärtsam. Hur 
skall produktionen organiseras för att fungera ra
tionellt, hur kan den anpassas till ägande- och bo
sättningsmönster, till transportmöjligheter och för
ädlingsindustri? Viktigt att hålla i minnet är ändå 
att för dem som lever av kombinationen jord och 
skog kommer i genomsnitt 70-75% av inkomsten 
från jordbruket.

Tidigast oroade man sig från samhällets sida för 
hushållningsaspekten — hur skulle skogen räcka 
till? 1873 tillkom lappmarkslagen som stipulerade 
att all avverkning måste utsynas av kronans tjänste
män, 1883 dimensionslagen enligt vilken småvirke 
under 7” i storändan inte fick avverkas i kustbyg
den, 1889 bestämdes att avverkningsrättsköp inte 
fick gälla längre än 20 år.

Bolagsförvärven av skogsmark sågs med oro, lika
så den snabba proletariseringen av skogsarbetarna, 
som så småningom utvecklades till »vår irländska

fråga». Detta ledde till riksdagsmotioner och statli
ga utredningar. 1901 tillsattes den första norrlands- 
kommittén och 1906 tillkom den lag som förbjöd 
bolagens fastighetsköp. Efter denna tidpunkt sta
biliserades ägarmönstret i den västerbottniska sko
gen: av den produktiva skogsmarken på drygt 3 
miljarder hektar ägs 32% av staten, 4% är allmän- 
ningar, 23% ägs av skogsbolag och 41% av enskilda 
ägare.

Inom skogsbruket bildar skogsbolagen och skogs
arbetarna arbetsmarknadens traditionella motpar
ter och de organiserade sig enligt gängse mönster. 
Men för den grupp som samtidigt är ägare och ar
betare, skogsbönderna, var det svårare att hitta en 
samverkansform. Den kommer först när de produ
centkooperativa idéerna — efter tidigare spridda an
satser i lantmanna- och skogsägarföreningar — un
der 1930-talet mognade i jordbrukets föreningsrö- 
relse. Sedd ur den enskildes synpunkt var både den 
konsument- och producentkooperativa rörelsen en 
möjlighet att uppnå en sorts trygghet å ena sidan 
när det gällde köp av maskinutrustning, utsäde, fo
der- och gödningsmedel, å andra sidan vid försälj
ning av den egna produktionen. Det var också ett 
sätt att bjuda motstånd mot både industriella kraf
ter och samhällskrafter som på olika sätt och av 
olika skäl vill få kontroll över avkastningen från 
skog och jord.

Det var bl a Gunnar Hedlund, som reste runt i 
Västerbotten, »väckte» skogsägarna och stimulerade 
dem att organisera sig som han tidigare gjort i 
Ådalen. I september 1933 bildades i Lycksele 
Västerbottens skogsägareförening Tall och Gran. 
Den anslöts till det året innan tillkomna Sveriges 
Skogsägareföreningars Riksförbund (SSR), detta i 
sin tur sedermera ett av förbunden inom Sveriges 
Lantbruksförbund (SL). Skellefteortens skogsäga
reförening bildades 1937 och de båda föreningarna 
gick samman 1959. Organisationen kallas sedan år 
1980 helt enkelt Västerbottens Skogsägare.

Strävan efter rimliga ekonomiska villkor och 
kontinuitet i avsättningen, en trygghet på sikt i det 
egna skogsbruket, var alltså utgångspunkten. Men 
den ledde snart till behovet av att också få inflytan
de över virkets vidareförädling. Tidigt förvärvar 
därför föreningen sågverk och impregneringsverk, 
engagerar sig senare också i pappersmasseindustrin 
i Ncb-företaget. Man flyttar, kan man säga, riskta
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Naturskog med 150-200-åriga träd vid Kårängessjön, Daglösten. F oto  juni 1983.

gandet från virkesproduktionen till förädlingsledet 
och möter på det planet marknadskonjunkturernas 
växlingar.

Transportteknikens utveckling har starkt påver
kat förhållandena inom skogsbruket. Flottningen 
avvecklades definitivt med 1970-talet och allt vir
ke transporteras nu pä landsväg eller järnväg. Byg
gandet av skogsbilvägar har förändrat det väster
bottniska skogslandskapet och har gjort stora skogs
arealer tillgängliga som annars inte skulle ha varit 
möjliga att lönsamt utnyttja. Vägarnas bärighet un
der våren — inte minst det allmänna vägnätets —

är en viktig faktor för planeringen av avverkningar 
och virkestransporter.

Den driftsform som sedan 1960-talet utbildats 
genom tillkomsten av skogsbruksområden har givit 
en smidig organisation för samspelet mellan för
eningen och de enskilda skogsägarna. Skogsbruks- 
området kan sysselsätta en grupp fast anställda hel- 
årsverksamma skogsarbetare, som kan genomföra 
hela avverkningar åt enskilda skogsägare eller sam
verka med den enskilde på olika sätt. E tt eller flera 
skogsbruksområden bildar underlag för de stora av- 
verkningsmaskinerna, »skördarna». Föreningen är
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Kulturskog. Tall planterad 1953. Beståndet röjt senast 1975. Träden därefter stamkvistade. Blacke, Lövånger. F oto mars 1983.

inte själv maskinägare utan avverkningarna bedrivs 
med arbetstagarägda maskiner, för vilkas anskaff
ning föreningen gjort ekonomiska åtaganden. 
Transporterna utförs av åkare och åkeriorganisatio
ner.

Skogsvården med dikning, markberedning, plan
tering och röjning har kommit att få en viktig plats 
i skogsbruket. Lagstiftning och olika statliga bi
dragsformer påverkar den enskilde. Skogsvårdssty- 
relsen och föreningen för ut kunskaper och erbju
der service.

Det industriella engagemanget har numera kon

centrerats till sågverken i Kåge, Sävar, Lycksele och 
Stensele samt till impregneringsanläggningen i Ag- 
näs. Trävaror säljs i försäljningsställen i Umeå, 
Skellefteå och Lövånger.

Under de senaste åren har en funktionsuppdel
ning av skogsinspektorerna i anskaffnings- och av- 
verkningsinspektorer böljat framträda. Det avspeg
lar en förändring av föreningens uppgifter som skett 
i takt med jordbruksnedläggningen. För 30 år sedan 
var alla skogsägare verksamma jordbrukare, och av
verkade en leverans årligen som komplement till in
komsterna från jorden. Nu har bara 4-5.000 skogs
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ägare skogen kopplad till jord. Andra har åkern u t
arrenderad, andra sin huvudinkomst av tjänst. Den 
gamla årstidsrytmen med skogsvård under somma
ren, kontraktskrivning under hösten och tillsyn av 
avverkningar under vintern, bryts däremot upp, ar
betsuppgifterna löper parallellt under hela året. 
Förändringarna ställer nya krav på föreningens fält
organisation och en specialisering, funktionsupp
delning av inspe.ktorernas verksamhet blir följden.

I den skogspolitiska debatten om resurser, tek
nik, miljö — och ekonomi — bryts åsikterna om den 
roll samhället, storskogsbruket och småskogsbruket 
skall spela. Samhällsstyrningen genom lagstiftning 
har länge ansetts favorisera storskalighet och in
dustriintressen. De enskilda skogsägarna har befun
nit sig i underläge i alla rationaliseringsdiskussioner. 
Den uppfattningen börjar alltmer skymta att den 
enskildes närhet till skogen har en betydelse som 
på sikt balanserar stordriftens snabba vinster. När
heten innebär att den enskilde har en bättre kun
skap om de enskilda beståndens särprägel, vilket är 
en förutsättning för produktionen av värdefullt 
kvalitetsvirke och specialsortiment, och om skift
ningarna i skogsmarken, som gör det möjligt att 
bedriva ett skonsamt, tekniskt välanpassat skogs
bruk.

Organisatoriskt byggs föreningen upp med kret
sar, där verksamheten leds av ett förtroenderåd. Rå
det samverkar med skogsinspektorerna, föreningens 
fälttjänstemän. Det finns nu 23 inspektörer förde
lade på 17 skogsbruksområden.

Ett viktigt moment i verksamheten är de prisför
handlingar som årligen sker mellan skogsägarorgani- 
sationen och de i inköpsföreningar samarbetande 
köparna — skogsindustrierna. Motparten för »Väs
terbottens Skogsägare» är »Nordsveriges virkesköpa- 
re» och sågverkens organisation AB Sågverksintres- 
senter. Föreningen biträds i prisförhandlingarna av 
SSR. Riksförbundet tar också fram det nödvändiga 
underlaget, marknadsanalysen. Denna förhandlings
ordning var villkoret för prisregleringens upphöran
de efter krigsåren. Sedan marknadsöverenskommel- 
sen träffats är det inspektörernas uppgift a tt föra 
ut information till de enskilda skogsägarna och att 
ge anvisningar om den aptering av virket, den upp

delning i längder av det fällda trädet, som ger det 
bästa ekonomiska utbytet. Genom att till större 
partier sammanföra medlemmarnas många små vir- 
kesposter kan därmed även dessa ge inflytande på 
marknaden, något som före föreningarnas tillkomst 
inte var fallet. Inspektörerna upprättar leveransav
tal mellan skogsägare och förening under somma
ren och i början av hösten för awerkningssäsongen 
(1/8-31/7). Västerbottens Skogsägare träffar ca
4.000 sådana avtal, som samlas på ett 25-tal sälj- 
kontrakt med köparparten.

Inom föreningen insåg man snart att samverkan 
också var nödvändig för en fortgående anpassning 
till utvecklingen på det arbetstekniska området.
Det gäller att snabbt få kunskap om nya effektiva
re redskapstyper och att kunna tillsammans u tny tt
ja de kostnadskrävande maskiner som är möjliga att 
använda också i ett mera småskaligt skogsbruk.
Med kännedom om de mekaniska skador på virket 
och de miljöskador på skogsmarken som tunga 
maskiner åstadkommer, är framtagningen av lättare 
och skonsammare maskiner för småskogsbruket en 
central fråga för skogsägareföreningarna. Målsätt
ningen »ingen hand på virket, ingen fot på jorden» 
som länge kännetecknat mekaniseringen i skogen 
kan inte utan vidare förenas med ett småskaligt 
skogsbruk och nödvändig miljöhänsyn.

För 30-40 år sedan kom hälften av virket från 
slutavverkningar, »kalhyggen», hälften från gallring
ar. Slutavverkningarnas andel har nu ökat till 
60-65%. Det finns allmänt sett stora gallringsbehov 
i skogsbestånden, men det är svårt att få dem lön
samma. Möjligen erbjuder den nya produkten 
»energiflis» en utväg, liksom att ved för uppvärm
ning åter böijar efterfrågas när oljepriserna stiger.

Fördelningen mellan sågtimmer och massaved i 
virkestillförseln varierar beroende på marknad och 
priser. Sågtimrets andel har ökat mot slutet av 
1970-talet och uppgick säsongen 1980-81 till unge
fär hälften av virkesvolymen.

För Västerbottens skogsägare är stolpar ett vik
tigt specialsortiment. Årligen produceras 50-60.000 
stolpar som impregneras för den svenska marknaden 
eller exporteras som »vita stolpar».
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Kretsrådsmöte i Lövånger 1 5 /9  1982 . Inspektor Henning Forsgren är föredragande. Fr v Valter Löfroth, Karl-Johan Antons- 
son, Lennart Andersson, Henry Johansson, Palmer Lövbom , Johannes Stenvall och Arne Burstedt.

Lövånger —  ett skogsbruksområde
Lövånger skogsbruksområde verkar inom Lövånger 
socken och södra delen av Bureå socken inom 
Skellefteå kommun. 560 skogsägare samverkar in
om skogsbruksområdet omkring de gemensamma 
resurserna skogsinspektor, skogsarbetare, skötare 
och awerkningsmaskiner. Medlemmarna äger
26.000 hektar skogsmark. Den totala arealen privat
ägd skogsmark är 33.000 hektar.

Västerbottens Skogsägares verksamhet inom om
rådet sträcker sig tillbaka till 1937 då Skellefteor- 
tens skogsägareförening bildades. Under en lång tid

omfattade verksamheten inom Lövånger hopsam
ling av skogsprodukter för försäljning från de en
skilda skogsbrukarna och sågverksdrift vid sågver
ket i Lövsele. Strukturförändringen inom jord- och 
skogsbruket under 1960-talet och den tekniska u t
vecklingen av terrängtransporten ökade behovet av 
samverkan. Denna samverkan inleddes i skogsbruks- 
områdets form 1965. Skogsinspektor Henning 
Forsgren har ända från början lett verksamheten 
inom skogsbruksområdet.

Kommunerna är de minsta administrativa om-



råden för vilka det finns enhetliga uppgifter om 
skogen. Inom Skellefteå kommun finns 478.000 
hektar produktiv skogsmark. 55% av denna ägs av 
enskilda skogsägare. För den del av kommunen där 
Lövånger skogsbruksområde verkar är andelen skog 
som ägas av privata skogsägare så stor som 94%. 
Virkesförrådet på den privata skogen inom Skellef
teå kommun uppgår till 25,3 milj skogskubikmeter 
(m3sk). Förrådet per hektar är alltså nära 100 m3sk. 
Inom Lövånger är virkesförrådet något lägre. 
Andelen skog äldre än 120 år är för länets förhål
landen låg, ca 6%. Andelen skog i åldern 40-100 år 
är däremot så hög som 50%. Med tanke på möjlig
heterna till en jämn framtida avverkning är skogens 
åldersfördelning därför gynnsam inom kommunen. 
Skogsvårdsstyrelsen bedömer att avverkningarna 
under 1980-talet skulle kunna vara något större än 
vad de i genomsnitt varit under 1970-talet. Detta 
gäller både gallring med 4.000 hektar per år och 
slutavverkning med 3.100 hektar per år. Det möjli
ga virkesuttaget årligen skulle uppgå till 580.000 
m3sk.

Med ledning av den bedömning skogsvårdsstyrel
sen gjort för Skellefteå kommun kan de årliga åt
gärderna bland medlemmarna inom Lövånger upp
skattas. Verksamheten skulle då i genomsnitt få föl
jande årliga omfattning under 1980-talet: 

Slutavverkning 300 hektar
Gallring 390 hektar
Hyggesrensning 340 hektar
Markberedning 310 hektar
Plantering, sådd 200 hektar
Röjning 325 hektar
Lövröjning 170 hektar.
De yttre förutsättningarna för verksamheten i 

skogen 1982/83 blev gynnsamma. Vissa prisför
bättringar uppnåddes för sågtimmer och säsongens 
upptakt gynnades av bra väder. Därför kom avverk
ningarna igång tidigt från hösten. Vintern blev ock

så gynnsam, eftersom kustlandet fick en ovanligt 
snöfattig vinter. För Västerbottens Skogsägare re
sulterade detta i a tt de totala virkesleveranserna till 
föreningen ökade med närmare 30% till 465.000 
fastkubikmeter (m3f) under bark. Dessa leveranser 
var fördelade på kontrakt från mer än 4.000 skogs
ägare. Det stora antalet kontrakt visar på en myc
ket bred aktivitet i skogen under året.

Inom Lövånger skogsbruksområde uppgick sä
songens virkesleveranser till 32.000 m 3f fördelade 
på 300 leverantörer. Jämfört med föregående sä
song, som dock var mycket ogynnsam vad gäller 
väder och snödjup, ökade virkesleveranserna till 
föreningen med 35%. Virkesleveranserna till Väs
terbottens Skogsägare påverkades sannolikt också 
av den skogspolitiska debatt som seglade upp under 
vintern. I en lagrådsremiss från regeringen föreslogs 
nämligen ändringar i skogsvårdslagen som skulle in
nebära gallringsskyldighet samt skyldighet att slut- 
avverka skog i viss omfattning. Skogsägarna skulle 
också åläggas att skaffa skogsbruksplan.

Lagrådsremissen innehöll även förslag till inrät
tande av särskilda avverkningskonton för skogs
ägare.

Förslagen i lagrådsremissen väckte upprörda 
känslor bland skogsägarna i Lövånger såväl som in
om övriga skogsbruksområden. Invändningarna 
kanaliserades genom skogsbruksområdet och LRF. 
Detta medförde en ökad uppslutning omkring för
eningen.

Av virkesleveranserna inom Lövånger skogsbruks
område utgjordes 60% av virke som avverkats av le
verantörerna själva. Resterande 40% hade avverkats 
med föreningens gemensamma resurser. Dessa hade 
under året utgjorts av sju skogsarbetare, två skötare 
samt en processor. Resurserna nyttjades gemensamt 
med Burträsk och Skellefteå södra skogsbruksom
råde som tillsammans med Lövånger utgör ett av
verkningsområde.

m^sk, skogskubikmeter
Anger träds stam volym  ovanför stubbskäret inklusive 
topp och bark. M åttenheten används för växande skog

m^f, kub ikm eter  fast m ått
Anger verklig vedvolym  av en stock eller ett virkesparti. 
I norra Sverige anges volym en under bark och  i södra 
Sverige på bark.
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Vid Bodans fäbodar. September 1982 .

Hösten
Awerkningsåret börjar 1 augusti. Under de 
första månaderna är planering av de kom
mande avverkningarna en huvuduppgift. Var 
och vad skall avverkas? Skogsinspektoren 
har en bråd tid — det gäller a tt ge råd, teck
na leveranskontrakt, a tt pussla ihop ett pro
gram för skogsarbetarlaget och för de ge
mensammamaskinerna. De kommande slut- 
awerkningama skall anmälas till skogsvårds- 
styrelsen. Stämpling av de träd som skall 
fällas görs inte längre, men beståndsmätning 
för att man skall kunna beräkna tidsåtgång 
och awerkningskostnader. Ännu pågår ock
så barmarksarbeten som dikning, röjning 
och markberedning för nästa års plantering. 
Gallringsawerkningar utförs, liksom löv- 
trädsröjning för tillverkning av bränsleflis, 
den jämförelsevis nya produkt från skogs
bruket som kan komma att betyda mycket 
för att stimulera skogsvården.



Avverknings- 
planering

Johnny Norlund gör den 
14 september en bestånds- 
mätning i övre Bäck. På 
några slumpvis valda 
platser räknas med hjälp 
av ett relaskop antalet 
träd av tre olika katego
rier — tall, gran och  löv
träd. De registreras i 
skilda räkneverk. Diam e
tern på ett antal prov
träd m äts med Höma- 
klaven. D essutom  mäts 
höjden på samma träd. 
Med utgångspunkt från 
dessa tre mätuppgifter 
kan virkesförrådet i b e 
ståndet beräknas, liksom  
tidsåtgång och kostnad  
för avverkning.





Dikning

Dikning av sumpartad skogsmark har sedan 1920-talet varit 
ett beprövat sätt att öka skogsproduktionen. Tillväxten kan, 
genom  den ökade syresättning av rötterna som  uppnås, öka 
från 1 m^ till 3 m^ per hektar och  år. Planeringen och stak- 
ningen av dikesföretaget sker genom  Skogsvårdsstyrelsen, 
som ofta har att samordna flera markägares intressen. Särskilt 
statsbidrag utgår för dikningskostnaden.

Jan-Erik Eriksson, Bissjön, dikar med en grävmaskin utrus
tad med en särskild dikningsskopa. F oto  17 /9  1982 .



Markberedning

Maskinell markberedning som  förberedel
se till plantering började i slu tet av 1960- 
talet. Man skiljer på fläckmarkberedaren 
som  fläckvis avlägsnar hum ustäcket och  
hyggesharven som  tar bort det i ränder. 
Med markberedningen uppnås att kon
kurrensen minskar för de späda plantorna 
och att marktemperaturen höjs, vilket 
främjar en snabb tillväxt. Särskilda skogs- 
traktorer började utvecklas i slutet av 
1950-talet (BM Bamse). Skötaren, som  
själv bär lasten och har lastaggregat, kom  
m ot slutet av 1960-talet.

Skötaren som här är monterad med en 
hyggesharv körs av Ernst Lundström. Röj- 
noret, Karsträsk, Skellefteå, 1 5 /9  1982 .





Röjning

Systematisk röjning i trädbestånden började i större om fattning  
tillämpas på 1960-talet. Tidigare innebar vedfångsten i skogen en 
naturlig röjningsåtgärd. Den företas i ungskogsbestånd som nått 
3-4 meters höjd. De stammar som  tas bort är under gagnvirkes- 
dim ension, 7-8 cm  i brösthöjd. Bortröjda stammar lämnas i regel 
på marken, som — liksom  awerkningsavfallet — fungerar som  na
turlig gödning. Stora arealer har aldrig blivit röjda, åtgärden kom 
bineras därför ofta — som  här — med gallring.

Henry Grefve i underröjning med röjningssåg i Övre Bäck 
14 /9  1982 .



Röjningslaget 
med fr v Henry 
Grefve, Bert 
Grefve och  
Lennart Anders
son. De är utrus
tade med röj- 
ningssågar och  
motorsåg (för 
gallringen). Röj- 
ningsmotorsågen  
infördes på 
1960-talet.



Gallring

Mellan plantering och  slutavverkning efter 100-110  år genom 
förs vanligen två gallringar för att öka tillväxthastigheten på 
de kvarvarande träden. Genom  m edvetet urval sparas de bästa 
träden vid gallringen.

Vid planteringen sätts ca 2 .500  plantor/hektar, röjningen 
reducerar antalet till ca 2 .000 /h a , den första gallringen till ca 
1 .100  och den andra till 600-700 träd/ha. Vid första gallring
en får man mestadels ut massaved, men vid den senare får 
man ut en betydande andel sågtimmer.

Eskil Hedström i gallringsawerkning vid R öjnoret 
Skellefteå, 1 5 /9  1982 .





Energived

Utvecklingen av oljepriserna har skapat ett nytt intresse för fast- 
bränsleanläggningar. Under några år har särskilda verktyg och  
maskiner både för tillvaratagandet av klenvirke (m inst 5 cm dia
meter vid stubbskäret) och för upphuggningen till bränsleflis 
utvecklats. Flera tillverkare av kom ponenter till maskiner för 
energivirkesbearbetning finns i Västerbotten. Awerkningssä- 
songen 1982-83  började Västerbottens Skogsägare köpa energi
virke och sälja bränsleflis. A tt inte klenvirke behöver kvistas är 
naturligtvis viktigt ur lönsam hetssynpunkt.
R olf Wikström, Näset, Y tterbyn, kör en skötare med gripsåg 
för klenvirke. N äset, Y tterbyn, 14 /9  1982 .

Energivirket forslas på lastbil till ett avlägg i Klemensnäs, där 
det huggs upp med en transportabel flishugg eller hammar
kvarn. 1 5 /9  1982 .



Hugg och var glad!

Lövångers skogsbruksområde organiserar tillsammans med 
studieförbundet V uxenskolan en studieverksamhet som riktar 
sig till skogsbrukarna. Det är numera ett normalt inslag av u t
bildning i arbetsåret. Här sammanträder studiecirkeln om 
kring studiepaketet »Hugg och var glad! » i bönhuset, Övre 
Bäck, 2 4 /3  1983.



Vintern
Vintern är den traditionella awerkningssä- 
songen. Vinterföret var i äldre tid den nöd
vändiga förutsättningen för huggarna att 
komma till avverkningsplatserna och för ut- 
transporten av virket. Fortfarande sker en 
omfattande del av skogsarbetet vintertid — 
vintern är ju den längsta delen av året, jord
bruket ligger stilla och den frusna marken 
underlättar transporterna. Däremot är det 
kortvariga dagsljuset, stora snödjup och 
alltför stark kyla besvärande hinder. Skogs- 
arbetarlaget arbetar med manuell avverk
ning, som fortfarande kallas huggning, trots 
att yxan helt försvunnit ur verktygsarsena- 
len. Den maskinella avverkningen med skör- 
dare har emellertid övertagit en stor del av 
slutavverkningarna.



Manuell 
avverkning

Avverkningslag, fr v 
Henry Grefve, Lennart 
Andersson, Bert Grefve, 
Tage Wikström. H ök
mark 2 1 /3  1983 . Skogs- 
arbetarens utrustning 
omfattar skyddshjälm  
med hörselskydd, ar
betsdräkt med blus och  
skogsbyxor med ben
skydd (m ot motorsågs- 
kedjan) och  skyddsskor 
med ståltåhätta (m ot 
klämskador).



Verktygen i huggarens utrustning: 
fr v lyftsax, fil för sågkedjan, 
tändstiftsnyckel, fodral för första 
förband, måttband, lyftkrok.

En motorsåg av Husqvarnas 
fabrikat. Väger ca 6 kilo.





De olika m om enten då en gran fälls. Hökmark 2 1 /3  1983 .
Lennart Andersson granskar trädet före fällning.
Han kvistar nedre delen av stammen för att frilägga arbets
stället.
Trädet måste fällas m ot stickvägen där transporten till avlägg 
sker. Riktskäret placeras med hänsyn till detta. Avståndet 
mellan stickvägarna vid en slutavverkning är 10-15 m.
Fällskäret sågas.
Med brytjärnets hjälp fälls trädet även om  det naturligt lutar 
åt fe l håll.



Måttbandet används för den efter fällningen 
följande apteringen och kapningen i längder. 
Apteringen bestäms utifrån trädets utseende 
och stockvärdestabellen. Ett kryss i stockän
dan markerar för skotarföraren att det är en 
sågtimmerstock. De omärkta är massavedstoc- 
kar. Kvistning och  aptering sker samtidigt. 
Lennart Andersson i arbete med en tall.

SKOGSÄGARNA

Västerbottens
Skogsägare

82/83 års virkespriser 
Apteringsan visningar



Lennart Andersson i kvistningsarbete, bilderna på denna och  
följande sida visar olika arbetsställningar. Motorsågen tankas 
ungefär en gång i tim m en. Sågkedjan måste filas två gånger 
om dagen.





En tall kvistas, apteras och  
kapas i längder. När flera 
huggare arbetar på samma 
avverkning får de inte arbe
ta närmare varandra än 
dubbla trädlängden så att 
olycksrisker minskas.



Lyftsax och lyftkrok används för brosslingen, hopdragningen av 
virket m ot stick vägen.



Manuell slutaw erkning vid Hökmark. 2 1 /3  1983 .



Flyttbar rastvagn utrustad med dieselkamin för uppvärmning 
och gasolkök. Den har också servicerum för motorsågar.
Matrast för fr v Johnny Norlund, Bert Grefve, Lennart 
Andersson och Henry Grefve.



Maskinell avverkning

Skördaren fäller, kvistar och  kapar 
träd. Den är en utveckling av den ti
digare kom binationen av maskinell 
fällare med separat processor för 
kvistning och  kapning. Skördaren 
kan färdigställa ca 100 m3 per skift. 
Dock är områdesstorleken en begräns
ning — det lönar sig inte att sätta in 
en skördare på alltför små arealer. 
Vidare spelar beståndets utseende 
en roll, sågtimmer av hög kvalitet 
och stolpar avverkas exem pelvis all
tid manuellt.

Här skildras en skördare förd av 
Liss-Erik Säll vid M yckle, Skellefteå  
den 2 2 /3  1983 . Skördaren arbetar 
alltid tillsammans med en skötare 
som samlar det fällda virket till ett 
avlägg vid en skogsbilväg. Skötaren 
förs av Einar Wikström.

Nästa uppslag:
Skördarens räckvidd är 11,5 m. 
Fällhuvudet är utrustat med grip och  
sågsvärd. Det är fäst på en hydrauliskt 
manövrerad arm.
Fällarmen för det fällda trädet till 
skördarens kvistningsaggregat med 
matarvalsar och  kvistningsknivar, som  
rensar stammen från kvist.







Den kvistade stammen apteras av föraren med hjälp av en 
automatisk längdmätningsutrustning med förprogrammerade 
längder, som styr kapverkets sågsvärd.



Liss-Erik Säll på sin arbetsplats i skördaren.



Skötaren plockar upp det 
färdigställda virket, skiljer 
därvid på barr- och löv
massaved samt sågtimmer, 
som läggs i skilda vältor 
på avläggsplatsen.



Virkesavlägg vid skogsbilväg.

Liss-Erik Sail och  Einar Wikström framför skördare och skötare.



Timmertransport

Från avläggen vid skogsbilvägarna transporteras virket med 
lastbil till sågverk och  pappersmassefabriker. Åkaren Tore 
Grenholms lastbil är utrustad med grip lastare. Han lastar 
sågtimmer i R isböle 1 4 /12  1982 . Ekipaget med tre tim m er
travar och  boggie fram och bak på släpet har maximal last
kapacitet. Det har en totalvikt på 51,4 ton.



Timmertransport 
på E4 vid passagen 
över Hökmarksber- 
get. En lastbil av 
denna typ utan 
eget lastaggregat 
lastas med grip- 
lastare eller trak
tor med gaffel
lastare.

Timmerlasset 
lossas vid Kåge- 
sågen. 28 /3  1 983 .



M ätstationen för sågtimmer vid Kåge-sågen. Här kvalitetsbe- 
döm s varje stock. Arbetet motsvarar det som  tidigare utfördes 
av tummare vid virkesavläggen. Virkesmätare Bengt öster  är 
anställd av Umeå Virkesmätningsförening, som  är en från så
väl säljare som  köpare fristående organisation. Genom  för
eningen utförs den objektiva bedöm ning av virket som  utgör 
underlag för virkesbetalningen. Mätningen sker enligt bestäm 
melser som utfärdats av den statliga Skogsstyrelsen.



Stolpar färd igstä lls

Levererade stolpar mäts vid Kåge-sågen. De märks med färgade 
band för att kunna sorteras i olika sortiment och  längder.
L,angderna justeras med motorsåg. 1 3 /12  1982



I bastningsanläggningen tas barken 
och det yttersta vedskiktet bort.

De vita färdigställda stolparna 
transporteras till virkesupplaget 
med frontlastare.



Transportabel 
flishugg

Energived förvand
las till bränsleflis 
med en transpor
tabel flishugg, e l
ler som  här, med 
hammarkvarn. 
Veden läggs i en 
ränna som lutar 
in m ot kvarnen, 
på vars undersida 
den färdiga flisen  
faller ner på ett 
transportband.
Den förs med ban
det till en behålla
re, som när den 
blivit fylld  är fär
dig att transporte
ras till en bränsle
anläggning. Arbe
tet utförs här vid 
Gunsmark, Ånäset, 
av Bureortens 
Maskintjänst.



Jordbrukstraktorn 
i skogen

För många skogsägare är jord
brukstraktorn med extra till
satser det viktigaste transport
redskapet i det egna skogsbru
ket. E lof R önnlund, R isböle, 
lastar virke från en gallring på 
en timmerkälke. Med hjälp av 
en linkran kan han dra fram  
stockarna till stickvägen och  
lasta dem på kälken.
25 /3  1983 .







Skotern i skogen

Med hjälp av en skoter utrustad med en liten timmerkälke kan 
också mindre Virkesmängder transporteras från avverkningsplats 
till avlägg.

Lars A ndersson, Bissjön, fäller, kvistar, lastar och kör ut tim 
mer från sin skog. 2 9 /3  1983 .



Hästen i skogen

Hästen har inte helt spelat ut sin roll som dragare och  arbets
kamrat i skogen. Arvid Berglund, R isböle, kör ut virke på en 
tim m erstötting från en lövträdsgallring till ett avlägg. 2 4 /3  1983.





Stamkvistning

För att få kvistfria rot
stockar av tall utförs 
stamkvistning, en åt
gärd som  blivit vanli
gare under de senaste 
3-4 åren. Den kan gö
ras under trädens »vilo- 
period», septem ber
maj.

Sture Karlsson,
Övre Bäck, stamkvistar 
2 5 /3  1983 .



Tallbestånd, 40 år gammalt, Burvik 6 /6  1983.

Sommaren
Sommaren är skogsvårdssäsongen på samma 
sätt som vintern är awerkningssäsongen. 
Skogsvårdsåtgärderna har fått stort utrym 
me i skogsbrukarens arbetsår. Skogsarbets- 
laget är sysselsatt med gallring, röjning, hyg- 
gesrensning. Men den stora arbetsuppgiften 
är skogsodlingen, utsättningen av plantor på 
slutawerkade ytor. På markberedda arealer 
sätts täckrotsplant, »paperpot-plant», på an
nan mark barrotsplant. Sådd sker numera i 
mycket begränsad omfattning. Den är vis
serligen billigare, men återväxten tar 2-3 år 
längre tid.



■ Hfil
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Plantering 
med täckrot

Henning Forsgren levererar 
plant och planteringsredskap. 
Plantorna har odlats i Pipar - 
böle plantskola, Umeå. De blir 
planteringsfärdiga på en som 
mar, förvaras därefter i fryshus 
vid -3-4° temperatur. Förpac
kade i kartonger förs de inför 
planteringssäsongen till plant- 
depåer. På planteringsplatsen 
öppnas kartongerna så att 
plantorna får ljus. De vattnas 
också.
Från en plantering med täck- 
rotsplant i Burvik 6 /6  1983 .



Henry Grefve leder 
planteringslaget, vari 
också Lena och  
Ingrid Carlsson ingår.



Varje kartong innehåller ca 300  plantor (väger 10 kg). Plant - 
bärlådan rymmer 100-150 plantor. Utrustningen med plant - 
bärlåda och planteringsrör har funnits i ca 15 år. När röret 
stötts ner i marken trampar den som planterar på pedalen  
nertill och rörets spets vidgas så att en planteringsgrop öppnas. 
En planta tas från bärlådan och släpps ner genom  röret i gro
pen. När röret dragits upp, trampas marken till omkring 
plantan.
Planteringen kom pletteras om  så behövs efter 2-3 år.









Plantering med barrot

Från en plantering med barrot i Avan 9 /6  1983. 
Planteringen utförs av Bert Grefve, Ture Andersson och  
Lennart Andersson.

Plantering med barrotsplant görs på marker där maskinell 
markberedning inte kunnat utföras — på små ytor eller på 
svåråtkomliga platser som myrholmar eller på mjälamarker 
med kraftig tjälskjutning. Barrotsplantorna är 2-3 år gamla 
och tas från Norrbotten.

Med hjälp av en planteringshacka flås först hum ustäcket av 
på en yta av ca 3x3 dm. Därefter görs en planteringsgrop för 
plantrötterna.
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Röjning, verktygsvård

Ture Andersson avverkar fröträd sedan självföryngring 
erhållits. Burvik, 6 /6  1983 .
Bert Grefve arbetar med ungskogsröjning på en själv- 
föryngringsyta i Y tterbyn 1 0 /6  1983 .

Lennart Andersson arbetar med verktygsvård. Burvik 
6 /6  1 983 . Motorsågskedjan filas och  luftfiltret, som ofta  
täpps till av sågdammet, rengörs.



Skogsinspektoren

Skogsinspektor Henning Fors
gren, Lövånger, på några av sina 
arbetsplatser: i kontoret, Löv
ånger, i bilen med kom m unika
tionsradion, i skogen med Lars 
Andersson, L öw attn et, för 
kontraktskrivning.



i

Hos en skogsbonde i Kroksjö
Fastigheten Kroksjö 21:1 är ett kombinerat skogs- 
och jordbruksföretag med 236 hektar produktiv 
skogsmark och 25 hektar åker. Skogsarealen över
stiger genomsnittet för kustlandet.

Kroksjö 21:1 ägs och brukas av Rubin (f 1929) 
och Gerd (f 1932) Andersson samt barnen Leif 
(f 1956), Annika (f 1959) och Henrik (f 1975).
Leif och Henrik bor på gården. Rubin är 4:e gene
rationen på gården. Hans farfars far kom från ön . 
När Rubin och Gerd övertog 1954 var arealen 45 
hektar skog och 7 hektar åker. Den har växt genom 
sex tillköp.

Den huvudsakliga arbetsinsatsen utförs av Rubin 
och Gerd och fördelas till 3/4 på jord och 1/4 på 
skog. Den ekonomiska betydelsen av skogsbruket 
är dock större. Täckningsbidraget, d v s  ersätt
ningen för eget arbete och kapitalkostnader, kom
mer till 2/3 från jordbruket och 1/3 från skogsbru
ket.

Fastighetens skogstillstånd skiljer sig något från 
genomsnittet inom Umeå kommun. Mer än hälften 
är skog i åldrarna 40-80 år, ungefär dubbelt m ot ge
nomsnittet för privatskogen inom kommunen. An
delen gammal skog och kalmark är däremot lägre. 
Eftersom en stor del av skogen utgörs av bestånd i

sin mest produktiva ålder är virkesförrådet högt. 
Medelförrådet är 109 m 3sk/hektar. Genomsnittet 
för kommunen är 90 m 3sk.

1983 var avverkningen något större än normalt. 
Virkesleveransen uppgick till 450 m3f. Den fördela
des på ca 250 m 3f från gallring av 5 hektar och ca 
200 m3f från slutavverkning av 2 hektar. Hygges- 
rensning utfördes på 2 hektar, plantröjning på 3 
hektar. 3.000 paper-potplantor av tall sattes ut. I 
samverkan med sex andra skogsägare i byn bröts en 
skogsbilväg på 3,5 km.

Rubin Andersson har en skogstraktor med vilken 
han kör ut virket. Dessutom har han i vinter kört ut 
ca 500 m 3f åt andra skogsägare.

Jordbruket är inriktat på mjölkproduktion. 12 
kor producerade 1982/83 i medeltal 6.440 kg mjölk 
med en fetthalt på 4,4%. I kg smörfett blev det 283 
kg per ko och år.

Ladugården är utrustad med rörmjölkningsan- 
läggning och med tryckutgödsling. Spannmålen tor
kas i kalluftstork. Hö torkas i två kalluftstorkar.

Maskinutrustningen för jordbruket: två traktorer, 
baklastare, skördetröska, konst- och stallgödselspri- 
dare samt redskap som plogar och harvar.



Gården om  kvällen, 1 5 /1 2  1982 . 
Gerd i ladugården.



Förstubron 1 6 /12  1982 .
Gerd bakar. Rubin och  Henrik i köket, strömavbrott.



Rubin i gallringsawerkning 15-16 /12  1982
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Fällning med motorsåg Aptering: diametern kontrolleras med klave

mm



Skötaren lastas.



Rubin på väg hem  
från skogen 1 6 /1 2  
1982.
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Bilderna t v:
Från odlingsåret på åkern: 
Stallgödsel sprids 2 7 /5 .
Harvning med fjäder- 
harv 27 /5 .

Radsån ingsmaskinen  
fylls med utsäde av 
korn. Sådd. 2 8 /5 .
Skörd med skördetröska.
Höstplöjning. 8 -9 /9 .





Bilderna t v:
Middagskaffe i köket.
I gårdsverkstaden, som  un
der året inretts i maskinhal
len, kan körredskap m onte
ras och  repareras.

Henrik tar in m orötter ur 
grönsakslandet och  Gerd 
plockar astrar. I bakgrun
den korna ännu på som 
marbete.

Gerd i lingonskogen 10 /9  
1982.





En skjuten älg dras ut med en hemgjord släpa efter traktor. Älgen flås. 8 /9  1982 .



H
l



Grotesk
I årets tredje häfte har vi valt att som rubrikstil pre
sentera ett grotesksnitt — Simoncini. Rubrikerna är 
maskinsatta på UTAB:s sättmaskin Mentype, men 
avdragen från blyraderna har ibland förstorats nå
got med hjälp av reprokamera eftersom sättmaski- 
nen inte kan gjuta hur stora typer som helst.

De tidigare numrens rubrikstilar Garamond och 
Bodoni är ju båda antikvasnitt med schatteringar 
och varierande linjebredder. Grotesker däremot 
saknar schatteringar och har jämna linjebredder.

Ao Ao
antikva grotesk

De är till sin uppsyn sakliga och korrekta och upp
visar inga dekorativa detaljer. Bauhauskonstnärer 
och andra funktionalister fann i groteskstilarna ett 
adekvat uttryck för sin uppgörelse med de gamla 
konstidealen och den nya sakligheten.

Dagligen ser vi dem på vägskyltar, bilarnas re- 
gistreringsplåtar och i andra offentliga samman
hang. Det finns ett specialritat groteskalfabet med 
status som svensk standard (SIS 030011 1973) just 
för sådana ändamål.

Vi är också vana att se groteskstilar i reklamsam
manhang, men då vanligtvis i vackrare och mer u t
trycksfulla varianter än den statliga standardstilen. 
Som löpande text anses grotesker mindre lättlästa 
än antikvabokstäver. Det är också ytterligt sällan 
man hittar hela böcker satta med grotesk. Grund
skolans läroplan från 1969 är ett välkänt undantag, 
men i den nya läroplanen har man återgått till an
tikva som »brödstil».

Västerbotten •
Redigeras av tjänstemännen vid Västerbottens museum i 
samarbete med tjänstemännen vid Skellefteå museum. 
Ansvarig utgivare: Anders Huggert.
Redaktör: Per-Uno Ågren.
Grafisk form : Göran Carlsson och Petter Perstrand.

Under 1920- och 1930-talen skapades några av 
de bästa grotesksnitten (Futura och Gill t  ex), men 
den ursprungliga bokstavstypen härstammar från 
början av 1800-talet. I umeåtryckerierna fanns gro
tesksnitt åtminstone på 1860-talet, men de blev 
aldrig särskilt populära förrän en bit in på 1900- 
talet, att döma av de äldre accidenstryck som finns 
bevarade i museet. Under hela 1800-talet domine
rar antikvasnitt. Enstaka rader är satta med fraktur 
och groteskstilar, men också med Egyptienne (som 
blir rubrikstil i nästa häfte av VÄSTERBOTTEN).
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I R Ö D A  K V A R N X
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F ö r  n ä s t a  s ä s o n g :  F ö r  R ö d a  K v a r n  b lott  
d e t  b ä s t a  f r å n  P a r a m o u n t ,  C o n t i n e n t a l ,  
B a l tic ,  T h u l e ,  W a r n e r  B r o t h e r s ,  B i o g r a f e r 

n a s  F i l m d e p o t  o c h  F i r s t  N a t io n a l .

=  Intressanta film er. Förstklassig musik. =

Västerbottensjournalisternas tidning Hallå från 1927 inne
håller en mängd annonser och  i dessa är groteskstilar vanli
ga — i rubrikerna dominerande. Här en annons med enbart 
grotesker — raka och kursiva, magra och halvfeta.
Som tryckeri uppges »Tryckeriför. F olket u.p.a.»

P.S. Huvudrubriken »Ett år i skogen» är en grotesk 
av typsnittet Futura.
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Västerbotten •
En tidskrift om liv och arbete förr och nyss,
om natur och kultur, om människor och djur. Västerbottens läns hembygdsförening


