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För Yvonne Smedberg och Owe Lindgren som lever fäbodliv 
är skogen en stor rikedom. Kanske verkar deras livsstil gam-
malmodig, men vi har alla har en relation till skogen då den 
finns i allt från luften vi andas till  arbetstillfällen. I ”Skogs-
bränsle skapar arbete på hemmaplan” möter du några av 
personerna som skogsindustrin sysselsätter. 

 Hur ska vi förvalta den stora tillgång som skogen är? I 
”Nytänk i skogsfabriken” kan du läsa om hyggesfritt skogs-
bruk och i ”Tillsynslucka i Skogsvårdslagen” får du veta var-
för den som inte tar miljöhänsyn vid en avverkning slipper 
straff.
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Fäbodparet lever av skogen
För Yvonne Smedberg och Owe Lindgren i Kättboåsens fä-
bodar, norra Dalarna, är skogen nyckeln till livsstilen. Bland 
träd och mossor lever paret efter naturens rytm och hämtar 
själslig energi, ved och mat till sig själva och gårdens djur. 

Längs med väggen i ladugården böljar ett 
hav av hö. Kossorna Silva, Heda och Löva 
rafsar bland de gröna stråna och gör sitt 
yttersta för att med sina sträva tungor 
samla så många som möjligt i munnen. 
Både Silva och Heda är tjocka om magen 
och för tillfället är det bara Silva som ger 
mjölk. 

– Jag slutar mjölka ett par månader 
innan de ska kalva för att kon ska produ-
cera råmjölk till kalven. Så i vår kanske vi 
får lov att köpa mjölk i affären, förklarar 
Yvonne.

Owe och Yvonne är självförsörjande 
vilket innebär att de lever av vad gårdens 
djur och naturen erbjuder, en livsstil som 
inte skulle vara möjlig utan de 45 hektar 
skog Yvonne äger. Där växer skaft till gre-

par, värme i form av ved, gärdsgård och 
plankor till ardennerhästen Obelixs spilt-
golv som måste läggas om varje år. 

– Skogen är en stor rikedom som vi 
skulle ha svårt att klara oss utan. Vi förlitar 
oss på den så fort något ska repareras eller 
byggas, berättar Yvonne.

I skuggan av gröna kronor plockar paret 
också bär och svamp till vinterns matlager 
samt mossa till att täta fäbodens timmer-
hus som stått sedan mitten av 1800-talet. 
Under vår, sommar och höst strosar går-
dens djur fritt och betar de trädbeklädda 
markerna, vilket Yvonne berättar ger väl-
mående djur och ett rikt växtliv.

– Djuren håller sig feta, och när de be-
tar byts ogräs mot örter och blommor vars 
frön vilat i marken och väntat på en chans 

att växa. 
Vissa saker, till exempel plast som pa-

ret använder till att förvara mat, måste de 
köpa. För att få in pengar säljer de hönsägg 
och hemgjorda mejeriprodukter på fäbo-
den.

Nutid möter dåtid
Obelixs hovar lämnar stora halvmånar i 
den mjuka snön längs vägkanten medan 
slädens järnskenor tjuter mot asfalten. Ett 
ringlande fuktmönster tränger igenom 
den kraftiga vinterpälsen och blottlägger 

På somrarna fyller paret tio lador med 
hö som djuren äter under vinterhal-
våret. På gården bor fyra kossor, fyra 
getter, två hästar, två katter, en hund 
och ett 20-tal höns. Yvonne och Owe 
tillverkar ost, fil och smör av mjölk 
från kossorna och getterna. 

konturerna av hästens massiva muskler. 
Bakom tömmarna sitter Owe på en dyrbar 
last, ett halvt ton ved som ska köras från 
vintergården där paret tillbringar årets 
kalla månader till sommarfäboden på an-
dra sidan E45:an. 

Mötande trafik svischar förbi i 90 kilo-
meter i timmen och försvinner över back-
krönet. Folket i bilarna granskar storögt 
Obelix och Owe, sedan lasten, och så Obe-
lix igen. Vissa ruskar om sina halvsovande 
medpassagerare och pekar så att alla ska 
hinna se sensationen vid vägkanten. Owe 
har bedrivit skogsbruk med hjälp av häst i 
20 år och är van att bli sedd, som han själv 
uttrycker det, som en byfåne.

– Skogsbolagen tycker väl att jag är ga-
len som plockar ut 10 kubikmeter virke om 
dagen med häst istället för 300 med ma-
skin. Viktigast för mig är att kunna bruka 
skogen långsiktigt och eftersom hästar inte 
orsakar körskador på skogsmarken eller 
förorenar vattendrag är de miljövänligare 
än maskiner.

Owes liv som skogsarbetare började i 
Sörmlandsskogarna på 60-talet. Han är 
uppväxt i Nyköping och fick som barn 
lära av sin morfar som var skogvaktare 
hur man planterar, röjer och avverkar. 
Som vuxen flyttade Owe till Dalarna och 

för två år sedan träffade han Yvonne vilket 
ledde till att två hem slogs ihop till ett på 
hennes fäbod.

”Gröna guldet” skänker själen  ro
I vintergården visslar veden sin lugna visa 
och ackompanjerar med ett och annat 
sprakande. Yvonne lägger ytterligare ett 

par klabbar på elden och det börjar bub-
bla i kaffepannan. Vedspisen tjänar henne 
troget och värmer huset sedan mer än 
30 år tillbaka när Yvonne, 21 år gammal, 
lämnade uppväxtorten Borlänge för att 
leva efter naturens taktpinne i Kättboå-
sens fäbodar. Flyttlasset bestod av en häst, 
en get och stora visioner. Sedan dess har 

”En gång när jag jobbade i skogen inventerade per-
sonal från ett skogsbolag ett område i närheten. De 
tittade länge på mig och hästen innan en av dem 
sa ”du ser ju för fan ut som ett fornminne”. Finare 
komplimang kan jag inte få, berättar Owe.

Yvonne framför vintergården byggd under mitten 
av 1800-talet. Kring 1920 blev skogsarbete vanligt 
även under vintertid och huset fick då en övervå-
ning för att inrymma alla arbetare.

Den fjällnära kossan Löva.
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Yvonne fått fem barn som alla växt upp vid 
höhjässorna, mjölkpallen och vedstubben.

– Jag har alltid känt mig hemma i sko-
gen och minns sedan barnsben hur jag 
plockade bär och kände doften av sol och 
myror. Här lever vi ett enkelt liv. Precis 
som naturen jobbar vi hårt under vår 
och sommar och vilar under årets kalla 
månader. Människan är en del av naturen 
och att följa dess rytm ger mig ro i själen, 
berättar fäbodkullan.

Kaffedoften sprider sig i rummet och 
signalerar att frukosten är färdig att 
serveras. På köksbordet har koppar du-
kats fram av vilka ingen är den andra lik. 
Yvonne och Owe har inte mycket till övers 
för att köpa nytt i onödan. De föredrar att 
hushålla med sina resurser, så även med 
Yvonnes skog som paret brukar för hus- som paret brukar för hus-
behov.

– Skogen är allt. Under mitt liv har den 
både gett försörjning och själslig ro. Är 
jag ledsen snackar jag med ett träd eller 
en buske tills tankarna kommit på plats, 
berättar Owe och tipsar om att enbusken 
är bäst att diskutera med då den river till-
baka. ■

Nytänk i skogsfabriken

– Vi står inför ett paradigmskifte i svenskt skogsbruk, säger Sverker Rosell, projektledare 
för ”Kontinuitetsskog och hyggesfritt skogsbruk” på Skogsstyrelsen. Han syftar på att hyg-
gesfria skogsbruksmetoder är aktuella som alternativ till kalhyggesavverkningar i Sverige. 
Lönsamheten i hyggesfria metoder är dock ifrågasatt och svår att forska om.

Skogsstyrelsens projekt startade 2007 och drivs tre år i taget. Nuva-
rande fas avslutas 2013. I projektet har Skogsstyrelsen anlagt fem 
försöksytor från Skåne till Lappland.

Framför Yvonne sticker skaftet på en åkerharv från 1700-talet 
upp. ”Den kan vi använda på åkern i sommar”, berättar Owe.e.

Obelix bakom en trävält som används till att platta till 
nysådd mark så fröna får fäste i jorden.
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I projektet ”Kontinuitetsskog och hyg-
gesfritt skogsbruk” ska Skogsstyrelsen 
utveckla, analysera och informera om me-
toder för hyggesfritt skogsbruk. Kostnad: 
max 4 miljoner kronor under 2012. Peng-
arna används till informativa skogsdagar 
för branschen, till att utbilda myndighe-
tens egen personal inom området och 
anlägga försöks- och demonstrationsytor 
med hyggesfri skog. 

I den svenska skogen dominerar trakt-
hyggesbruk vilket i praktiken innebär 
kalhyggen. Endast någon procent av pro-
duktionsskogen avverkas hyggesfritt och 
projektets huvudsakliga syfte är att för-
medla kunskap om hyggesfria metoder så 
att de kan användas i större utsträckning. 

Under första halvan av 1900-talet var 
det som då kallades hyggesfritt skogsbruk 
vanligt i Sverige i form av dimensionsav-
verkningar, där alla träd över en viss dia-
meter avverkades. Enligt Sverker Rosell 
har denna metod en väsentlig skillnad mot 
dem som är aktuella i projektet i dag.

– Förr låg fokus på träden som avverka-
des och man såg bara till virket man fick 
ut. I dag är vi koncentrerade på de träd som 
står kvar efter en avverkning och vilken ef-
fekt de har på skogens ekosystem.

Kalhyggen sågas ur miljösynpunkt
Trakthyggesbruket fick sitt genomslag 
efter att dimensionsavverkningar mellan 
1900 och 1950 lett till ett utarmat skogs-
landskap. Att kalavverka och odla ny 
skog presenterades då som sätt att bringa 
ordning i en utsliten skog och få fart på 
trädtillväxten. Under samma period ex-
panderade massaindustrin vilket gjorde 
att även klena träd blev intressanta ur av-
verkningssynpunkt, resurser som effekti-
vast togs till vara genom trakthyggesbruk.

Metoden har dock fått allvarliga kon-
sekvenser för den biologiska mångfalden. 
Förändrad luftfuktighet, till följd av att 
nästan alla träd fälls, och kort tidsperiod 
mellan avverkningarna gör kalhyggen 
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Bild: Jan-Erik Tomth

Volymblädning: Endast de största 
träden avverkas och efteråt är 
skogsbeståndet fortfarande full-
skiktat Föryngringen är ständig.

Stamvis blädning: Träd i olika 
diameterklasser avverkas så att 
beståndets struktur bevaras. 

Överhållen skärm: Vid avverkning 
lämnas fröträd som står för föryng-
ringen. I granskog kan 200 till 300 
fröträd lämnas per hektar då träds-
orten föryngrar sig bra i skuggiga 
områden. I tallskogar kan 50 till 150 
fröträd per hektar lämnas då tall 
måste ha tillgång till mycket ljus för 

att växa och föryngra marken. 

Luckhuggning: I beståndet huggs 
träd ner i luckor om 20 till 50 meter 
i diameter. Efter hand förstoras 
luckorna tills de går in i varandra. I 
luckorna lämnas träd som bedöms 
klara stormar bra och träd som inte 
räknas som gagnvirke (träd som 
kan förädlas ekonomiskt, till exem-
pel till timmer eller massaved).

Läs mer om olika typer av hygges-
fritt skogsbruk på skogsstyrel-
sen.se

Källa: Skogsstyrelsen och Christer Karlsson, 
SLU.

Olika typer av hyggesfritt skogsbruk
till svårbebodda platser för flera arter av 
fåglar, marklevande svampar, lavar och 
mossor. 

– Träden ger näring till svampar som 
flätar ihop sina rotsystem med trädens, 
och skuggar mossa som annars bränns 
bort av solen. Vid kalavverkningar fälls 
95 procent av träden och då försvinner ar-
ternas hem. Hyggesfritt skogsbruk bygger 
på att man, enligt Skogsstyrelsen, normalt 
inte fäller mer är 30 procent av träden. På 
så sätt skyddar vi ekosystemen och sko-
garna blir vackra och trivsamma att vistas 
i, säger Sverker Rosell.   

Ett frö gror för hyggesfritt skogsbruk
Jägmästare Nils Fagerberg i Hovmantorp, 
Växjö har praktiserat naturkultur, en sköt-
selmetod i vilken det ingår att bruka skog 
hyggesfritt, i tre år. Enligt honom är natur-
kultur receptet på låg insats, hög utdelning 
samt en välmående skog. Jägmästaren är 
övertygad om att metoden kommer bli 
vanligare i svenskt skogsbruk.

– För fem år sedan var det knappt någon 
som talade om naturkultur. På sistone har 
vi blivit fler som ser den långsiktiga nyt-
tan med skötselmetoden och argumente-
rar för den. Dessutom har det blivit up-
penbart att skogsbruket bör ta hänsyn till 
andra värden än produktion då miljö och 

sociala aspekter har kommit högre upp på 
dagordningen, säger han.

1993 fick Sveriges skogsvårdslagstift-
ning en mindre detaljerad utformning 
vilket bland annat skulle främja att flera 
typer av skogsbruk används. Nästan 20 år 
senare kan Skogsstyrelsen konstatera att 
trakthyggesbruk fortfarande dominerar i 
Sverige, med minskande biologisk mång-
fald som följd. Nils Fagerberg menar att 
skogssektorns inriktning på massapro-
duktion och billig råvara är en förklaring 
till att hyggesfria metoder inte fått stort 
genomslag.

– Dessutom kräver naturkultur mycket 
kunskap vilket kan avskräcka. Sättet att se 
på skogen och dess processer skiljer sig helt 
från trakthyggesbruk. Istället för att tänka 
på skogen i hektar anpassar jag mitt skogs-
bruk efter varje träds förutsättningar.

Värdetillväxt kontra volymtillväxt
Till skillnad från trakthyggesbruk byg-
ger naturkultur på en skiktad skog, där 
allt från minsta planta till träd med grova 
stammar förekommer. Träd behöver vat-
ten och solljus för att kunna utföra foto-
syntes och på så sätt bilda energi och växa. 
Grundtanken i naturkultur är att främja 
träd som har potential att bli riktigt grova 
genom att fälla andra träd som konkurre-

rar om samma resurser. 
– På så sätt använder jag mig av skogens 

eget system i produktionen och får be-
tydligt bättre betalt för råvaran än om jag 
skulle sälja klena träd, säger Nils Fagerberg 
och förklarar med ett räkneexempel varför 
han satsar på värdetillväxt (få grova träd) 
istället för volymtillväxt (många klena 
träd):

– Ett träd som avverkas i trakthygges-
bruk är i snitt 16 till 22 centimeter i bröst-
höjdsdiameter (1,3 meters höjd mätt från 
marken) och ger mellan 10 och 50 kronor i 
inkomst efter att kostnaden för avverkning 
är borträknad, så kallat avverkningsnetto. 
Ett träd som jag avverkar har en medeldia-
meter på 35 centimeter och ger mellan 500 
och 600 kronor i avverkningsnetto, varför 
metoden är mer lönsam. 

Skogsstyrelsen framhåller sämre till-
växt och ökade avverkningskostnader som 
negativa aspekter av hyggesfria metoder. 
Nils Fagerberg håller med om att avverk-
ningskostnaden är högre, men att den vägs 
upp av att han får bättre betalt för råvaran 
och slipper lägga pengar på att odla skog 
till skillnad från i trakthyggesbruk. I fråga 
om lönsamhet ser jägmästaren därför inga 
nackdelar med naturkultur.

– I stort får jag ut samma mängd råvara 
genom naturkultur som om jag använt 

trakthyggesbruk. Skillnaden är att jag av-
verkar grova träd istället för många klena 
och får bättre betalt.

Lite forskning stort problem
Enligt Sverker Rosell finns både men-
tala och praktiska hinder att komma över 
innan hyggesfritt skogsbruk accepteras 
i svensk skogsnäring, bland forskare och 

politiker. Han berättar att få skogsbolag 
vill arbeta med hyggesfria metoder.

– Skogsproducenter vet hur de ska så, 
gallra, röja, avverka och ta betalt i trakt-
hyggesbruk. Rutinerna innebär en trygg-
het och är svåra att byta ut mot metoder 
som det inte finns tillräckligt med forsk-
ning om. Skogsstyrelsen kan inte garan-
tera att hyggesfritt skogsbruk ger lika 

mycket tillväxt som att kalavverka och 
odla vilket gör att branschen tvekar, säger 
Sverker Rosell och lägger till:

– I slutändan handlar det om pengar. Få 
skogsbrukare tar till metoder med ifråga-
satt lönsamhet. 

I dagsläget talar Sverker Rosell om att 
hyggesfria metoder bör utgöra cirka fem 
till tio procent av landets skogsbruk. För 
att Skogsstyrelsen ska kunna rekommen-
dera metoderna i större utsträckning be-
hövs mer forskning och erfarenhet från 
svenska skogar som visar att metoderna är 
lönsamma.

Förutsättningarna för sådan forskning 
är dock begränsade. Enligt Christer Karls-
son, chef för Sveriges lantbruksuniversi-
tets försöksparker Siljansfors och Jädraås, 
är fullskiktad skog ovanlig i Sverige till 
följd av kalavverkningar och antalet ytor 
att anlägga försök på därför litet. 

– Då blir urvalet av försöksområden 
inte slumpmässigt, ett av den naturve-
tenskapliga forskningens grundläggande 
krav. Dessutom måste alla försök upprepas 
för att resultaten ska bli tillförlitliga vilket 
blir svårt med få ytor att anlägga försök på.

För att kartlägga vilken tillväxt de hyg-
gesfria metoderna ger jämfört med trakt-
hyggesbruk skulle ett hundratal försöksy-
tor spridda över Sverige behövas enligt 

Fullskiktad skog: Skog i vilken 
det växer träd som är från 2 till 42 
centimeter i brösthöjdsdiameter.
Enskiktad skog: Skog i vilken 
det växer träd i samma ålder och 
storlek. 



Tillsynslucka i Skogsvårds-
lagen

I skogsvårdslagens första pa-
ragraf står att produktions- 
och miljömål ska väga lika 
tungt i skogsbruket.
– En omöjlighet med dagens 
lagstiftning som främjar pro-
duktionsmålet, säger miljöju-
risten Gabriel Michanek.

Gabriel Michanek Marie Wickberg
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Christer Karlsson. Det slutgiltiga resulta-
tet från ett sådant projekt skulle dröja mel-
lan 50 och 100 år. 

– Första delresultaten skulle kunna av-
läsas efter tio år. I dag får man forsknings-
anslag för tre, fyra år i taget och de flesta 
skogsbolagen är inte intresserade av att 
lägga resurser på forskning som lönar sig 
ett århundrade senare. 

Han menar ändå att svensk skogsnäring 
skulle göra klokt i att utforska alternativen 
till kalhyggen.

– I f lera andra europeiska länder är 
trakthyggesbruket förbjudet och svensk 
skogspolitik påverkas av EU. Om unionen 
skulle kräva att Sverige slutar med trak-
thyggesbruk är skogsbolagen dåligt för-
beredda på en förändring.

Ett av få försök med hyggesfritt skogs-

bruk som sträcker sig över lång tid ligger i 
Siljansfors försökspark och visar på sämre 
medelproduktion av virke för blädning än 
trakthyggesbruk. Försöket startade 1923 
och tillväxten mättes senast 2007. Trots 
försöksytornas gedigna ålder kan inga 
säkra slutsatser dras. 

– Försöket är mer ett exempel på hur det 
kan se ut. Många faktorer, till exempel jor-
dens bördighet, spelar in i vilket resultat 
vi får och för att kunna utesluta att andra 
faktorer än själva avverkningsmetoden 
påverkar resultatet behövs många f ler 
försöksytor, säger Christer Karlsson. ■

Fotnot: Naturkultur kan innebära att i princip 
alla träd i ett område avverkas om tillväxten 
anses gynnas på sikt. Nils Fagerberg kalhug-
ger aldrig.

Svenskt skogsbruk regleras främst i skogs-
vårdslagen men även i miljöbalken och re-
geringsformen. Skogsvårdslagen behand-
lar till största delen regler för produktion, 
och miljöbalken beskriver bland annat 
statens möjligt att genomföra långsiktiga 
naturvårdsåtgärder såsom naturreservat. 

Regeringsformen fastställer att samhäl-
let inte får ställa så stora krav på markä-
gare att ”pågående markanvändning 
avsevärt försvåras” utan att betala markä-
garen. Ett exempel på krav är att göra na-
turreservat av mark som staten inte äger. 
Eftersom regeringsformen är en grundlag 
är den överordnad både skogsvårdslagen 
och miljöbalken.

– Tröskeln för vad som räknas som ”av-
sevärt försvårad” är för låg och vad ”på-
gående markanvändning” innebär är inte 
tydligt. Själva ägandet av skog kan ses som 
pågående markanvändning och miljöåt-
gärder är då uteslutna om staten inte köper 
marken, säger Gabriel Michanek, miljöju-
rist och professor vid Uppsala Universitets 
Juridiska fakultet.

Den som vill avverka skog på ett om-
råde om ett halvt hektar eller mer måste 
anmäla det till Skogsstyrelsen som är till-
synsmyndighet och ska se till att lagarna 
följs. Enligt myndigheten levde endast 64 

procent av avverkningarna under 2010 
upp till lagens krav. Ett av de största pro-
blemen är att områden som kräver extra 
mycket miljöhänsyn avverkas. Gabriel Mi-
chanek säger att skogsvårdslagens utform-
ning är problemet.

– Det är normalt inte straffbart att bryta 
mot skogsvårdslagen så den som avverkar 
skog utan att ta miljöhänsyn har inga kon-
sekvenser att vänta. 

I undantagsfall kan den som inte hål-
lit sig till lagen straffas. Då måste Skogs-
styrelsen ge ett så kallat förbud, vilket är 
särskilda anvisningar om hur hänsyn till 
miljön ska tas under en avverkning, som 
avverkaren sedan bryter mot. Av de 52 
038 anmälningar om avverkning Skogs-
styrelsen tog emot under förra året fick 29 
stycken förbud.  

– I praktiken har vi varken straff eller 
tillräckligt med förebyggande tillsyn för 
att skydda skog, menar miljöjuristen. 

Frihet under ansvar
Marie Wickberg (C), stabschef på lands-
bygdsdepartementet, säger att svensk 
skogspolitik bygger på principen frihet 
under ansvar och att straff eller mer tillsyn 
inte ger miljövänliga avverkningar. 

– I grunden handlar det om okunskap. 

Skogsstyrelsen måste bli tydligare med hur 
skogsbrukare ska ta miljöhänsyn. 

Stabschefen anser att skogsnäringen 
över lag tar sitt ansvar. Hon föreslår alter-
nativa former för skydd av skog som ett 
sätt att öka miljöhänsynen i skogsbruket.

– Skogsägaren kan själv anmäla vad hon 
eller han vill skydda på sin mark. Staten 
kan också hyra områden med höga natur-
värden av markägare under tidsbegränsa-
de perioder. Då behöver inte markägaren 
ta definitiva beslut om att sälja marken. 

En central fråga är hur miljö och pro-
duktion ska mätas för att en jämförelse 
mellan de två målen ska vara möjlig. Marie 
Wickberg tror inte att en gemensam mått-
stock finns eller att en på procenten jämn 
fördelning mellan målen är nåbar. Hon 
tycker ändå att paragrafen om likställdhet 
mellan målen är bra.

– Den sätter tonen för hur svenskt 
skogsbruk ska bedrivas och framhåller 
också vikten av produktionsmålet. Vi får 
inte glömma att Sverige är ett land som till 
stor del byggts av skogsnäringen. ■

Fotnot: Att gallra och röja räknas inte som 
avverkning.



Stor råvarutillgång, klimatsmart och billigt. De är förklaringarna 
till att det svenska samhället använder allt mer skogsbränsle. 
Skogen fortsätter att bidra till landets ekonomi och arbetstillfällen 
varav några skapades 2009 när Rindi pelletfabrik i Älvdalen slog 
upp portarna.



hela sitt yrkesverksamma liv. Han började 
som 12-åring med att sätta plantor på hyg-
gen och efter 28 år bakom ratten på diverse 
maskiner är skogen fortfarande förutsätt-
ningen för hans inkomst. 

– Jag är glad över att det fortfarande 

finns arbete på landsbygden. Det betyder 
mycket för mig att kunna leva och bo där 
jag trivs.

Mikael Hed är en av de cirka 200 000 
personer som är direkt eller indirekt sys-
selsatta inom skogsindustrin i Sverige. 

Under 2011 exporterade Sverige skog och 
skogsprodukter för 128 miljarder kronor 
vilket motsvarade mer än 10 procent av 
landets totala exportvärde för varor.  

Ingen fabrik utan Gudrun
8 och 9 januari 2005. Stormen Gudruns 
orkanvindar fäller 75 miljoner skogsku-
bikmeter träd i Götaland och Svealand. 
På cirka tio procent av de stormdrabbade 
områdena fälls träd motsvarande tio års 
avverkningar, och lokala skogsbolag har 
inte resurser nog att ta till vara virket som 
går en säker röta till mötes. 

Björn Antonsson sitter vid sitt köksbord 
i Älvdalen, många mil från Gudruns härj-
ningar, med ett fast grepp om dagens tid-
ning. Utanför köksfönstret är det närmre 
till soluppgång än mörkrets intrång men 
tidningens bilder på förödelsen i skogarna 
gör att Björn inte kan sova. Ett djupt veck 
har bildats i skogsbrukarens panna denna 
natt och för att bli av med det måste han ta 
tillfället i akt.

– Jag kontaktade de stora skogsbolagen 
som röjde efter Gudrun och snart var jag 
och mina anställda på plats. Under röj-
ningsarbetet gick antalet anställda på mitt 
skogsbolag från 5 till 85 och förtjänsten 
var bra. På så sätt lades grunden för fabri-
ken, berättar Björn som idag benämner sig 
grundare och driftchef på Rindi pelletfa-

brik i Älvdalen.

För att tillverka energi behövs energi
– Hör du våren? frågar driftschefen och 
skiner upp.

Solen har legat på hela morgonen och 
smältdroppar som landar på fabrikens 
plåttak påminner om att termometern 
visar tio plus i norra Dalarna för första 
gången i år. Björn Antonssons entusiasm 
över varmare årstider bottnar främst i en 
förkärlek till våren, men har även andra 
dimensioner då fabrikens produktion ökar 

ju varmare och torrare det är. Fuktighet 
blir därför ett nyckelord i pellettillverk-
ning.

Ångpannan Selma mullrar och fyl-
ler hela rummet med en doft av vedeldad 
bastu. Genom ett litet kikhål syns glimtar 
av hennes inre där barken som sållats bort 
i flismaskinen brinner och höjer tempe-
raturen till 1050 grader. Till sällskap har 
barken grenar och toppar. Gemensam 
nämnare för de tre är att askhalten blir för 
hög om de används i pellet vilket skulle 
förorena miljön. Värmen från pannan het-

Skogsbränsle skapar jobb på hem-
maplan

Mikael Hed

”I takt med att oljesub-
ventionerna minskar blir 
framtiden ljusare för pel-
letindustrin”, säger Björn 
Antonsson.

Avbarkade stammar mals till träflis. Pellet eldas i 
pelletkaminer eller pelletbrännare och används till 
uppvärmning av till exempel villor och större fastig-
heter som skolor.
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Spån och träflis vilar likt ökendyner på 
Rindi fabriksområde och bäddar in brum-
met från flismaskinen i ett kådadoftande 
täcke. Traktorerna kryssar mellan de väl-
diga högarna, ömsom för att lägga spån på 
lagring, ömsom för att transportera mo-
get spån och flis till torkanordningarna i 
fabriken. Några av dynerna är täckta med 
snö och glittrar som om de dolde en skatt 
av guld och diamanter. 

I en av traktorerna sitter Mikael Hed. 
Han vänder maskinen på en femöring och 
styr med siktet inställt på en oändlig trave 
massaved. Med precision plockar han upp 
ett 80-tal trädstammar med traktorns klo 
och gör en lika galant sväng tillbaka för att 
släppa träden i flismaskinen. Stammarna 
bjuder på en trumföreställning när de av-
barkas i metalltumlaren för att sedan lifta 
med löpande bandet till maskinens hugg-
tänder och bli till små flisor. 

Mikael Hed har arbetat i skogsindustrin 



tar upp vatten som förångas och används 
till att värma och torka råvaran innan den 
pressas till pellet.

– Här går inget till spillo vare sig av trä-
det eller under tillverkningsförloppet. Till 
och med röken som bildas i ångpannan 
filtreras och värmen i den används till att 
torkar råvaran, berättar Björn Antonsson.

Kvinnan bakom spakarna
Sandra Nykvists blick sicksackar mellan 
datorskärmar fyllda med siffror, koder 
och kurvor. En skärm visar ångpannan 
och dess temperatur, en annan hur tork-
tunneln snurrar och om det är rätt fuktig-
het i den. Från sin plats i kontrollrummet 
övervakar Sandra Nykvist hela fabriken i 
jakten på ett felmeddelande. Tidigare har 
hon arbetat inom vården, men för ett och 
ett halvt år sedan sadlade hon om till ma-
skinoperatör på Rindi, ett arbete hon upp-
skattar mycket.

– Jobbet betyder massvis för mig. Här 
får jag bra lön och dessutom på hemmap-
lan. Jag kan inte ha det bättre, säger San-
dra. ■

Färdig pellet

Sandra Nykvist är en av 20 
anställda på pelletfabriken.
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Bild: Jan-Erik Tomth

Arbetsrapport
Ämnesval, syfte och tänkt 
publicringsplattform

Jag valde att skriva om skogen för att vi alla 
på ett eller annat sätt har en relation till 
den, även om vi inte alltid kan sätta fing-
ret på hur relationen ser ut. Jag ville därför 
försöka besvara frågan hur samspelet mel-
lan människa och skog har sett ut i Sverige, 
hur det ser ut i dag samt hur det regleras i 
lag.    

Den tänkta läsaren är allmänt intres-
serad och har inga specialkunskaper om 
skog. Magasinet Filter är tänkt publice-
ringsplattform. 

Så här mot slutet av projektarbetet blir 
jag full i skratt när jag tänker på mitt pm 
och idén jag hade först. Jag minns väl for-
muleringen som då sammanfattade syf-
tet med min artikelserie: ”Jag vill ge en 
samlad bild av skogen och beskriva allt (!) 
som den är, kan och inte kan vara ur eko-
logiska, ekonomiska, juridiska och etiska 
aspekter”. 

Mitt pm påminner lite om när man ska 
packa inför en semester och får sätta sig 
på resväskan för att kunna stänga den. 
För mycket av allt helt enkelt och jag hade 
ingen chans att klämma in hela min ur-
sprungliga vision om en samlad bild av 
skogen i en artikelserie på 20 000 till 25 
000 tecken.

Efter ett par veckor av research formu-
lerade jag följande tanke: beskriv män-
niskans relation till skogen i Sverige ur 
ekonomiska, juridiska, själsliga och eko-
logiska perspektiv. Den samlade bilden 
av skogen får alltså vänta, men vad gör väl 
det. 50 procent av semesterpackningen är 
oftast överflödig och för det mesta slutar 
det med att man bara använt en bråkdel av 
alla klänningar och skor under resan. 

Vinkel, form, gestaltning och 
research

Artikelserien inleds med ett personpor-
trätt på Yvonne Smedberg och Owe Lind-
gren som lever fäbodliv i Kättboåsens fä-
bodar. Paret är beroende av skogen för att 
kunna vara självförsörjande och tanken är 
att artikeln ska gestalta ett konkret sätt att 
möta skogen i vardagen. Den lyfter också 
fram skogen som rekreationsmöjlighet. 

Kombinationen av att läsaren kan 
känna igen sig i nöjet med att ta en skogs-
promenad och samtidigt förundras över 
Yvonne och Owes livsstil gör artikeln till 
en bra krok, varför jag har lagt den först i 
serien som lockbete för vidare läsning.

Efter Yvonne och Owe är läsaren varm 
nog för min faktafördjupande text som 
handlar om hyggesfritt skogsbruk och 
skogsbrukets utveckling i Sverige under 
1900-talet. Att skriva om skogsbruket his-
toria känns nästan som att lägga ut fällor 
för sig själv - hur skulle jag hålla texten 
relevant för personer som inte har skogen 
som specialintresse och undvika att bara 
stapla information? Svaret fick bli att börja 
med en kort ”nyhet” om Skogsstyrelsens 
projekt och på så sätt presentera skogs-
bruk som en relevant fråga år 2012. Sedan 
byggde jag vidare med bakgrund och pro-
blematisering.

I texten lyfter jag fram olika aspekter 
av skogsbruk till exempel varför vi har ett 
utbrett trakthyggesbruk, hur det påverkar 
miljön och hur hyggesfria metoder skiljer 
sig i lönsamhet och miljöhänsyn jämfört 
med kalhyggen. 

Svårigheter med att forska om hyg-
gesfria metoder var en viktig del av pro-
blematiseringen precis som de mentala 
och praktiska hinder som Sverker Rosell 
tar upp. Hans citat om att det i slutändan 
handlar om pengar i svenskt skogsbruk, 
läs: pengar är viktigare än miljö, tycker jag 
på ett bra sätt sammanfattar grunden till 
problemen med skogsbruket. 

Samtidigt är ekonomin i skogsbruk vik-
tig för samhället och de som sysselsätts av 
skogsnäringen, något jag valt att lyfta fram 
i artikeln om Rindi pelletfabrik.  

Vinkel är att skogen skapar arbetstill-
fällen. För att artikeln skulle spegla sam-
tiden valde jag att kontakta en pelletfabrik 
eftersom skogsbränsle är ett högaktuellt 
alternativ till fossila bränslen. Jag valde 
genren reportage för att gestalta nyttan 
med skogsnäringen på ett levande och 
konkret sätt istället för att spalta upp en 
massa torr fakta. Reportaget ligger sist i 
serien som en belöning efter lång läsning.  

Näst sist ligger artikeln om lagar som 
reglerar skogsbruk. En koll i mediearkivet 
avslöjar att de flesta artiklar skrivna om 
skogsbruk och lagar handlar om skogsbo-

lag som tagit för lite miljöhänsyn vid av-
verkningar. Jag ville istället komma åt kär-
nan i problemet och skriva om hur detta 
kan vara möjligt. Vad är det i lagarna som 
gör att man kan avverka utan att ta miljö-
hänsyn? Därför fokuserade jag på lagarnas 
utformning och lämnade biten med vilka 
bolag som fuskat därhän. 

Min främsta källa till information un-
der detta arbete har varit Skogsstyrelsen 
och det gäller såväl muntliga som skriftliga 
källor. Skogsstyrelsen är en myndighet och 
jag värderar den sammanfattningsvis som 
en pålitlig källa. Samtidigt är det myndig-
hetens roll att utarbeta rekommendatio-
ner, till exempel för var det passar att an-
vända hyggesfria metoder. Denna roll ska 
tas i beaktande och man ska komma ihåg 
att informationen inte alltid är opartisk, 
utan både har sin grund i skogspolitik och 
forskning. 

När det gäller muntliga källor har jag 
bland annat arbetat efter ”ringar på vatt-
net principen” och frågat personer jag talat 
med om de kan nämna någon annan per-
son som kan bredda perspektiven ytterli-
gare. Jag har även kontaktat personer som 
jag tyckt varit särskilt viktiga att tala med, 
till exempel Christer Karlsson för att få 
forskningsaspekten och Marie Wickberg 
(C) som har särskilt ansvar för skogspoli-
tiken på landsbygdsdepartementet

I mitt val av källor har jag också velat 
lyfta fram kvinnor som Marie, Yvonne 
och Sandra som har starka kopplingar till 
skog, så det inte skulle bli gubbfest på var-
enda sida. 

 
Etiska problem 

Skogsstyrelsen inventerar skogsområ-
den innan och efter avverkningar för att 
undersöka om miljöhänsyn och produk-
tionsnivåer i skogsbruket lever upp till la-
gens krav. Inventeringen kallas för polytax 
och för 2010 visade den att endast 64 pro-
cent av alla avverkningar under det året 
levde upp till lagen i fråga om miljöhän-
syn, en siffra jag använt i min artikelserie.

Andreas Eriksson på Skogsstyrelsen 
informerade mig om att denna siffra har 
ifrågasatts eftersom en kontrollinvente-
ring utförd under 2011 gav andra resultat. 
Jag har läst rapporten från kontrollunder-
sökningen och valde att ändå använda 
siffran från 2010 års polytax av följande 
anledningar:

1. Polytaxinventeringarna (innan och 
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efter avverkning) gjordes av samma per-
soner som då bedömde vilken hänsyn som 
tagits. Kontrollinventerarna kom dit ett år 
efter att polytaxinventerarna gjort sina 
bedömningar. Det betyder att skogarnas 
tillstånd hinner förändras mellan polytax- 
och kontrollbedömningen. 

2. Kontrollinventerarna hade inte sett 
områdena innan avverkning och hade 
heller inte tillgång till beskrivningar av el-
ler kartor över skogsområdenas tillstånd 
innan avverkning, vilket gör det omöjligt 
att bedöma om miljöhänsyn har tagits då 
de inte vet vilka naturvärden som funnits 
på platsen tidigare. 

3. Kontrollinventeringen från 2011 vi-
sade på ungefär lika stor (till och med lite 
större) brist på miljöhänsyn.

Citatkontroll 

För citatkontroll av ”Fäbodparet lever av 
skogen” mailade jag hela artikeln så att 
Owe och Yvonne kunde se pratminus och 
kontext.  

”Skogsbränsle skapar jobb på hemmap-
lan” mailade jag till Björn Antonsson. San-
dra Nykvist och Mikael Hed har jag haft 
telefonkontakt med och på så sätt kontrol-
lerat att deras citat är korrekta.

Citaten i ”Nytänk i skogsfabriken” och 
”Tillsynslucka i skogsvårdslagen” har jag 
klippt ut (tillsammans med stycket de 
fungerar som kommentarer till) och mai-
lat till respektive person. 

Eftersom ”Nytänk i skogsfabriken” och 
”Tillsynslucka i skogsvårdslagen” är fak-
tatäta artiklar hade ett och annat missför-
stånd smugit sig in i texterna och jag fick 
ändra ett fåtal sakuppgifter efter citatkon-
trollen. Ett par av de kommentarer jag fick 
tillbaka var krångliga omskrivningar av 
det jag skrivit. Experter vill kanske inte 
förmedla förenklade bilder av ämnen som 
de upplever som viktiga. 

Ett av de byråkratiska förslagen på änd-
ringar som landade i min inkorg under 
arbetet med citatkontroll är följande me-
ning:

”[...] skogsvårdslagens krav på natur-
vårdshänsyn aldrig vara mer än ”baga-
tellartade” för markägaren, som det står i 
förarbetena.”

I samlingen hittar vi också klassiker 
som:

”Grova träd avverkas när deras förränt-
ning på sitt eget bundna kapital har blivit 
för lågt.” 
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Intervjuad: 2012-02-27

Harald Holmberg 
Skogsägare. 
Intervjuad: 2012-02-17

Lena Gustafsson
Ledare för ”Enheten för Naturvårdsbio-
logi” på Sveriges Lantbruksuniversitets 
institution för ekologi.
Intervjuad: 2012-03-02

Marie Wickberg
Stabschef på landsbygdsdepartementet.
Intervjuad: 2012-02-28

Morgan Johansson
Lagspecialist, Skogsstyrelsen.
Intervjuad: 2012-03-01

Nils Fagerberg
Jägmästare. 
Intervjuad: 2012-02-13

Owe Lindgren
”Fäbodmas”.
Intervjuad: 2012-02-24

Sverker Rosell 
Projektledare på Skogsstyrelsen för ”Kon-
tinuitetsskog och hyggesfritt skogsbruk”.
Intervjuad: 2012-02-13 och 2012-02-17

Yvonne Smedberg
Fäbodkulla.
Intervjuad: 2012-02-24
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