
Detta är jag, Harald. 

Född 1938. Skogsarbetare. Studier, gymnasium, 
lärarhögskola, biologi 20p, skogsproduktion 10 p.   

1972 – Mellanstadielärare i 30 år. Fritidspolitiker. 

Bisysslor. Naturfotograf - frilanser.  

Skrivit två böcker. Två till på gång. 

Skogsägare.  Jägare. Byutvecklare. 



Skogen i mitt liv. 

Timmerhuggning 1950-talet med timmersvans 
och yxa. 
 
Flottarlaget i Norrbäcken 1960. 



 
1950-tal - Kalhyggesbruket börjar florera! 
Men också stämpling och gallring. 
Hyggesbränning! Hormoslyr! Björken skulle bort. 
 
 1990- Fanns ingen annan metod? Blädning? 
 
 • Hemmanet samägt. Pröva 

blädning. 

• Tvist med skogsvårdsstyrelsen. 

• Egen inventering av 
kvarvarande skog. 

• 65 m3 sk/ha kvar. 

• Mosaikhuggning? Nej! 

• Sittning med överjägmästare 
och vi avgår med seger och får 
25000 kr till viltvatten! 



Mats Hagner – Naturkultur. 

Norrbäck ett centrum för kontinuitetsskogsbruk. 
Exkursioner, kursverksamhet, diskussioner.  
Kursdeltagare från Dalarna, Stockholm, Hälsingland, Jämtland, Bohuslän, Norrbotten, 
Västerbotten, Lappland.  

Naturkultur är ett sätt att nå maximal 
produktion genom att på varje plats i 
skogen, varje trädgrupp beräkna bästa 
utfall vid en avverkning och därefter 
färgmärka de träd som skall tas. Träd som 
inte bär sin egen avverknings- och 
återbeskogningskostnad får fortsätta att 
växa liksom de träd som har goda 
förutsättningar att bli bra, välbetalt virke. 
Träd som vuxit färdigt avverkas liksom 
skadade träd och träd som hindrar 
maximal tillväxt. Plantering sker i större 
luckor utan markberedning. 

Fördelar: Inga kalhyggen, Liten påverkan 
på klimat, biodiversitet, fornlämningar 
mm.  Bättre inkomster! 



Avverkningar utan kalhuggning. 
• Ansökan om avverkning – kalhuggning, markberedning, plantering. 

• Förbjuda avverkning av träd mindre än 12 cm i brösthöjd. Hjälpplantering utan 
markberedning. 

• Gallring. Sitta med i skördaren och hjälpa till att välja träd. Hjälpplantera i körvägar 
och luckor. 

• Lämna tall som haft förutsättning att bli värdefullt virke. Plantera utan 
markberedning. 

• Ta tillvara virke om vindfällning eller snöbrott manuellt. 

 

 Vilka val har du? 
 
Färgmärka själv och leja för 
avverkningen.  
 
Beställa färgmärkning av 
Silvaskog. Sälja rotpost. 
 
Gallra själv och sälja på 
leverans. 



Att  bli skuldfri. 

• 20051105 Ansökan att få 
avverka enligt Naturkultur. 
Avslag! 

• Överklagan till 
skogsstyrelsen. – Avslag! 

• Överklagan till länsrätten! 
Avslag! 

• Överklagan till kammarrätten 
i Sundsvall. Avslag! 

• Överklagan till 
regeringsrätten. Inget 
prövningstillstånd. 

Med avsikt att färgmärka själv och sälja till 
Norra Skogsägarna. 2005. 

Omskrivet i nästan alla svenska tidningar t.o.m. Metro! 
Många kontakter från hela landet! Telefonsamtal, mail, vykort. 

 TV4-peportage, morgonsoffa. Västerbottens TV och radio. 
Riksradion. 



Inne i skogen! 



Att få gallra i sin egen skog? 
• Pengar ett nödvändigt ont. 
• Kontakt Norra skogsägarna – Anmälan om normal 

gallringsavverkning september2008. 
• Sittning i skördare för instruktion.  
• C:a 900 m3f. 
• Mina åtgärder. Plantering c:a 4500 plantor. Under 3 år. 

 Våren 2009 plantering. 
 
Hösten 2009 
Skogsstyrelsen 
kontrollerar och 
överlämnar direkt till 
åklagare. 
Ingen kontakt med mig 
som anklagad! 



ÅTAL!!! 
• 20100115 Telefonsamtal från SVT-Västerbotten och VK. 

• Är det du som avverkat och blivit åtalad???? 

• Skogsstyrelsen har aldrig kontaktad mig!!! 

• § 10 kurvan! 



Polisförhör! 
• Jag inbjöd förhörsledaren att komma till mig. 

• Jag nekade till att ha gjort något fel. 

• Vi gick i den skog som åtalet gällde.  

• Hans intryck? Vet ej! 

• Träff, Skogsägarföreningen som medåtalad. 

• Vägran ha med Mats Hagner. 

• Egen advokat Gunnar Svanström. 



Rättegång. 

• Skulle ske på hösten men det behövdes tid för 
förberedelser och rättegången uppskjuten till 
nästa vår. 

• Jag och Mats Hagner gör egna undersökningar 
av virkesförrådet. Kontrollerar både stående 
volym och naturlig föryngring samt plantering. 

• En 150 -sidig rapport blev vår inlaga till 
tingsrätten i Lycksele. 



I den gallrade skogen! 

• Återväxt i skog 

• Inne i skogen fanns 946 plantor per hektar 
varav 236 var planterade granar (Tabell 2).  

• Längden hos registrerade plantor varierade 
från 20-300 cm. 

• Variationen av stora naturplantor var 
betydande, från 255 till 1400 plantor per 
hektar. 



I dag ser de ut så här! 

 



Eller så här! 

 



Vad hände? 

• 20110520 Åtalet nedlagt.  

• 20110614 Mats Hagner och jag hade inbjudit till 
exkursion på den dag som rättegången skulle ha 
skett och i enlighet med vad vi hade planerat. 

• Radio Västerbotten och Skogsland med. 

• Sökte anstånd om att inkomma med 
ersättningsanspråk. 

• Överklagan till Hovrätten eftersom man har rätt 
att bli frikänd. 



Kalhyggesbruket och dess följder! 

• Skogsvårdslagen konstruerad för att i grunden 
lägga om vårt skogsbruk. 

• Politisk styrning. 

• Anpassning till storskogsbrukets behov – 
produktion av massaved.  

• Kalavverkning, markberedning, plantering, 
röjning, gallringar, slutavverkning. 

• Ökat tryck på att bilda naturreservat! 

• Försiktiga skogsägare blir av med sin mark 
eller får avverkningsförbud. 



Vem tjänar på detta? 
• Storskogsbruket får gratismassaved. 

• Det lönar sig bättre att köpa av småskogsägare 
än att avverka i storskogsbrukets egna skogar. 

• Småskogsägare måste sannolikt betala 
avverkningen på det som säljs antingen det är 
virke i en föstagångsgallring eller 
slutavverkning. 

• Storskogsbruket får betala hela avverkningen 
när de tar ur den egna skogen. 



 

Ekonomiska, miljömässiga och 
sociala aspekter på vårt skogsbruk. 

 

• Hur påverkar skogsbruket vår 
ekonomi? Vår miljö? Vår vardag, 
vår bygd, vår framtid? 

 



Ekonomi 

Miljöfrågor 

Sociala frågor 

Ekonomi 

Vilken roll spelar dessa frågor? I vilken ordning 
uppmärksammas de? 



•       Att kalavverka försämrar min ekonomi och ger mig en massa  

•     obetalt arbete. Plantering, röjning. 

• Ökade kostnader för insatser som inte behövs. Markberedning, 
inköp av plantor, fler än vad som behövs. 

• Medverkar till sämre virkeskvalitet. 

• Förlänger avverkningsintervall. 

• Exempel: Vid kalhuggning är alla dimensioner under 16 cm i 
brösthöjd olönsamma. Avverkningen kostar mer än de inbringar i 
pengar. Antalet träd i den storleken är mellan 20 – 50% i en 
avverkning. (kontinuitetsskog)Vinsten när man säljer träd som är 16 
cm i brösthöjd är så liten att man bör avstå från att sälja dem. Träd 
och plantor under 18 cm i brösthöjd skall växa vidare till mer 
ekonomiska dimensioner. Fråga också dig själv! För hur lite är jag 
beredd att sälja ett träd? 

• Även större träd som har god kvalitet och är gröna och växtliga skall 
växa till högre ekonomisk värde. Avverkningskostnaden sjunker, ju 
större träden är. 

 

Ekonomi 



•       Vem tjänar på förstagångsgallringen? 

 

• Ökade kostnader för insatser som inte behövs. Markberedning, 
inköp av plantor, fler än vad som behövs. 

• Medverkar till sämre virkeskvalitet. 

• Förlänger avverkningsintervall. 

• Exempel: Vid kalhuggning är alla dimensioner under 16 cm i 
brösthöjd olönsamma. Avverkningen kostar mer än de inbringar i 
pengar. Antalet träd i den storleken är mellan 20 – 50% i en 
avverkning. Vinsten när man säljer träd som är 16 cm i brösthöjd är 
så liten att man bör avstå från att sälja dem. Träd och plantor under 
18 cm i brösthöjd skall växa vidare till mer ekonomiska dimensioner. 

• Även större träd som har god kvalitet och är gröna och växtliga skall 
växa till högre ekonomisk värde. Avverkningskostnaden sjunker ju 
större träden är. 

 

Ekonomi 



Ekonomi 

år -70 -71 -73 -74 -75 -76 -78 -80 -84 s:a volym m3sk m3f förlust/st

plats Grubb Getingmyrliden

ha 6,5 8 11,5 30 14 5 15 9 18 117 0 0,83 

8 cm 0 50 0 0 0 335 888 337 1941 3551 0,03 106,53 88,4199 43 152693 

10 cm 110 363 46 321 322 500 1368 400 1962 5392 0,05 269,6 223,768 37 199504 

12 cm 211 444 250 484 521 474 1432 409 1827 6052 0,07 423,64 351,6212 30 3041 

14 cm 226 430 299 664 585 437 1240 345 1591 5817 0,1 581,7 482,811 21 122157 

16 229 396 421 794 573 392 1151 358 1438 5752 0,14 805,28 668,3824 8 46016 

18 211 385 492 779 555 325 757 285 1095 4884 

20 180 381 465 746 481 262 737 281 895 4428 

22 205 339 428 595 466 202 568 280 682 3765 

24 166 283 371 482 407 158 370 276 475 2988 

26 124 231 286 347 307 115 313 199 285 2207 

28 110 173 237 276 269 49 157 175 159 1605 

30 115 160 178 198 190 35 99 138 97 1210 20812 

32 63 94 104 130 129 21 41 90 63 735 

34 43 57 83 78 103 12 19 86 22 503 

36 23 42 48 52 76 2 9 69 16 337 20812 

38 19 24 33 29 27 0 6 34 6 178 0,418853647 %unde 16cmbh

40 10 26 15 15 24 2 4 16 4 116 

42 13 8 12 14 16 1 10 1 75 

44 2 4 3 4 11 2 14 1 41 

46 2 5 5 7 4 15 38 

48 3 2 4 9 

50 2 0 2 

52 0 0 

54 2 2 

56 0 0 

58 0 0 

60 0 0 

62 1 1 

s:a 2062 3898 3776 6015 5070 3324 9159 3824 12560 49688 1381,47 1146,6201 523411 

träd/ha 34,76923077 487,25 328,3478261 200,5 362,1428571 664,8 610,6 424,8888889 697,7777778 424,6837607 

547 1287 595 1469 1428 1746 4928 1491 7321 förlust /m3f 456,4816193 

obs enbart gran

%klenv 0,265276431 0,330169318 0,157574153 0,244222776 0,281656805 0,525270758 0,538050005 0,389905858 0,582882166 

år plats ha m3sk träd m3sk/ha Träd/ha *Träd/m3sk medelträd diam.diam.

1969 Gårdskiftet 1 73 303 73 303 4,150684932 0,240924092 20 

1970 granhobben 6,5 574 2992 88,30769231 460,3076923 5,212543554 0,19184492 18 

1971 Granhobben 8 1108 4497 138,5 562,125 4,05866426 0,24638648 20 

1973 Granhobben 11,5 1203 3778 104,6086957 328,5217391 3,140482128 0,318422446 22 

1974 Granhobben 30 1829 8170 60,96666667 272,3333333 4,466921815 0,223867809 18 

1975 Granhobben 14 1619 6787 115,6428571 484,7857143 4,192093885 0,238544276 20 

1976 Vägbaracken 5 592 3767 118,4 753,4 6,363175676 0,157154234 16 

1978 Vägbaracken 14 1580 10293 112,8571429 735,2142857 6,514556962 0,15350238 16 

1981 Grubb 9 1101 5497 122,3333333 610,7777778 4,992733878 0,200291068 18 

1984 Getingmyrliden 18 2142 15666 119 870,3333333 7,31372549 0,136729223 16 

117 11821 61750 101,034188 527,7777778 5,223754336 0,191433198 18 

Stämplingslängd med de 
olika dimensionerna och 
deras antal. 
Nedan: 
 Tio års stämplingar och 

medeldimensioner. 



Ekonomi 

diam. löv omräkn fast Antal volym avverkn/ massa förlust/ förlust/

cm 0,83 löv m3f m3f pris kr vinst/m3f vinst

8 0,03 0,0249 364 9,0636 950 330 -620 -5619,432 

10 0,05 0,0415 456 18,924 563 330 -233 -4409,292 

12 0,07 0,0581 304 17,6624 411 330 -82 -1448,3168 

14 0,1 0,083 204 16,932 298 330 32 541,824 

16 0,14 0,1162 152 17,6624 197 330 133 2349,0992 

18 0,18 0,1494 81 12,1014 158 330 172 2081,4408 

20 0,24 0,1992 46 9,1632 119 330 211 1933,4352 

22 0,3 0,249 35 8,715 95 330 235 2048,025 

24 0,37 0,3071 16 4,9136 77 330 253 1243,1408 

26 0,44 0,3652 11 4,0172 65 330 265 1064,558 

28 0,53 0,4399 2 0,8798 54 330 276 242,8248 Kronor/

30 0,62 0,5146 2 1,0292 46 330 284 292,2928 m3f netto

1673 121,0638 319,5998 2,6399287 

OBS!!!
0,0723633 volym medelstam löv

avverkat netto netto Skillnad

Resultat m3f kr/m3f kr

Kalhuggning 980 190 186654 

Natur-kultur, kontinuitetsskogsbruk 781 316 247109 60455 

Stående skog kvar 199 350 69650 69650 

Behållning 130105 

diam löv omräkn fast Antal volym avverkn/ massa

cm 0,83 löv m3f m3f pris kr vinst/m3f vinst

18 0,18 0,1494 81 12,1014 158 330 172 2081,4408 

20 0,24 0,1992 46 9,1632 119 330 211 1933,4352 

22 0,3 0,249 35 8,715 95 330 235 2048,025 

24 0,37 0,3071 16 4,9136 77 330 253 1243,1408 

26 0,44 0,3652 11 4,0172 65 330 265 1064,558 

28 0,53 0,4399 2 0,8798 54 330 276 242,8248 

30 0,62 0,5146 2 1,0292 46 330 284 292,2928 

193 40,8194 1696 8905,7174 218,17365 

OBS!!!

0,2114995 volym medelstam löv

111kr/m3 i 
avverkningskostnad 

327 kr/ m3 i 
avverkningskostnad 



Ekonomi         Långsiktig, total ekonomi. 

• Kortsiktigt kan det tyckas ekonomiskt om alla träd är 
lika och står tätt, men risken ökar för olika skador 
vilket kan få förödande konsekvenser. Stormen 
Gudrun och Per.  

• Insektsangrepp. Svampangrepp, fornlämningar, 
kulturlämningar, biodiversitet, klimatstörningar.  

• Vad har vi att överlämna till nästa generation? 
• Glesbygdens överlevnad. Det tar 50 år, två 

generationer innan nästa avverkning om jag 
kalavverkar! Vid förstagångsgallringen är nettot 
mycket litet om det ens finns något! 

• Vår överlevnad på planeten Jorden! 



Miljö 
Konflikt med 

miljön! 
• Kalhyggesbruket…..  

• Skapar otrivsamma, kala ytor! 
Förhindrar mångbruk! 
 

• Raserar kultur- och 
fornlämningar. 
 

• Förstör lavfloran för 
rennäringen. 
 

• Skapar problem med frost på 
låglänta områden. 
 

• Försumpar  marken när inga 
träd suger upp vattnet. 
 



Miljö 
Biodiversitet! 

Den ekologiska balansen blir rubbad.  

 
• Normalt sett finns det i ett område ett fåtal arter med många individer men 
många arter med få individer. Detta gäller både växter, djur och insekter. Den 
balansen rubbas, och vi får en massa rödlistade, utrotningshotade arter! 

• Det värsta som kan hända är när alla gör lika  

  och  det är fel! 



Konflikt med klimatet! 
 

 

 

• Kalhyggesrester skall brytas ned och det medför att 
massor av CO2 produceras! och syreproduktionen 
minskas. (fotosyntesen) ----  

• Professor Anders Lindroth: Citat! 
 Det finns idag utarbetade koncept till ett mera kontinuerligt skogsbruk, men dessa har 

svårt att vinna gehör i det förlov sagt konservativa skogsbruket. I denna form av 
skogsbruk strävar man efter att hela tiden hålla en så tät skog som möjligt vilket medför 
att stora mängder koldioxid hela tiden tas upp från atmosfären.  
En uppskattning av vad det skulle kunna innebära ger vid handen att upptaget av 

koldioxid kanske skulle kunna öka med i storleksordningen 50–100%.  

• Markberedning medför samma sak! 

• Det tar lång tid innan balansen är återställd på 
kalhygget. Minst 30 år! 

 

Miljö 



 
Vad händer med dina goställen? 

 
Vad händer med stigarna i skogen? 

 
Vad händer med fornminnen i skogen? 

 

Sociala frågor 



Sociala frågor 
Vad händer med kulturresterna av den 

gamla kojan i skogen när markberedaren 
kommer? 



Sociala frågor 

Vilka arbetstillfällen får de 
närboende? 

Blir deras arbetsvillkor 
drägliga? 

Kommer de att känna 
trygghet i sitt arbete? 

Vad händer med 
landsbygden och 
dess folk? 
Finns den, de kvar 
om 50 år? 



Vad behövs i en framtid? 
*En bättre skogsvårdslag som verkligen jämställer ekologi, biodiversitet, klimat 
med ekonomin som hittills totalt dominerat, men på ett felaktigt sätt. 
• Vi måste gå över till ett kontinuitetsskogsbruk, gärna Naturkultur som i dag 
är det mest genomtänkta koncept som finns. 
• Skogsbruket måste ta hänsyn till närboendes önskemål så att de slipper 
ökenskogbruket. 
• Rennäringen och dess behov av lavar.  
• För att vi som skogsägare skall få bättre grepp om skogsinnehållet måste vi 
återgå till att märka träd och mäta upp trädens dimensioner som går till 
avsalu. Det skapar arbetstillfällen och ett mer genomtänkt bruk av skogen. 
• Det är viktigt att vi kan behålla en befolkning på landsbygden, som ser vad 
som händer i närområdet där skogen brukas. Brukare som inte bor på sin 
fastighet blir bara intresserad av pengarna inte livsmiljön eller våra biologiska 
vänner. 
•  Vi måste bedriva ett skogsbruk där vi brukar men inte förbrukar den resurs 
som skogen med sina bevingade, fyrfota eller andra för systemet viktiga 
varelser utgör. 
 

• Skall vi med stolthet eller skam överlämna vårt skogliga arv till nästa 
generation. 

 



Hur skall vi kunna behålla folk på landsbygden? 

• Ny skogsvårdslag! Peter Lohmanders artikel. Sture Larssons artikel. 

• Nytänkande vad gäller stöd till landsbygden och dess utveckling! 

• Hur får vi återflyttning - inflyttning? 

• Vilken effekt har alla bidrag haft? – Vi behöver en ändrad syn på 
bidragsfloran. 

• Har vi blivit fler? 

• Äga, bebo, bruka! 

• Jakträtten? 

• Vanhävdslag? 

• Piska eller morot? 

• Ändrade skatteregler!!! 

• Ett glesbygdsplakat?! 

• Upprop till alla riksdagsledamöter! 

 



Svenska kvinnor och män…… 

• Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! 
• Jag vädjar till er att nogsamt ta del av bifogade dokument inte för min skull, men 

för den svenska skogens och för Sveriges skull. För ekonomins, för klimatets, för 
biodiversitetens och landsbygdens skull. Vi håller på att omvandla skogen till att 
enbart vara till för storskogsbruket som gärna ser att det kan tulla småskogsbrukets 
skog på gratisvirke. Det är dags att Ni i vår riksdag ser till att vi får en ny 
skogsvårdslag som har ett bredare anslag för en bättre, mera vidsynt förvaltning. 
Jag har mobiliserat en bred kunskap för att belysa följderna av det vi håller på 
med. Sprid också detta budskap till den svenska regeringen. 

• Med utmärkt högaktning 
• Harald Holmberg, skogsägare 
• Norrbäck 132, 
• 921 99 Lycksele. 
• Tel. 0950-57 40 21 
• Mob. 070-699 21 97 
• E-post: uttermangarden@norrek.se 

 

mailto:uttermangarden@norrek.se

