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SAMMANFATTNING
Skogsbruket har en lång historia i Sverige och kom under 1900-talet att hamna i en rad konflikter
med intressegrupper som förespråkade skogens immateriella värden. Syftet med denna
diskursanalys är att redogöra för de maktrelationer som var rådande under 1980-talets skogsbruk i
Jokkmokks kommun. Undersökningen ämnar i första hand att lyfta de röster som under 1980talets skogsbruk i Jokkmokks kommun tystades av de intressegrupper som prioriterade skogens
materiella värden. Hur den koloniserade har agerat och reagerat kommer följaktligen att behandlas.
Undersökningen påvisar att Jokkmokks kommun blev överexploaterad under 1980-talet vilket kom
att skapa maktrelationer mellan skogens intressegrupper. Avverkningarna påverkade både
rennäringen och den lokala befolkningen och 1980-talet går således att ses som en fortsatt
postkolonial era där en kolonial diskurs är rådande. Undersökningen visar även att det fanns
möjlighet att göra motstånd men att de röster som förespråkade skogens immateriella värden
försummades.
Nyckelord: skogsbruk, Jokkmokks kommun, intern kolonialism, postkolonialism, diskursanalys,
subalterns röst.

ABSTRACT
Forestry has a long history in Sweden and came during the 20th century to end up in a series of
conflicts with the interest groups advocating the immaterial values of the forest. The purpose of
this discourse analysis is to describe the power relationships that were prevalent during the 1980s
forestry in the municipality of Jokkmokk. This study primarily focuses on highlighting the voices
during the 1980s forestry in the municipality of Jokkmokk who were silenced by groups that
prioritize the material values of the forest. How the colonized have acted and reacted will also be
discussed. This study shows that the municipality of Jokkmokk became overly exploited in the
1980s which came to create the power relationships between forest interest groups. Felling affected
both reindeer herding and the local population and it is possible to speak of the 1980s as a
continued post-colonial era where a colonial discourse is prevalent. The survey also shows that it
was possible to resist but that the votes in favor of the forest's immaterial values were easily
neglected.
Keywords: forestry, the municipality of Jokkmokk, internal colonialism, post-colonialism,
discourse analysis, the voice of the subaltern.
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INLEDNING
Till slut hade den så nått även hit: Girigheten. Dess apostlar hade vid sina skrivbord och på
sina räknemaskiner kommit fram till att de gamla träden, några av dem femhundra år gamla,
vid stranden och uppe på bergen nog vore lämpliga att omvandla till pappersservetter och
blanketter, toalettpapper och banala tidningar, av vilket allt vi redan har för mycket och som
efter användningen kommer att kastas bort.
De sände ut sina kunskapare som mätte träden och med stort allvar räknade ut hur många
kubikmeter massaved dessa levande ting, med minnen från femtonhundratalet, innehöll. De
slog med sina käppar: här skall vägen gå! De ritade på sina kartor.
Och så en vacker dag, då kungsörnarna speglar mot den blå himlen och då tjädrarna spelar
och renarna drar västerut, då kommer de stora bandtraktorerna och grävmaskinerna och
sprättar upp landet med sina ståltänder. Motorsågar knattrar och de gamla träden faller.
Jättelika traktorer forslar bort dem, malande ned allt med sina väldiga hjul.
Vad skall vi göra?
Detta har inte hänt ännu. Men stakkäpparna står där och på kartorna finns allt inritat! Vad
skall vi få göra? Vi som står där med våra knutna händer och bultande hjärtan? Vad rår vi då
ensamma på? Finns det alls någon som hör oss och vill hjälpa oss?1

Skog och skogslandskap har en mångfacetterad betydelse för oss människor. Skogens
virkesproduktion har starkt bidragit till att utveckla det svenska välfärdssamhället. Men
skogsindustrins roll i svensk export och dess regionala roll som arbetsgivare är enbart ett fåtal
aspekter. Visserligen hämtas årligen timmer, massaved och energived ur skogen men
skogslandskapet har en bredd av andra värden och funktioner. Dels spelar skogslandskapet en
viktig roll vad gäller identitetsskapande faktorer för hur vi känner oss som nordeuropéer eller hur
vi betraktar Sverige som land. Dels är skogen en livsmiljö för växter och djur och dels fungerar den
som upplevelserum för rekreation, turism och pedagogik. Skogens många användningsområden
har lett till ett alltmer intensivt nyttjande, både som råvarukälla för industrin och och som bas för
annan verksamhet. Det finns således en lång erfarenhet av naturresursexploatering i norra Sverige.
Den höga tillväxten vad gäller landets skogsbestånd har lett till intressekonflikter kring skogens
utnyttjande och frågan om skogens användning är lika aktuell idag som under 1980-talet.
Under 1980-talet var den svenska skogsindustrin den största kommersiella användaren av den
svenska skogen och så ser det ut än idag. Skogen är således Sveriges viktigaste exportprodukt. I
denna kommersiella och kapitalistiska syn på skogen glöms dock andra värden bort. Det inledande
citatet synliggör skogens immateriella värden under 1980-talet, som är oerhört viktiga för alla
Anderson, Hans ”Vi drömde, vi trodde…”, i Sveriges natur: Naturskyddsföreningens årsbok. Årg. 73(1982), Fjällen,
Naturskyddsföreningen, Stockholm, 1982 ss.71-74.
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boende och verksamma i Jokkmokks kommun. Olika gruppers perspektiv på skogen går att lyfta
vad gäller identifierandet av värden. Stora konflikter om skogen och skogsbruket präglade således
1980-talet. Konflikterna handlade inte längre om var skogsbruket bedrevs utan också om hur det
bedrevs. Detta intensiva och expansiva skogsbruk ledde till en rad intressekonflikter med olika
grupperingar med skilda värderingsmässiga utgångspunkter. Det var generellt skogsbrukets
intressen som stod emot naturvårdens intressen, men denna undersökning kommer även att
synliggöra andra intresseriktningar knutna till bland annat kulturmiljövård och alternativa
skogsrelaterade näringar såsom rennäringen.
När exploatering av skog lyfts ur en negativ aspekt är det ofta miljöperspektivet som först tas i
beaktande. Sällan lyfts ett kolonialt perspektiv där det märkvärdiga i att bolag tillåts tjäna och föra
ut stora mängder pengar på sådan verksamhet samtidigt som samhället i samma regioner urholkas
allt mer. För sedan industrialismen har de kommuner som bidragit mest till landets välfärd nu blivit
de fattigaste. Det inledande citat visar tydligt den maktlöshet lokalbefolkningen kunde uppleva vad
gäller just exploateringen av skog i Jokkmokks kommun. Norrlänningarna är således offer för en
metodisk och långvarig kolonialism. Råvarutillgångar som skog, malm och elkraft har lett till
utsugning och storskalig kontroll av dess ekonomiska värden. 1980-talets skogspolitik var aggressiv
och expansiv och den stora och skogstäta kommunen Jokkmokk kom att bli utsatt. Både
rennäringen och den lokala befolkningen upprördes av skogsnäringens starka ekonomiska
intressen som kom att väga betydligt tyngre än rekreation och rennäring.
Det saknas följaktligen för Sveriges del en studie som synliggör exploaterandet av skog i norra
Sverige under 1980-talet där den koloniserade lyfts, som i föreliggande undersökning benämns som
den subalternas röst. På samma sätt som Sri Lanka lever på te, lever Sverige på skog. Sverige har
således fortfarande ett förhållande mellan centrum och periferi som enbart kan förklaras som
kolonialt. Förhoppningsvis kommer denna studie att redogöra för skogens osynliga värden och de
röster som inte alltid blev hörda under 1980-talets skogsbruksdebatt kan nu få ta plats.
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SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR
Kolonialstaters utnyttjande av kolonier har ofta lyfts i en historisk kontext, men sällan har koloniala
aspekter analyserats vad gäller exploateringen av norra Sveriges naturresurser som grund för
välfärdssamhället. Detta beror troligtvis på att den allmänna föreställningen om Sverige som ickekolonialmakt. Utgångspunkten i denna uppsats är att den svenska skogspolitiken präglas av en
ekonomisk dominans där skogen ses som en råvarukälla, som orsakar konflikter med övriga värden.
Syftet med denna undersökning är att redogöra för maktrelationer inom skogsbruket i Jokkmokks
kommun 1980-1990, där i första hand den subalternas röst återges. Exploateringen av skog
kommer att sättas in i ett kolonialt perspektiv. Följande frågor kommer därför att behandlas:
•

Vilka är intressegrupperna inom 1980-talets skogsbruk i Jokkmokks kommun samt
vilken/vilka av skogens värden förespråkar de?

•

Hur har frågor kring exploateringen av skog representerats i argument och hur man
legitimerat de beslut som fattats?

•

På vilka sätt har den koloniserade agerat och reagerat på 1980-talets skogsbruk i Jokkmokks
kommun?

METOD & MATERIAL
KRITISK DISKURSANALYS
I en diskursanalys studeras de diskurser som råder för att förklara och tolka verkligheten eller delar
av verkligheten. Diskursanalysen mål är dock inte att kartlägga vad människor menar eller hur saker
och ting ligger till eftersom den socialkonstruktionistiska tanke som analysen vilar på menar att
detta inte existerar. Den minsta gemensamma nämnaren för diskursanalytisk forskning är att
språket anses ha en avgörande betydelse för verkligenheten, eftersom det är genom språket
verkligheten förmedlas till andra.2 Det enda vi kan ta del av är språket och dess representation av
verkligheten. Det är i detta fall hur olika värden eller diskurser är konstruerade som går att studera
i denna undersökning.3
Vad gäller den kritiska diskursanalysens fokus riktas den både mot de praktiker som konstruerar
föreställningar om världen, om maktrelationer, om sociala subjekt och relationer samt mot den

2
3

Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s.15.
Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.16.
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effekt dessa konstruktioner har vad gäller främjandet av särskilda gruppers intressen. I denna
undersökning belyses den diskursiva praktikens upprätthållande av relationer inom en social värld
som tillgodoser ojämlika maktförhållanden. Det som här analyseras är således människors
förståelse av verkligheten och hur de uttrycks eller kommuniceras i insändare, intervjuer, artiklar
och ärenden. Utifrån detta synsätt blir det intressant att studera vem eller vilka aktörer som faktiskt
har inflytande över utformandet av diskurser för att i sin tur se vem som har makten att skapa de
styrande värdena inom skogsbruket. Följaktligen blir det även intressant att se vilka värden det är
som uttrycks och vad detta får för konsekvenser för de maktrelationer mellan undersökningens
olika aktörer inom skogsbruket.
Enligt Norman Faircloughs syn på diskursanalys är det centralt att lyfta att diskurs är en viktig form
av social praktik som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer,
inklusive maktrelationer, och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer. På detta
sätt står följaktligen diskurs i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Vidare menar
Fairclough att varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse som har olika dimensioner.
Den är dels en text (i undersökningens fall skrift och tal, där det språkliga och visuella kan blandas)
och dels en diskursiv praktik som innebär produktion och konsumtion av texter. Vid
undersökningens sammanställning är den även en social praktik där analysen innebär ett
övervägande om den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den existerande
diskursordningen och vilka konsekvenser det i sin tur har för den bredare sociala praktiken.4
I diskursbegreppet använder Fairclough sig av en tredimensionell modell (se figur 1) som inkluderar
diskurs som text, diskurs som praktik och diskurs som social praktik. Med diskursiv praktik menas
hur texter produceras samt konsumtionen av dem. Social praktik avser i sin tur relationerna mellan
text och den diskursiva praktiken.5 Denna modell ter sig relevant för undersökningen eftersom den
analyserar språket djupgående samtidigt som språket fungerar som skapare och upprätthållare av
verklighetskonstruktioner.6 Utifrån denna tredimensionella modell avser undersökningen att
använda diskurs som text, i detta fall artiklar och insändare från tidningar och Svenska
naturskyddsföreningens årsböcker samt Länsstyrelsens ärenden, för att kunna analysera vilken eller
vilka diskurser som styr de värden som prioriteras vad gäller skogsbruk. Analysen grundar sig i sin
tur på föreställningen om att språkets kategoriseringar baseras på medvetna/omedvetna

Fairclough, Norman, Discourse and social change. Polity Press, Cambridge 1992, ss.21-43.
Bergström, G. & Boréus, K. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund 2005,
ss.307-308.
6 Bergström & Boréus 2005, s.321.
4
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föreställningar om omvärlden.7 Den diskursiva praktiken handlar i undersökningens fall om hur
artiklarna, insändarna och ärendena producerar en typ av kontextuell kedja och hur de olika
diskurserna dessutom skapas av aktörerna. Den sista och tredje delen av Faircloughs
tredimensionella modell handlar om hur relationen mellan diskursiv text och diskursiv praktik ser
ut och det är här maktrelationerna i denna undersökning kan kartläggas.8 Denna modell används
således för att se hur undersökningens diskurser blir en del av en helhet och gör det möjligt att se
något annat än de starkaste av röster.

Textproduktion

TEXT
DISKURSIV PRAKTIK

SOCIAL PRAKTIK

Figur 1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys9

KÄLLMATERIAL
Vad gäller Länsstyrelsens ärenden användes de som behandlar skog och avverkning i Jokkmokks
kommun. Vid granskning av materialet är det viktigt att ta hänsyn till avsändarna och deras roll
inom skogsbruket. Det finns även en svårighet var gäller Länsstyrelsens material då de under
perioden 1986-1987 inte behövde arkivera ärendena och därför valde att kassera dem. Under denna
period fanns det dessutom en rad ärendemeningar som behandlade just avverkning av skog i
undersökningsområdet.

Bergström & Boréus 2005 s.280.
Ibid, ss.323-324.
9 Fairclough 1992, s.42.
7
8
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När materialinsamlingen från dagstidningarna Norrländska Socialdemokraten (NSD) och
Norrbottens-Kuriren (NK) gjordes valdes månaderna maj, juni, augusti och september ut.
Bortgallringen gjordes för att minska mängden material att gå igenom och urvalet av månader
baserades på perioder då de flesta människor är ute i skogen och märker de förändringar som skett
i skogslandskapet under vinterhalvåret. Artiklar om skogsbruk och skogens värden har använts
men i första hand insändare som behandlar ämnet för att framhäva den subalternas röst. Av det
funna materialet från dagstidningarna har även här en gallring gjort, för att rymma tidsramen för
undersökningen. Insändare i tidningarnas Fria ord-sidor har prioriterats eftersom de främst lyfter
den subalternas röst.
För att ta reda på i vilken omfattning skog har exploaterats i undersökningsområdet, har
Skogsstyrelsens statistiska årsböcker använts. I dessa finns statistik om både avverkning och
plantering inom samtliga län i Sverige, där en komparation med annat län möjliggörs. Jämtlands län
valdes då det, precis som Norrbottens län, innefattar stora områden av fjällnära skog. Vad gäller
politiken och lagstiftningen under undersökningstiden har Skogsstyrelsens rapport om
skogspolitisk historia använts. Rapporten sammanfattar de lagar och den politik som bedrevs under
undersökningstiden. Primärkällorna, de lagar och propositioner som presenterades till riksdagen
under undersökningstiden, har således valts bort. Slutligen har även Sveriges Naturskyddsförenings
(SNF) årsböcker om Sveriges natur använts. Årsboken från 1982 behandlar fjällen, där artiklar om
fjällskogarna finns tillgängliga. SNF:s bok från 1987 behandlar i sin tur fjällskogar där en rad artiklar
och intervjuer från undersökningstiden finns tillgängliga. Årsböckerna lyfter inte enbart
föreningens åsikter från ett riks- och regionalt perspektiv utan fokuserar även mycket på lokala
röster från just Jokkmokks kommun. En medvetenhet om årsböckernas sekundära karaktär finns.
Det som för undersökningen även har valts bort är intervjuer med personer inom de olika
intressegrupperna under undersökningstiden. Intervjuer hade bidragit till en mer komplex bild av
maktrelationerna under 1980-talet. Detta har valts bort på grund av undersökningens begränsade
omfång.
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TIDIGARE FORSKNING
I detta avsnitt kommer den forskning som utförts vad gäller kolonialism i västvärlden att behandlas
samt forskning kring naturresursexploatering. Kolonialism av tredje världen kommer således inte
att belysas.

KOLONIALISM I VÄSTVÄRLDEN
Sverige har ett långt kolonialt förflutet och det har studerats utifrån flera perspektiv där samer som
koloniserade och staten som kolonisatör är den mest vanligt förekommande infallsvinkeln. Åsa
Össbo skriver bland annat om hur vattendragens industrialisering i Sverige gick till, hur man har
legitimerat de beslut som fattats samt vilka reaktioner som uppkommit inom renskötseln och de
samiska samhället. Össbo kommer fram till att industrialiseringen av vattendragen i
renskötselområdet utfördes genom ett institutionellt ramverk bestående av vattenlagen och
renbeteslagen samt förmynderiet genom lappväsendet. Den politik som bedrevs vid vattenkraftens
uppbyggnad och upprätthållande, osynliggjorde renskötseln som näring och renskötarnas
rättigheter. Hon hävdar att det tidigare agrarkoloniala synsättet kring samer som enbart
nomadiserade renskötare utan rätt till sin mark överfördes till en industrikolonial diskurs. Både
myndigheter och utbyggare agerade och argumenterade utifrån denna diskurs. Ett rättsligt
exkluderande ägde följaktligen rum gentemot de renskötande samer som påverkades. Renskötare
identifierades som mindre förmögna att fatta kollektiva beslut och sköta ekonomiska
angelägenheter, en subjektiviering av renskötare var ett faktum och kom att legitimera en fortsatt
kolonisation. Avslutningsvis lyfter även Össbo de utredningar som utfördes inom den
industrikoloniala diskursen, vilka visade utvalda delar av helheten. Det Össbo fann var att
renbetesmarkerna

minskade

medan

renantalet

bestod

vilket

legitimerade

fortsatt

vattenkraftutbyggnad.10
Erik Bylund skriver om kolonisationen av Pite lappmark under 1700- och 1800-talet. I
avhandlingen behandlar han utgångsläget vid kolonisationens start, dess förlopp och bebyggelsens
förutsättningar vad gäller lokalisation och konservering inom kolonisationsområdet. Bylund lyfter
inte den koloniserades röst utan skriver om kolonisering som uppkomsten av en helt ny
bebyggelseenhet där tidigare nybyggen existerat men ödelagts.11

Åsa Össbo, Nya vatten dunkla speglingar, industriell kolonialism genom svensk vattenkraftsutbyggnad i
renskötselområdet 1910-1968,, Umeå 2014, ss.3-4, ss.252-254.
11 Bylund, Erik, Koloniseringen av Pite lappmark t.o.m. år 1867, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1956, ss.13-16, 168-170.
10
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Historikern Lennart Lundmark har även skrivit ett flertal verk där han lyfter hur den svenska staten
har förhållit sig till samerna under historiens gång. Lundmarks forskning berör frågor kring
markrättigheter och rättspraxis samt hur inställningen till samer har präglats av tidens tankegångar,
där idéströmningar kring bland annat hierarkisk paternalism och utvecklingsstadier överläggs.12

NATURRESURSEXPLOATERING
I avhandlingen Native peoples and water rights: Irrigation, dams, and the law in western Canada skriver
Kenichi Matsui om vattenkraft och rätten till vatten utifrån ett urfolksperspektiv i Kanada. Matsui
menar att tidigare forskning med fokus på kolonialmaktens förtryck ofta frångås i dagens forskning
för att istället fokusera på aktörerna. Matsuis studier visar att en central faktor i exploaterandet var
omformandet av lagar för att statens användande av naturresurserna skulle gynnas. De
gemensamma resurserna blev således privata eller statliga egendomar. Detta är intressant i relation
till denna studie för att se eventuella likheter med skogsägarna under 1980-talet.13
Sten Ove Bergström behandlar i sin doktorsavhandling exploatering av skog i Sverige där han
skriver om kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950. Där synliggör han kronans
behov av att öka landets odlade skogsareal genom att exploatera kronoparkerna i Norrbotten.
Bergström hävdar att sociala motiv sköts undan i och med att den statliga skogsförvaltningen fick
ett avgörande inflytande över kolonisationen. Det blev således domänstyrelsen som fick bestämma
hur många torp som skulle upplåtas på parkerna i Norrbotten vilket i första hand bestämdes utifrån
behovet av antal skogsarbetare. Skogstorparna kom dock att bli dyra att försörja då inkomsterna
av avverkningsarbete och avkastningen från åker och ladugård inte var tillräckliga för att underhålla
arbetarna och i slutet av 1930-talet upplöstes torpen.14 Detta kan jämföras med föreliggande
undersökning vad gäller aktörernas roller inom skogsbruket.
Vad gäller skogsbrukets historia finns det även en mängd forskning. Per Eliasson skriver bland
annat om skogen ur ett miljöhistoriskt perspektiv i avhandlingen Skog, makt och människor: en
miljöhistoria om svensk skog 1800-1875. Eliasson undersöker varför och hur skogsbruk införs i Sverige
under 1800-talet samt vilka konsekvenser det hade under perioden. De konsekvenser Eliasson
avser är de naturförändringar och de sociala konflikter som skogsbruket medförde liksom nya

Lennart Lundmark, Så länge vi har marker: samerna och staten under sexhundra år, Rabén Prisma, Stockholm, 1998,
Lundmark, Lennart (2000). Samernas skatteland: med särskild syftning på tiden efter 1750 (II). Samefolket. 2000:2, ss.
22-24.
13 Matsui, Kenichi. Native Peoples and Water Rights. Irrigation, Dams, and the Law in Western Canada. Québec. McGillQueen’s University Press, Montreal & Kingston 2009, ss.14-27.
14 Sten Ove Bergström, Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950, 1979, ss.148-149.
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värderingar kring skog och skogsutnyttjande.15 I föreliggande undersökning har Eliassons
avhandling använts i bakgrunden, där skogsbrukets historia återges.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskning kring exploatering av naturresurser i Sverige
i första hand fokuserar på markrättigheter och vattenkraft. När exploatering av skog lyfts är det i
första hand i en industrialistisk kontext. Föreliggande studie skildrar den svenska exploateringen av
skog under 1980-talet i ett kolonialt sammanhang där fokus även riktas mot distansering och
diskriminering. Studien kan således fylla den lucka som finns i historieskrivningen vad gäller
exploatering av skog i norra Sverige.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I följande avsnitt introduceras en analytisk ram där tre teorier presenteras. Den postkoloniala teorin
är för denna undersökning övergripande medan internal colonialism och maktrelationer fungerar
som subteorier för att undersökningens frågeställningar ska kunna besvaras.

Eftersom

kolonialismen som undersökningen behandlar är inom nationens egna gränser är internal
colonialism centralt att lyfta för att komplettera den postkoloniala teorin. Postkolonialism handlar
dessutom om hur makt verkar i och mellan samhällen, där den tredje teorin om maktrelationer
följaktligen kommer in.

POSTKOLONIAL TEORI
Den teoretiska referensramen för undersökningen utgår ifrån Ania Loombas postkoloniala teori,
där kolonialismen ses som ett pågående projekt där prefixet post understryker den medvetenhet
om att en viss avkolonialisering ägt rum som fått olika konsekvenser i olika områden. Den
postkoloniala referensramen kan belysa makt på ett specifikt sätt och hur makt i sin tur verkar i
och emellan samhällen.16 Termen postkolonial leder enligt Anne McClintock tankarna till
utvecklingsstadier, där ett postkolonialt samhälle framstår som mer utvecklat och framgångsrikt än
ett kolonialt samhälle. Vidare menar hon att termen pekar på den koloniala tiden som tillhör det
förflutna, vilket i sin tur riskerar att dölja kopplingen mellan det koloniala och postkoloniala i det
nutida samhället. McClintock hävdar således att postkolonial teori riskerar att beskriva
kolonialismen genom en homogen, universell historieskrivning istället för att fånga de nyanser och

15
16

Per Eliasson, Skog, makt och människor: en miljöhistoria om svensk skog 1800-1875. 2002, ss.13-17.
Loomba Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält Stockholm 2005, ss.221-223
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skilda erfarenheter som finns i olika delar av världen.17 Utgångspunkten i föreliggande uppsats är
att huvudtanken med postkolonial teori är att påvisa att den koloniala eran inte är över, inte ens i
”icke-kolonialmakten” Sverige, utan att det snarare genomsyrar samhället och därmed blivit så
självklar att den osynliggjorts. Postkoloniala utgångspunkten är därför högst central i denna analys
då den är ett försök att tänka bortom de gränser och identiteter som instiftats under kolonialismen
och föreställningen om att en kolonial diskurs inte existerar i Sverige. Det är relevant att betona att
denna studie inte gör anspråk på att tala för de koloniserade individer i Jokkmokks kommun utan
syftet är att göra dolda maktrelationer synliga.

Subalterns röst
Enligt Loomba har kolonialmakter världen över lyckats tysta den koloniserades röst. Precis som i
Loombas verk benämns här den koloniserades röst som den subalterna. Det som i första hand
måste diskuteras är med vilka röster de koloniserade talar och hur den subalterna går att återfinna.18
Loomba påstår att det är fel att det bara är de allra lägsta skikten i samhället som kan beskrivas som
”sanna” subalterna och att de därför bara är dessa grupper som är värda att återfinna. Oavsett vilka
de subalterna är befinner de sig på en och samma gång inom ett flertal makt- och
motståndsdiskurser.19 Vidare menar Loomba att det inte räcker att placera den subalterna inom en
mångfald hierarkier, det är även centralt en reflektera över de avgörande kopplingarna mellan dessa
hierarkier, mellan olika krafter och diskurser.20
Precis som Gayatri Chakravorty Spivak lyfter går det inte heller att anta att utsatta grupper kan tala
för sig själva och i sin tur aldrig mer behöver representeras. Spivak menar att det fortfarande finns
en stor mängd människor i världen som befinner sig i en så pass utsatt position att de inte kan föra
sin egen talan. Spivak hävdar dessutom att den subalterna inte kan tala för sig själv utan behöver
representeras av den intellektuelle. Vidare poängteras att postkoloniala kritiker inte bör romantisera
och homogenisera det subalterna subjektet.21 I föreliggande undersökning är syftet att lyfta den
subalternas röst i Jokkmokks kommun för att synliggöra den lilla människans tankekollektiv. Vilken
grupp som utgör den subalterna kommer att förklaras vid varje enskild text, men är i första hand
den grupp som förespråkar skogens immateriella värden. Det som dock måste poängteras är att

17 Anne McClintock, ”The Angel of Progress: Pitfalls of the Term ’Post-Colonialism’” i Social Text (1992): 31/32, s.
85.
18 Loomba, 2005, ss.221-223
19 Ibid, ss.226-227.
20 Ibid, s.230.
21 Spivak Gayatri Chakravorty, Kan den subalterna tala? 2002, ss.144-146.
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den subalternas röst inte alltid går att återfinna, men enligt Loomba är det den intellektuelles uppgift
att återfinna den.22

Internal Colonialism
När exploatering sker inom den egna staten brukar man tala om internal colonialism eller inre
kolonialism. Begreppet ämnar att beskriva förhållandet mellan majoritetsgrupp och
minoritetsgrupp inom det egna landet. Några vanliga kännetecken för den interna kolonialismen
är i första hand isolering av minoriteter i särskilt inrättade reservat, påtvungen assimilering samt
rasistiska ideologier.23 Här är det viktigt att tydliggöra att denna uppsats inte enbart fokuserar på
minoriteten ursprungsfolk, i Sveriges fall samer, utan samtliga minoriteter som förespråkar skogens
immateriella värden.
Enligt Michael Hechters modell om intern kolonialism innebär inte kontakterna mellan centrum
och periferi något ömsesidigt givande och tagande, utan centrum dominerar periferin politisk och
exploaterar den följaktligen materiellt. Grunden till detta, menar Hecther, ligger i att staten
moderniserades och industrialiserades ojämnt och centrum och periferi fick således olika tillgång
till resurser och makt. Medan centrum fick en diversifierad industriell struktur industrialiserades
periferin inte i samma utsträckning och den kommande utvecklingen blev kompletterande till och
beroende av utvecklingen i centrum.24 Främst handlar intern kolonialism om staten som
majoritetsgrupp som bedriver en intern koloniseringsprocess. I denna studie kommer det
tillgängliga materialet att analyseras utifrån teorin om interna koloniseringsprocesser.25

MAKTRELATIONER
När maktrelationer lyfts måste begreppet makt först diskuteras då det till sin karaktär är
problematiskt och kan tolkas på olika sätt. Ordet för tankarna till dominans och det är lätt att låsas
vid uppfattningen om att makt endast verkar åt ett håll – från den dominerade till den dominerande.
Här betraktas istället makt i termer av maktrelationer så som Foucault beskriver dem. I samtliga
mänskliga relationer finns inslag av makt, oavsett karaktären på relationen. Maktrelationer är
föränderliga och kan omdefinieras och artikuleras olika. En maktrelation innehåller samtidigt ett

Loomba 2005, s.226.
Oxford A dictionary of Geography internal colonialism, (Hämtad: 2016-10-17)
24 Hechter, Michael (1999), Internal Colonialism. The Celtic Fringe in British National Development. New Brunswick, ss. 414, ss.15-43.
22

23

25

Oxford A dictionary of Geography internal colonialism, (Hämtad: 2016-10-17)
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visst mått av frihet för inblandade aktörer och det finns alltid möjlighet att göra motstånd, även
om det inte alltid framstår som ett logiskt eller konstruktivt alternativ.26 Makt kan återfinnas överallt
och har ingen specifik kärna, däremot handlar makt alltid om ojämlika positioner. Detta betyder
dock inte att makt endast begränsar och förhindrar, utan kan också vara produktiv och skapa
förutsättningar som tidigare inte funnits. Maktrelationerna skapar i sin tur ny kunskap och nya
diskurser, som således påverkar relationerna. Medier, som granskas i denna studie, kan som i detta
resonemang betraktas som en plattform där både makt och motstånd förhandlas och kommer till
uttryck. Vad gäller synen på kunskap spelar även maktrelationer en avgörande roll. Den som för
tiden har makten att definiera vad kunskap är, har således även möjlighet att påverka
förutsättningarna för nya maktrelationer och skapandet av ny kunskap. Den kunskap som är
rådande vid en speciell tidpunkt har aldrig uppstått i ett vakuum. Genom att studera hur
maktrelationen ser ut vid tillfället kan kunskapens skapande synliggöras.27 Vad som konstituerar en
maktrelation i det moderna samhället är inte, som tidigare hotet om våld, utan utgör snarare ett sätt
att agera. En maktrelation kan enbart formuleras gentemot fria, erkända handlande subjekt. Makten
är produktiv i skapandet av sociala subjekt med skiftande handlingsutrymmen, i och med att
friheten försvinner när makt utövas.28 I förhållandet maktrelation – maktutövning – frihet kan
motstånd och konfrontation återfinnas.
För att tydliggöra de aktörer och intresseområden som undersökningen behandlar kommer en
modell även att presenteras. Ringarna i figur 2 på följande sida symboliserar olika sektorer inom
1980-talet skogsbruk och genomskär varandra för att visa vart de möts vad gäller dess intentioner
inom skogsbruket. Den översta ringen innefattar statliga institutioner såsom Länsstyrelsen,
Domänverket, lagstiftningen och Skogsstyrelsen. Subaltern innefattar i sin tur lokalbefolkningen,
SNF:s Jokkmokkrets och de renskötande samer som finns i Jokkmokks kommun. Marknad och
bolag innefattar följaktligen de enskilda skogsägarna och skogsbolagen. Det är möjligt att ageranden
och aktörer hamnar i samma sfärer, vilket bilden nedan illustrerar. Exempelvis kan renskötande
samer stå emellan både staten och marknaden beroende på sammanfallande intressen.

26 Michel Foucault, Paul Rabinow, och Robert Hurley, ”Essential works of Foucault”, 1954-1984. Vol. 1, Ethics:
subjectivity and truth. New Press, New York 1997, ss. 291-293.
27 Yuval-Davis 2006a, s. 201; Stuart Hall, ”The Work of Representation” i Stuart Hall (red.) Representation. Cultural
representations and signifying practices. London, Thousand Oaks, Singapore 2011a [1997], s.49.
28 Michael Foucault, Power/Knowledge 1980, ss. 118-119.
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Figur 2 Intressegrupperingar inom 1980-talets skogsbruk

BAKGRUND
SKOGSBRUK
Idag har begreppet skogsbruk flera olika betydelser. Eftersom begreppet är centralt i uppsatsen
måste det fastställas teoretiskt. Skogsbruk är odling av skog.29 Det handlar således om den
verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för kommande bearbetning och användning.
Skogsbruket omfattar bland annat skogsskötsel i form av föryngringsåtgärder, röjning och gallring
men även avverkning och virkestransporter. Skogsbruket regleras generellt sätt genom
skogslagstiftning, där faktorer som rekreation, friluftsliv och naturskydd kan tas i beaktande.30
Nästan allt skogsbruk som bedrevs i Sverige under 1980-talet var precis som nu trakthyggesbruk,
som kommer att förklaras närmare längre fram.
Sverige består idag av ca 23 miljoner hektar skog och tillhör delvis det allmänna – staten,
kommuner, landsting, kyrka och aktiebolag, men även privata ägare som utgörs av fysiska personer
vilka äger ungefär hälften av skogsarealen.31 Större delen av Jokkmokks kommun är täckt av skog.
Skogsnäringen är således en av kommunens basnäringar och skogen är även en viktig resurs för
andra intresseområden, exempelvis, turism och jakt. Den brukade skogsarealen i kommunen
Per Eliasson, Skog, makt och människor: en miljöhistoria om svensk skog 1800-1875, Stockholm, 2002, s.31.
Nationalencyklopedin: skogsbruk
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/skogsbruk (hämtad:2016-12-09).
31 Ibid.
29

30
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omfattar idag totalt ca 414 000 hektar. 30% av skogen ägs av Sveaskog, 21% av statens
fastighetsverk, 20% av SCA, 15% av privata skogsägare och 15% är allmänningar. Renskötande
samer spelar också en central roll vad gäller skogsnäringen i Jokkmokks kommun då skogen även
innefattar renarnas betesmarker. Årligen slutavverkas32 2600 hektar skog i kommunen, vilket utgör
ungefär 10% av hela länets slutavverkningsareal. Årligen återplanteras och röjs en nästan lika stor
yta som den avverkade. Slutavverkningen under 1980-talet i Norrbottens län går att finna i bilaga
1.

Trakthyggesbruk
Trakthyggesbruk går ut på att skogen får växa upp till en viss ålder för att sedan huggas ned i en
föryngringsavverkning. Detta lämnar efter sig ett så kallat kalhygge. Trakthyggesbruket kräver
markberedning, röjning och gallring. Trakthyggesbruket går ut på att generera så hög
virkesproduktion som möjligt och för att det ska vara möjligt krävs återkommande
skogsvårdsinsatser, både på hygget och i det kommande beståndet som växer upp.
Markberedningen är en av de viktigaste åtgärderna för att skapa lönsamma förutsättningar för
plantorna och fröna. Efter 1960 gjordes markberedningen maskinellt. När sedan skogsbeståndet
blivit något decennium gammalt är det dags för röjning. De unga träden inkräktar på varandras
tillväxtmöjligheter, därför måste det röjas för att träden ska kunna växa. Dessutom växer självklart
andra träd som inte är ditplanterade såsom lövträd, ditsådda eller uppväxta från gamla stubbar.
Röjningen handlar således även om att styra det uppväxande beståndets träslagssammansättning i
den riktning skogsbrukaren vill. När röjningen gjorts och skogsbeståndet fått växa vidare är det
med tiden dags för gallring. Genom gallring förbättras de kvarvarande trädens tillväxt och värde,
framför allt om det är tänkt att användas som sågtimmer. Slutligen när trädens tillväxttakt avtagit
är det dags för slutavverkningen, vilket inom de norrländska skogarna sker när träden nått 100170år.33
Under 1970-talet bedrevs trakthyggesbruket på ett schablonmässigt och okänsligt sätt. Hyggena
gjordes mer vidsträckta och kala än någonsin förr, de största hade arealer som kunde mätas i
kvadratkilometer. Detta storskaliga brukande bedrevs av både skogsbolagen och statens
skogsförvaltare Domänverket och genererade motstånd samt uppstod en diskussion om vad

32

Slutavverkning är en åtgärd inom trakthyggesbruk som innebär att ett avgränsat skogsbestånd helt avverkas. Kan
även avse samma sak som kalhygge eller föryngringsyta, det vill säga själva resultatet av åtgärden.
33 Claes Bernes & Lars J. Lundgren, Bruk och missbruk av naturens resurser: en svensk miljöhistoria, Naturvårdsverket,
Stockholm, 2009, ss.245-246.
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skogsbruket egentligen gjorde med landskapsbilden.34 Därför fick benämningen kalhygge negativ
klang i skogsbruksdebatten och ersattes då ofta med begreppet föryngringsyta eller föryngringsareal.35
Vid en avverkning, som ersätter fullväxt skog med helt öppen mark, sker en abrupt förändring av
livsmiljön för samtliga arter i området. Dels elimineras de lavar, insekter och svampar och så vidare
som lever på eller i de träd som avverkas och dels riskerar den kvarlämnade markvegetationen och
de djur som uppehåller sig där att trängas undan. Hyggets klimat skiljer sig helt från det tidigare
skogstäta området då det är har lägre luftfuktighet, kraftigare vindar, direkt solljus och större
temperaturskillnader mellan dag och natt. För flera arter är denna förändring så ogynnsam att de
snabbt försvinner efter en avverkning. Vissa återvänder när den nya skogen växer upp, men
definitivt inte alla. Det man idag kan konstatera är att det moderna trakthyggesbruket har lett till
att dagens skogar skiljer sig kraftigt från de som växte förr. När alla träd är av samma ålder och art
och gamla och döda träd inte sparas har skogarnas fauna och flora blivit betydligt artfattigare.36 Bild
1 visar statistik över kvarlämnade träd på hyggen i Sverige. Bilden visar skogen som vinstmaskin
under undersökningsperioden.

Bild 1 Kvarlämnade träd på hyggen i Sverige37

Bernes & Lundgren 2009, s.246.
Nationalencyklopedin, kalhyggen
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kalhygge (hämtad:2016-12-09).
36 Bernes & Lundgren 2009, ss.248-250.
37 Ibid, s.253.
34

35
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Under 1980-talet satsade norra Sveriges storskogsbruk på contortatallen, ett timmerträd importerat
från Kanada. Den infördes för att den överträffade den vanliga svenska tallens
virkesvolymproduktion och för att den hade större överlägsenhet på magrare tallmarker, som är
vanliga i norra Sverige. Dess införande hade dock även en del nackdelar. Först och främst är det
negativt att föra in främmande trädslag för den biologiska mångfalden. Sedan försvårar den även
för rennäringen då den minskar mängden marklavar i jämförelse med vanlig svensk tall.
Framkomligheten för renarna försvåras även då ungskogarna av contortatall blir mycket täta.38

SKOGSBRUKETS HISTORIA
Skogen har länge spelat en viktig roll för människan i Sverige. Innan den började nyttjas industriellt
var skogen en viktig bas i människans liv. Skogsbruket under bondesamhället karaktäriseras av ett
omfattande mångbruk. Den mångsysslande agrara kulturen innebar en riskspridning och flexibilitet
som stärkte möjligheterna att överleva. Skogens ägande var under denna tid relativt oreglerad.
Gränserna var diffusa och brukandet av skogen skedde i första hand efter hushållens behov. Under
1600-talet kom skogsbrukets roll i samhället att förändras radikalt då stormakten Sverige var i
behov av skogens resurser för krigsföring. Statens inblandning både politiskt och ekonomiskt
bidrog till att makten över skogen centraliserades mellan 1600-talet och 1700-talet. 1638 påbörjades
avvittringen, som här var en viktig process, vars syfte var att säkerställa järnbrukens behov av träkol
och därmed statens behov av järn. Utgångspunkten var att all mark, om inte annat kunde bevisas,
tillhörde staten. Ända fram till slutet av 1800-talet pågick avvittringen.39
Ytterligare ett maktskifte över skogen kom runt sekelskiftet 1800. En framväxande liberalkapitalistisk syn på ägande av mark gjorde att statens överordnade rättigheter började ifrågasättas.
Som resultat av detta genomfördes äganderättsreformer i början av 1800-talet. Rättigheten att
bruka skog skiftade från att utgå från behov till att bygga på ägande. Skog och mark kunde nu
köpas och säljas som vilken vara som helst. Den grupp som inte ansågs äga skogen men brukade
den, såsom renskötande samer, påverkades negativt av denna förändring. Dessa förändringar lade
även grunden till att det kollektiva mångbruket ersattes av privat nyttjande.40

38 FSC, contortatall https://se.fsc.org/preview.contortatall-i-sverige-en-kunskapssammanstllning-ochriskbedmning.a-812.pdf (hämtad: 2016-12-09)
39 Lindkvist m.fl. 2009, ss.4-8.
40 Lindkvist m.fl. 2009, ss.7-9, Almered Ohlsson; Bladh 2004 ss.34-39.
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Under 1800-talet uppstod en efterfrågan från Europa på virke och papper vilket ökade intresset att
nå de enorma naturtillgångarna i norra Sverige. Järnvägar och flottningsleder byggdes för att kunna
frakta timret. Under denna period skedde avverkningarna som dimensionsavverkning av grova träd
och ingen hänsyn togs till återväxt och skogsvård. Bolag köpte följaktligen avverkningsrätter av
lokala bönder i norra Sverige, ofta hotades eller lurades de för att kontrakten skulle skrivas på.
Bönderna fick således sina skogar söndertrasade. Denna verksamhet kom att kallas baggböleri,
efter orten Baggböle i Västerbotten, och resultatet i norra Sverige blev stora områden med trasoch skräpskogar. Detta händelseförlopp har även satt tydliga spår i skogens ägarstruktur i norra
Sverige. Idag ägs betydligt större del av skogen av bolag än av privatpersoner i norra Sverige jämfört
med södra Sverige.41
Vid sekelskiftet 1900 hade industrialiseringen även gjort intåg inom skogsbruket. Detta kom att
förändra skogslandskapet under 1900-talet. Begrepp som skogsvård och principen om
återplantering infördes som reaktioner på de omfattande avverkningar som gjordes. De växande
skogsbolagen avverkade i allt större omfattning vilket gjorde att staten tillslut reagerade med ett
förbud mot bolagsköp av både skog- och jordbruksmark. Detta förbud varade mellan 1906-1965.
Det är dock viktigt att lyfta att förbudet snarare hade skatteintäkter som motiv än naturskydd.
Motreaktioner mot ökningen av kalhuggningar resulterade i bildandet av skogsvårdsstyrelser,
skogsvårdsföreningen och Svenska Naturskyddsföreningen. 1903 inrättades även skogsvårdslagen
som skulle se till att avverkningsproblemen åtgärdades med hjälp av skogsägarnas rådgivning.
Skogsägarna hade nu även en skyldighet att se till att skogen växte upp igen efter avverkning.42
Under 1900-talet infördes ett flertal lagar som hade i syfte att minska böndernas mångbruk av
skogen, såsom skogsbete och veduttag för husbehov. Vid 1948 års skogsvårdslag fokuserades det
på ”att utveckla ett industrianpassat produktionssystem genom att öka skogarnas
virkesproducerande förmåga”43. Nu blev skogen följaktligen enbart ett produktionssystem för
virke. Rationaliseringen fortsatte efter lagen 194744 som gjorde att skogsägare av små enheter kunde
slå ihop sin fastighet med andra till en så kallad gemensamhetsskog. 1950 beslutade även staten att
en skogsodlingsgräns skulle dras längs fjällkanten för att avstå från avverkning i
höghöjdsskogarna.45

Eliassson 2002, ss.358-362.
Lindkvist m.fl. 2009, ss. 10-13.
43 Hans Ekelund & Gustaf Hamilton, Skogspolitisk historia, Skogsstyr., Jönköping, 2001, ss.75-76.
44 Ibid, ss.75-76.
45 Larsson 1982: Anderson, s.74.
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När förbudet mot bolagsköp av skog upphävdes 1965 stärktes synen på skogen som industriråvara.
Under 1960- och 1970-talen kom skogsbruket följaktligen att mekaniseras genom mekanisk
markberedning. Mellan 1950- till slutet av 1980-talet avverkades således stora mängder skog i form
av helt kala hyggen där ingen hänsyn till naturen togs.46 Mekaniseringen av jordbruket innebar även
att arbetstillfällena inom skogsbruket minskade. Contortatallen odlades i omfattande utsträckning.
Denna förändring av skogslandskapet som industrialiseringen av jordbruket medförde resulterade
i att miljörörelsen succesivt växte sig starkare under 1900-talet och kom under 1970-talet att visa
sig i lagstiftningen.47
Den grupp i norra Sverige som påverkats av den expansiva skogspolitiken är renskötande samer.
Innan 1800-talet hade samer innehaft stora områden i skogsbygden men kom att bli undanträngda
upp mot fjällen av skogsodlingens framsteg. Samers nomadism stod på en lägre kulturnivå än vad
skogsbruket gjorde, och den allmänna synen var att samer minskade i antal och skulle följaktligen
dö ut med tiden.48 Historiskt sett har således de svenska skogarna brukats ytterst intensivt.
Produktionen har under stora delar av 1900-talet dominerat över miljö- och rekreationshänsynen,
med stor påverkan på naturen som följd.
En tydlig förändring under 1900-talet var att skogslandskapet kom att genomkorsas av allt fler
skogsbilvägar. Under 1900-talet andra del började man frakta allt mer timmer med lastbilar, istället
för den tidigare flottningen. Vägbyggandet uppmuntrades dessutom med statliga subventioner som
mot slutet av 1970-talet kom att bli allt frikostigare. Det tidigare nästan obrutna skogslandskapet i
Jokkmokks kommun har följaktligen under senare decennier genomkorsats av ett tätnande nät av
skogsbilvägar. Bild 2 på följande sida visar utvecklingen av skogsbilvägar i området.49

46 Sveaskog: det svenska skogsbruket http://www.sveaskog.se/om-sveaskog/var-verksamhet/miljo--ochnaturvard/fakta-om-vart-skogsbruk/?acceptCookies=true (hämtad: 2017-01-03).
47 Lindkvist m.fl. 2009, ss.21-24.
48 Lundmark 2008, ss.94-97.
49 Bernes & Lundgren 2009, s.246.
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Bild 2 Skogsbilvägar i Jokkmokks kommun 1935 och 200850

SKOGENS VÄRDEN
De svenska skogarna är en ovärderlig nationell tillgång och de har stor betydelse för oss människor,
både materiellt och immateriellt. Traditionellt brukar man se på skogen som en virkesproducent,
vilken är en enskild nyttighet för skogsägaren. Men det finns många andra värden som är mer eller
mindre kollektiva där en persons nyttjande inte hindrar någon annans nyttjande. De kollektiva
nyttigheterna skogen erbjuder är exempelvis biodiversitet, koldioxidbindning och skogens roll för
vattenhushållningen. De i sin tur delvis kollektiva immateriella nyttigheterna är exempelvis
rekreation, turism, jakt, fiske och bärplockning. Skogen har även en rad pedagogiska möjligheter
och har kommit att uppmärksammats allt mer. Det är viktigt att poängtera att skogens sociala
värden också har ett ekonomiskt värde i form av exempelvis turism. Undervisningen i skogen kan
öka kunskapen om och förståelsen för naturens ekologiska samspel.51 Rennäringen innefattar även
ett av skogens många värden och är högst aktuellt i undersökningsområdet.

50
51

Bernes & Lundgren 2009, s.246.
Märta Berg, Människan i skogen: det skogspolitiken glömde, Naturskyddsföreningen, 2013, ss.5-7.
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När svenskar rangordnar de intressen som ska styra användningen av den svenska skogen kommer
betydelsen för folkhälsan först. Det följs i sin tur av hänsyn till biologisk mångfald, behov av att
värna kulturmiljöer samt friluftslivets behov och slutligen på fjärde plats kommer efterfrågan på
skogsråvara.52

INTRESSEGRUPPER INOM SKOGSBRUKET
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar på riksnivå för att skogen ska skötas väl, både
vad gäller produktion och miljö. Skogsstyrelsen lyder under Jordbruksdepartementet och har som
huvudsakliga uppgift att se till att skogspolitiken genomförs. Myndigheten ska leda statliga insatser
för att främja skogsbruket, verka för en rik och varierande skogsmiljö samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras. Utöver detta har även Skogsstyrelsen i uppgift att föra fram skogens betydelse
för rekreation och friluftsliv.53 Det var år 1980 som Skogsstyrelsen förstatligades.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansvarar för att inrätta naturreservat samt arbeta med åtgärdsplaner för hotade arter
i skogen. Det är Länsstyrelsen uppgift att kontrollera om företag och myndigheter följer de regler
som regering och riksdag har bestämt. Detta kan bland annat handla om att skydda miljön.
Länsstyrelsen sköter dessutom fjällområdena och det är till dem allmänheten vänder sig till vid
sökandet av olika slags tillstånd.54

Ideella naturskyddsföreningar
Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) är en politiskt obunden ideell förening vars ändamål är att
att mänsklig verksamhet anpassas efter naturens villkor. Föreningen bildades 1909 och finansieras
genom medlemsavgifter och frivilliga bidrag.55 Under 1980-talet var Naturskyddsföreningens

Berg, 2013, s.8.
Nationalencyklopedin: Skogsstyrelsen
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/skogsstyrelsen (Hämtad:2016-12-09).
54 Nationalencyklopedin: Länsstyrelsen
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/l%C3%A4nsstyrelse (Hämtad:2016-12-09).
55 Nationalencyklopedin, svenska naturskyddsföreningen
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/naturskyddsf%C3%B6reningen
(Hämtad:2016-12-09).
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Jokkmokkskrets särskilt aktiva i kampen för att rädda fjällskogarna.56 SNF agerar således på lokal,
regional och riksnivå.
Steget Före är även den en ideell naturskyddsförening som bildades av SNF:s föreningskrets i
Jokkmokk. Föreningen utvecklar bland annat ett nytt sätt att hitta skyddsvärda skogsområden med
hjälp av indikatorarter.57 År 1987 skapas skogsgruppen Steget Före i Jokkmokk. Gruppens syfte var
att långsiktigt skydda gammelskogar, det vill säga ur- och naturskogar. Steget Före var först med att
utveckla en inventeringsmetodik för naturvärdesbedömning av skyddsvärda skogar. Metodiken
bygger på att använda de djur- och växtarter som är så kräsna att de endast överlever i gammelskog.
Skyddsarbetet Steget Före bedrev under 1980-talet var på helt ideell basis, precis som det är idag.58

Domänverket
Domänverket grundades 1859 som statlig myndighet och utvecklades senare till ett statligt
affärsverk, vars främsta uppgift var att förvalta statens skogsbruk. År 1968 fick Domänverket nya
riktlinjer vad gäller verksamheten. Riktlinjerna föranledde en friare och mer bolagsliknande
affärsverksamhet.

Domänverkets

skogar

kom

efter

1979

års

skogsvårdslag

under

skogsvårdsmyndigheternas tillsyn.59

Övriga intressegrupper
Skogsbruket innefattas även av enskilda skogsägare och skogsbolag. Dessa styrs i sin tur av lagar
och ägandeförhållande när beslut om skogen fattas. Skogsbolagen äger och förvaltar skog i
betydande omfattning, ofta i förening med skogsindustriell verksamhet som exempelvis sågverk
och massaindustrin.60 De enskilda skogsägarna är ofta anslutna till en medlemsägd
skogsägarförening. De enskilda skogsägare som bor nära sin skog utför ofta eget arbete i skogen.
Rennäringen är också en aktör inom skogsbruket då rennäringen påverkas av hur skogen brukas.
Renägarna har rätt att använda markerna för renarnas bete, i synnerhet de lavrika markerna, och

Larsson, Erik (red.) Sveriges natur: Naturskyddsföreningens årsbok. Årg. 78(1982), Fjällen, Naturskyddsföreningen,
Stockholm, Anderson, s.77.
57 Naturskyddsföreningen Vår historia http://www.naturskyddsforeningen.se/om/var-historia (Hämtad: 2016-12-09).
58 Ibid.
59 Nationalencyklopedin: Domänverket Nationalencyklopedin, Domänverket
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dom%C3%A4nverket (Hämtad:201612-09).
60 Nationalencyklopedin, skogsbolag Nationalencyklopedin, skogsbolag
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/skogsbolag (Hämtad:2016-12-09).
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har länge varit i konflikt med skogsnäringen som helst vill bruka överallt. Renskötselrätten, som
ger renägarna rätten att låta renarna beta på stora områden, ställs således ofta emot markägarnas
rätt att bestämma hur skogen ska användas. Intensivt skogsbruk med markberedning och hård
gödsling påverkar rennäringen negativt.61 Slutligen återfinns även de bosatta inom det område där
skogen brukas som också fungerar som en intressegrupp inom skogsbruket.

SKOGSPOLITIKEN SOM KOM ATT PRÄGLA 1980-TALET
1978 kom den proposition som 1980-talets skogspolitik skulle präglas av. Här följer ett citat ur
propositionen:
Under senare år har motsättningar mellan naturvårdens och skogsbrukets intressen blivit
alltmer vanliga. Några skäl till detta är att naturvårdens och allmänhetens medvetenhet om
miljön har växt sig starkare, att kraven på högre produktivitet i skogsbruket har ökat och att
vissa av de i skogsbruket använda skötsel- och avverkningsmetoderna har förändrats.62

Här synliggörs de problem som förelåg inför kommande skogsvårdspolitik. Dels handlade det om
virkesförsörjningen i ett kort och i ett längre tidsperspektiv. Vad gäller det korta handlade det om
att producera tillräckligt med virke för att försörja industrin medan det längre handlade om att det
även fanns en risk för en virkessvacka. Om skogarnas tillväxt inte ökade kunde virkessvackan leda
till en nedskärning av industrikapaciteten inom enbart något årtionde. Dels handlade problemen
även om en avvägning mellan virkesproduktion och naturvård. 1960-och 1970-talens skogsbruk
var inte uthålliga i förhållande till miljöaspekterna. Det var 1978 som skogsutredningen sedan
avlämnade förslaget ”Skog för framtid” (SOU 1978:6), vilket kom att prägla 1980-talet skogspolitik.
Med fullt stöd från Riksdagen kom slutligen den skogsvårdslag som var rådande under
undersökningstiden.63 I lagen framgår tydligt skogspolitikens nya mål:
1§ Skogsmark med dess skog skall genom lämpligt utnyttjande av markens
virkesproducerande förmåga skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull
virkesavkastning. Vid skötseln skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna
intressen.64

Till skillnad från tidigare skogsvårdslag sköt produktsaspekten nu i förgrunden och kriteriet om ett
tillfredställande ekonomiskt utbyte utkristalliserades istället ur lagen. Dessutom kom lagen att
omfatta all skogsmark i Sverige vilket innebar att statens och kyrkans skogar också medräknades.

Skogsstyrelsen, Rum för både ren och skog http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-ochbruka/Skogsbruk/Skogseko/Artikelregister/SkogsEko-12009/Rum-for-bade-ren-och-skog/ (Hämtad: 2016-11-13)
62 Ekelund & Hamilton 2001, ss.75-76.
63 Ibid, s.76.
64 Ibid, s.76.
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Man kunde nu tala om en enda skogspolitisk myndighet. Här följer ett citat av de nya
avverkningsreglerna i 12§ skogsvårdslagen.
Avverkning på skogsmark får inte ske på annat sätt än genom
1. Röjning eller gallring som främjar skogens utveckling.
2. Slutavverkning som är ändamålsenlig för anläggning av ny skog.65

I bestämmelsen fastställs nu att trakthyggesbruket var den enda tillåtna avverkningsformen, med
undantag av så kallade fjällskogsblädning66 som fick fortsätta att användas. Förbudet mot sådan
avverkning som inte främjade skogens utveckling uträcktes dessutom och kom att gälla även för
den äldre skogen. Den hårda gallringen som bedrevs under 1960-1970-talen hade resulterat i
tillväxtförluster. De nya bestämmelserna hade således tillkommit för att undvika en alltför djup
framtida virkessvacka.

JOKKMOKKS KOMMUN
Jokkmokks kommun är en fjällkommun i norra Sverige som omfattar
totalt 1 947 703 hektar (enligt Lantmäteriets fastighetskarta), vilket
ganska precis motsvarar Värmlands läns areal eller ca 4,3 % av Sveriges
yta.67 Kommunen sträcker sig från högfjällsområdet med Sareks och
Padjelantas nationalparker i väster till de flackare stora skogs- och
myrområdena i öster och är Sveriges näst största kommun. Näringslivet
i kommunen var under 1980-talet precis som idag nära knutet till skog,
vatten, turism och rennäring.68

Bild 3 Jokkmokks kommun69

Ekelund & Hamilton 2001, ss.77-78.
Fjällskogsblädning – sker vanligen genom plockhuggning där större delen av det gamla beståndet avverkas och
bara mindre träd och all beståndsförynring lämnas kvar.
67http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/miljo%20och%20klimat/Til
lst%C3%A5ndet%20i%20milj%C3%B6n/7_2006_Skogen_Jokkmokks_kommun.pdf (Hämtad:2016-12-09).
68 Nationalencyklopedin, Jokkmokk
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jokkmokk (Hämtad:2016-12-09).
69 Jokkmokks kommun http://www.wikiwand.com/da/Jokkmokks_kommun (Hämtad: 2017-01-12).
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MAKTRELATIONER INOM SKOGSBRUKET I
JOKKMOKKS KOMMUN 1980-1990
Undersökningen är uppdelad i tre övergripande delar. I den första kommer skogsbrukets politik
och lagstiftning under 1980-talet att behandlas övergripande. Detta följs av en kronologisk
indelning där perioden 1980-1985 först behandlas. Denna period identifieras i första hand som en
tid där naturvården var i närkamp med skogsindustrin. Följande period, 1985-1990, präglas i sin
tur av att Domänverket konfronteras av de aktörer som förespråkade skogens immateriella värden.
Undersökningen avslutas sedan med en analys och slutdiskussion där undersökningens
frågeställningar besvaras.

SKOGSBRUKETS POLITIK & LAGSTIFTNING 1980-1990
1979-års skogspolitiska beslut vad gäller virkesproduktion kom att ifrågasättas under 1980-talet.
Detta berodde delvis på att det växte fram en allt bredare och bättre kunskap vad gäller miljöfrågor
men även på de ökade insatserna för virkesproduktion och virkesförsörjning. Eftersom tiden
präglades av ett enormt antal propositioner och en rad motioner med förslag på ändringar finns
det inte utrymme i denna undersökning att ge en fullständig bild av detta. De särskilt viktiga
besluten för undersökningsområdet kommer således att tas upp. Beslut om statligt stöd för ökad
satsning på avveckling av lågproducerande skog, skogsbilvägsbyggande samt skogsinventering och
skogsbruksplaner kom under 1980-talet. Kortfattat går det att beskriva de skogspolitiska
aktiviteterna under 1980-talet som en kraftmätning mellan produktionsmålets tillgodoseende och
en växande insikt om att miljömålet krävde ett större politiskt utrymme.70 Under perioden regleras
skogsavverkning främst av två lagar, skogsvårdslagen och naturvårdslagen. I skogsvårdslagen 21§
anges den naturvårdshänsyn som varje skogsägare har att iaktta vid olika former av
skogsbruksverksamhet som kan påverka naturmiljön. I naturvårdslagen 20§, den så kallade
samrådsparagrafen, anges att hyggesplöjning är sådan skogsbruksverksamhet där det skall vara
obligatoriskt samråd. Det var även nödvändigt att samråda om skogsbilvägar samt skogsavverkning
inom vissa för naturvården känsliga områden.71 Trots de tidigare motstånden mot
trakthyggesbruket vägde naturvårdsaspekterna på skogsbruket under 1980-talet lätt i jämförelse
med strävandena om att höja virkesproduktionen. Skogsvårdslagen fastställde tydligt att
naturvårdshänsynen inte fick drivas så långt att skogsbruket avsevärt försvårades. Okunskapen och

70
71

Ekelund och Hamilton 2001, ss.75-79.
Länsstyrelsen dnr:16796-1988 , 1988-11-29.
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nonchalansen spelade även en avgörande roll för att hänsynsreglerna skulle få genomslag på hur
slutavverkningen (se bilaga 1) genomfördes. Visserligen började hyggesstorleken att minska men
under 1983-1984 hade fortfarande enbart acceptabel naturvårdshänsyn tagits vid var femte
avverkning i Sverige. Från naturvårdshåll kritiserades även skogsvårdslagen för att endast se till
skogens virkesproduktion och inte ta hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald. 72

1980-1985 – NATURVÅRDEN I NÄRKAMP MED SKOGSINDUSTRIN
Länsstyrelsens ärenden
Precis som under 1800-talet finns det ett mönster med variation i maktfördelning mellan
centralmakt och lokalsamhälle ifråga om skogens nyttjande under 1980-talet. De perioder då
lagstiftningen gynnade skogsproduktionen tenderade att sammanfalla med större makt för
centralmakten över naturutnyttjandet. Lokalsamhället driver uppfattningen om att skogen skall
utnyttjas för lokalbefolkningens försörjning.73 Precis som med gruvorna skiljer sig således synen på
hur hårt skogen bör exploateras inte enbart mellan staten och lokalbefolkningen, utan också mellan
invånarna i Jokkmokks kommun. Detta går tydligt att urskilja i Länsstyrelsen ärenden under 1980talets första del. Vid anmälan om avverkning vid Kvikkjokksvägen lyftes exempelvis följande
överenskommelser för avverkningen:
1. Avdelning 1 samt 4 (se karta) skall lämnas.
2. Området mellan bäckarna, avd 1, från vägen upp och till en linje ovanför grustäkten
som utmärkts vid besiktningstillfället skall lämnas som skyddszon för täkten.
3. Träd i bäckravinen skall lämnas.
4. Transport i och i omedelbar närhet av bäckravinerna bör endast ske i yttersta nödfall.74

Här åskådliggörs tydligt att en hänsyn till naturvården tagits från Länsstyrelsens håll trots
godkännande om avverkning. Ett annat ärende handlar om ett godkännande för avverkning och
tillvaratagande av träd som fällts av en tromb i Serri naturreservat. Länsstyrelsen godkänner
tillvaratagandet av helt omkullfallna träd från tromben sommaren 1981 men ingen ytterligare
avverkning. Träden måste dessutom uttransporteras med skoter på snötäckt mark från
naturreservatet.75
Länsstyrelsens ärenden innefattar även ansökan om avverkningar av fjällskogar från Domänverket,
som leder till en utdragen konflikt mellan Domänverket, naturvården och Jokkmokks kommun.

Bernes & Lundgren 2009, ss.252-253.
Eliasson 2002, s.365.
74 Länsstyrelsen dnr:11.1292-1980, 1980-11-12.
75 Länsstyrelsen dnr:190781-1981, 1981-10-28.
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Ansökan leder i första hand till att Svenska naturskyddsföreningen agerar. Här följer ordförande
Bengt Hamdahls skrivelse:
Svenska Naturskyddsföreningen har nyligen uppmärksammat att Domänverket har planer
på omfattande avverkningar av fjällskogar i Jokkmokks kommun. Huvuddelen av de aktuella
avverkningar är belägen mellan sjöarna Saggat-Tjåmotisjaure och Peurare-Karatj.
Avverkningar planeras även söder om Peurare-Karatj och norr om Tjåmotisjaure-Skalka.
Samtliga av dessa avverkningar ligger ovanför den gamla s.k. skogsodlingsgränsen.
Ca 57km2 av de totalt ca 87km2 som berörs av de planerade avverkningarna utgörs av
områden som i den fysiska riksplaneringen klassats som riksintressanta frpn
naturvetenskaplig och/eller social naturvårdssynpunkt. Föreningen har i samband med
fjällinventeringar under de senaste fem åren erhållit en god översiktlig bild av stora delar av
de planerade avverkningsområdena. Avverkningarna skulle beröra från naturvårdssynpunkt
mycket värdefulla områden. Detta gäller i speciellt hög grad stora delar av planerade
avverkningarna mellan Saggat-Tjåmotisjaure och Peurare-Karatj, som till övervägande del
dessutom ligger inom den preliminära gränsen för de obrutna fjällområdena. Här bör
åtminstone områden mellan Ailatis-Peurare-Farfortia undantas helt från avverkningar.
Skogen i detta område är av urskogskaraktär och bildar med myrområden och sjöar ett
sammanhängande, i stort sett helt opåverkat område med högsta skyddsvärde från
naturvårdssynpunkt. Att gå in med avverkningar och vägdragningar i detta område vore från
naturvårdssynpunkt helt felaktigt; det är i stället angeläget att hela detta område på längre
sikt erhåller permanent skydd.
Justeringar av de planerade avverkningarna är även nödvändiga för flera av de andra aktuella
områdena. Föreningen kommer under hand att lämna vidare synpunkter till länsstyrelsen på
dessa frågor, men vill redan nu fästa uppmärksamhet på de aktuella förhållandena. De
planerade avverkningarna är enligt föreningens mening helt oacceptabla från
naturvårdssynpunkt. Föreningen hemställer att länsstyrelsen snarast vidtar åtgärder för att
förhindra att avverkningarna kommer till stånd enligt föreliggande planer.76

Av detta medföljer sedan ett yttrande av naturvårdsombud Edvin Nilsson.
Yttrande över Svenska Naturskyddsföreningens skrivelse om Domänverkets planer på
avverkning ovan SO-gränsen.
Sedan undertecknad blivit informerad om att Domänverket taxerat skog ovan
Skogsodlingsgränen (nedan kallad SO-gränsen) inom Jokkmokks kommun, tog jag kontakt
med berörd jägmästare Christer Höök. Med hjälp av aktuell karta lämnade jägmästaren mig
beredvilligt uppgifter o de områden som är aktuella för avverkning. Dessa områden är vitt
spridda inom Lilla Lule älvs och Pärlälvens vattenområden. De är mellan 20 och 30 till antalet
och mycket olika i storlek. Det minsta området verkar inte större än ca 10 hektar. Samtliga
är belägna ovanför den av Domänverket tidigare uppdragna SO-gränsen.
SO-gränsen kan kortfattat beskrivas som en av Domänverket själv upprättad gräns ovanför
vilken man inte ansett det ekonomiskt och/eller biologiskt försvarbart att bedriva skogsbruk.
För att det ekonomiska resultatet skall bli acceptabelt när man avverkar så små och avlägset
belägna områden, så krävs hygglig virkeskvantitet per arealenhet samt så lättföryngrade
marker att nöjaktig föryngring kan erhållas enbart genom kvarlämnade av fröträd. Det
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Länsstyrelsen dnr:11.1292-1981, 1981-03-04.
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betyder som regel fläckar av hedland med den grövsta tallskogen och mycket bra
renlavmarker.77

Detta följs av en lång skrivelse om faunan och djurlivet i urskogen78 samt hur de i sin tur påverkas
av skogsbruket. Nilsson påpekar dessutom att för att bevara naturliga skogsekosystem, av
skogsbruket hotade eller missgynnade arter samt den ursprungliga ärftliga variationen hos träd- och
buskarter måste ett stort antal skogsreservat med naturskog och urskog etableras över hela landet.
Han vädjar följaktligen även till skogsvårdslagens första paragraf där det framgår att hänsyn skall
tas till naturvårdens intressen. Nilsson menar dessutom att företrädare för Jokkmokks kommun
arbetar intensivt för att fjällmuseum, fjällenhet med nationalparksförvaltning med mera ska
lokaliseras till Jokkmokk. Om naturvärdena bevaras och skogsbruk förhindras i området kan
Jokkmokk bli ett viktigt område för turism och studier av växter och djur. Med detta i åtanke menar
Nilsson att det även bör vara av kommunalt intresse att spara de finaste naturområdena där studier
och jämförande forskning kan bedrivas och som även gagnar renskötsel och rekreation för
kommunens invånare.79 Vidare lyfter Nilsson även ett förslag till fortsatt handläggning av ärendet.
Åberopande ovanstående till undertecknad rekommendera att företrädare för Länsstyrelsens
naturvårdsenhet (som har tillgång till uppgifter om framför allt faunan inom berörda
områden) i förstahand tar upp förhandlingarna med Domänverket för at om möjligt få till
stånd en frivillig överenskommelse om framtida skydd mot avverkning i de värdefullaste
områdena. Domänverket har ju tidigare visat prov på god vilja när Domänreservaten
avsattes. Ett sådant skydd skulle- för de kommunala intressena – ha det goda med sig att
övrig verksamhet inte påverkades inom området, utan i stället kunde man påräkna ett större
rekreationsvärde för kommunens egna invånare och större nytta för renskötseln.80

Domänverket visar sig följaktligen i konflikten då skogsvårdschefen Stig Lundberg lämnar ett
yttrande.
Endast i ringa utsträckning berörs de s k obrutna fjällområdena och i huvudsak är det fråga
om områden, som endera redan är föryngrade eller som kommer att föryngras med
fröträdsställningar. Med hänsyn till ev förekommande örnbon o d är det angeläget, att inte
bara Jokkmokks utan även övriga berörda revir i god tid får detaljinformation från bl a
naturvårdssidan, så att kraven på hänsynstagande inom ramen för skogsvårdslagen §21 kan
uppfyllas.
Kartmaterial över inventerade områden har ställts till länsstyrelsens förfogande och
uppgifter om detaljplanering närmaste åren kan inhämtas hos berörda revir. Därtill kommer
som Jokkmokks revir framfört samråd dels vid vägplaneringen, dels genom tillståndsplikten
enligt §19 för all slutavverkning, då aktuella områden genomgående ligger över gränsen för
svårföryngrad skog.81
Länsstyrelsen dnr:11.1292-458-81, 1981-03-21.
Urskog – gammal orörds skog som uppkommit genom naturlig föryngring på orörd skogsmark.
79 Länsstyrelsen dnr:11.1292-485-81, 1981-03-21.
80 Länsstyrelsen dnr:11.1292-458-81, 1981-03-04.
81 Länsstyrelsen dnr:11.1282-458-81, 1981-03-31.
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Lundbergs yttrande följs sedan av ett anförande av Jokkmokk kommunstyrelses ordförande KarlAxel Nilsson. Där framgår det att kommunstyrelsen i Jokkmokk, trots ledamöternas personliga
kännedom om de aktuella områdena, även de tillkallat Domänverkets förvaltare Christer Höök för
ytterligare information i frågan. Då framgår det att de aktuella områdena ligger ca 300m över havet
och att det är marker som i allra högsta grad lämpar sig för skogsbruk. Karl-Axel Nilsson menar
vidare att områden gränsar på olika sidor till enskildas och Jokkmokks sockenallmännings marker.
Dessa

skogsbestånd

har

således

stor

betydelse

för

virkesförsörjningen

för

de

skogsförädlingsanläggningar kommunen har. Karl-Axel Nilsson hävdar därför att det är
kommunstyrelsens absoluta åsikt och krav att aktivt skogsbruk ska brukas på området. Han menar
att det är deras åsikt att om SNF hade varit medvetna om vilka hänsynslösa konsekvenser som
skulle uppstå för sysselsättningen i Jokkmokks kommun, hade SNF agerat annorlunda. Ordförande
Nilsson avslutar sedan med att begära att Länsstyrelsen avvisar SNF:s hemställan och meddelar att
Jokkmokks kommun behöver livsutrymme för att klara medborgarnas försörjning.82
Länsstyrelsen svarar med följande:
Skogsverkningar av fjällskogar i Jokkmokks kommun
Svenska naturskyddsföreningen har i skrivelse till länsstyrelsen i Norrbottens län hemställt
om att länsstyrelsen snarast vidtager åtgärder för att förhindra att av Domänverket planerade
skogsavverkningar ovan gamla skogsodlingsgränsen mellan Saggat-Tjåmotisjaure och
Peurare-Karatj kommer till utförande. Områdena är enligt naturskyddsföreningen av stort
värde ur naturvårdssynpunkt.
Med anledning av skrivelsen får länsstyrelsen anföra följande.
Den tidigare skogsodlingsgränsen saknar numera betydelse. Skogsbruk får numera bedrivas
där biologiska och ekonomiska förutsättningar finns såvida det inte strider mot andra
intressen, exempelvis naturvårdsintressen. Eftersom man numera lättare kan beskoga
områden i höjdlägen och de ekonomiska förutsättningarna för skogsbruk i dessa områden
förbättras så har detta medfört att områden som tidigare inte varit tillgängliga för skogsbruk
numera kan avverkas. Dessa avverkningar kan dock komma i konflikt med
naturvårdsintressen.
Länsstyrelsen är väl medveten om de i skrivelsen angivna områdenas stora naturvärde.
Avverkningsplanerna har dock ännu inte aktualiserats hos länsstyrelsen. När avverkningarna
anmäls till länsstyrelsen kommer länsstyrelsen att i vanlig ordning bevaka
naturvårdsintressena och väga dessa mot andra intressen som kan finnas i området. Om de
i skrivelsen angivna områdena kommer att skyddas kan länsstyrelsen därför för dagen inte
ange.83

82
83

Länsstyrelsen dnr:11.1291-458-81, 1981-05-11.
Länsstyrelsen dnr:11.1292-458-81, 1981-09-14.
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Skogsbruk i fjällnära skog84 och skogsbruk i relation till rennäringen var således på tapeten hos
riksdagen flera gånger under perioden. Motionerna handlade om behovet av ökad restriktivitet av
skogsbruket i bland annat Jokkmokks kommun. Denna oro som ärendena förmedlar utlöstes av
att Domänverket uttryckt avsikt om att påbörja skogsavverkning ovanför skogsodlingsgränsen. I
Länsstyrelsens arkiv finns dock inget ärende som klargör vilket beslut som tillslut fattades men
komplexiteten inom de maktrelationer som fanns inom 1980-talets skogsbruk har här synliggjorts.

Media som språkrör
I både NSD och NK har Domänverket med jämna mellanrum en hel reklamsida till förfogande.
Där lyfts bland annat deras roll som skötare av statens skogar. Följande går att finna ur annonsen
Väl mött i välskött skog i NSD:
Rätten att fritt kunna använda skog och mark för rekreation är lika självklar som omistlig för
oss svenskar. Så självklar att vi kanske alltid tänker på att det krävs en hel del omsorg för
skogen att denna rätt skall vara värd något.
Domänverkets huvuduppgift är att sköta statens skogar och jordbruksmark. Genom att vi
gör det på ett förnuftigt sätt får skogsindustrin råvara och statskassan inkomster. Samtidigt
blir skogar och marker tillgängliga för rekreation. Ha gärna tankarna att det tar ungefär 100år
från planta till avverkningsmoget träd. Det brukar vara lättare att se på skogen med respekt
om man har den kunskapen.85

I annonsen syns tydligt de värden som Domänverket vill förespråka. De vädjar även om en
förståelse till varför vissa områden är kalhuggna då det tar 100 år för skogen att växa upp igen. På
annonssidan Det här är skogens sätt att tacka för bra omvårdnad poängterar de även att de har det svenska
rekordet i plantering och att de efter varje avverkning bereder marken för att plantera ny skog för
kommande generationer. Varje år planterar de 60 miljoner plantor. De är måna om att lyfta att de
gång på gång kontrollerar att skogen mår bra och att skogen i Sverige aldrig har mått bättre.86
Domänverkets heltidsannonser ledde tillslut till en del upprörda insändare av den lokala
befolkningen i Jokkmokk där bland annat undertecknad Gustafsson skriver att de motsätter sig
Domänverkets rådande skövlingsmetoder. I insändaren Vi motsätter oss skövlingsmetoder lyfter
Gustafsson bland annat att den rådande metoden kommer att leda till virkessvackor under 2000talet och att Domänverket måste börja tillvarata de skyddade skogarna som är kvarlämnade. Med
malmfälten som jämförelse skriver Gustafsson vidare att de motsätter sig dylika utplundringar och
skövlingsmetoder av deras kommun.87
84 Fjällnära skog – benämning på ett i huvudsak sammanhängande skogsbälte längs den svenska fjällkedjan från Dalarna
i söder och till norra Lappland.
85 Domänverket, ”Välmött i välskött skog”, Norrländska Socialdemokraten 18/9 1981.
86 Domänverket, ”Det här är skogens sätt att tacka för bra omvårdnad”, Norrländska Socialdemokraten 5/9 1980.
87 Gustafsson, ”Vi motsätter oss skövlingsmetoder”, Norrländska Socialdemokraten 15/6 1982.
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Det postkoloniala Jokkmokk visar sig även i fler insändare. I insändaren Vårt Kvikkjokk är
Lapplands paradis! skriver Eva att befolkningen har minskat katastrofalt i Kvikkjokk och att det
delvis beror på jord- och skogsbruket blev olönsamt för lokalsamhället och att glesbygden således
inte kan bära storsamhällets kostnader.88 Elever i klass 9C skriver dessutom i artikeln Rikedomarna
tillbaka till Norrbotten! att det är fantastiskt att bo i Norrbottens län och att de pengar naturresurserna
genererar borde stanna inom kommunerna och sluta pumpas söderut. De lyfter även att stora delar
av södra Sverige skulle lamslås utan norra Sveriges naturtillgångar.89
NSD utför även under undersökningstiden en inventering av de norrbottniska naturreservaten där
bland annat urskog i Jokkmokks kommun lyfts i artiklar. Artikeln Så här såg Norrbotten ut före
människans invandring belyser skogens immateriella värden såsom rekreation, biologisk mångfald och
turism.90 Renskötande samers roll vad gäller skogsbruk lyfts också ur olika perspektiv. I artikeln
Skogsrenskötseln har kommit i kläm skrivs om trycket på markerna som har kommit att påverka
rennäringen på grund av att den fått en svagare ställning än fjällrenskötseln som inte påverkas lika
markant av skogsbruket.91 Media lyfter även fjällskogsdebatten där ett förslag på en lösning
presenteras i artikeln Sälj skogen till enskilda. Där presenteras riksdagsman och ordförande i
Centerpartiet i Norrbotten Per-Ola Eriksson förslagen om att sälja ut Domänverkets skog till
enskilda inom fjällkommunerna. Han menar att folket i bygden kan sköta skogen på rätt sätt då
Domänverket gräver sönder sin egen plattform. De avverkningar som skett menar Eriksson är
effekter av en centraliserande skogspolitik.92
Den koloniserade i området, den subalternas röst, har följaktligen agerat genom att använda media
som språkrör för att få sin röst hörd. De insändare som finns i media visar skogens andra värden,
såsom rekreation och kulturmiljö. När argument för att bevara skogen förs med Domänverket,
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen märks det tydligt att dessa värden inte lyfts i första hand. Den
biologiska mångfalden och rennäringen går istället direkt att knyta till skogsvårdslagen och använts
således nästan uteslutande vid samtliga konflikter. Domänverket vill i teorin förespråka de
immateriella värdena men ser i praktiken skogen som en råvarukälla där skogens materiella värden
går i första hand.

Eva, ”Vårt Kvikkjokk är Lapplands paradis!”, Norrländska Socialdemokraten 27/6 1980.
Klass 9c, ”Rikedomarna tillbaka till Norrbotten!”, Norrbottens-Kuriren 29/6 1981.
90 ”Så här såg Norrbotten ut före människans invandring”, Norrländska Socialdemokraten 6/8 1980.
91 ”Skogsrenskötseln har kommit i kläm”, Norrbottens-Kuriren 17/5 1981.
92 ”Sälj skogen till enskilda”, Norrländska Socialdemokraten 24/8 1984.
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Fjällskogsdebatten – Ideella naturskyddsföreningar agerar
Exploateringen av de fjällnära skogarna var en av 1980-talets mest omdebatterade
naturvårdsfrågor. På grund av råvarubristen och generösa statsbidrag till vägar genererade
fjällskogen allt större intresse för skogsbruket. Enligt SNF påbörjades således, utan övergripande
planering, en omfattande exploatering. SNF hävdar vidare att de fjällnära barrskogarna har ett stort
värde från naturvårdssynpunkt, främst för att de utgör de sista ursprungliga större
sammanhängande barrskogsområdena. Tillsammans med de närliggande fjällområdena bildar de
unika vildmarker och naturliga ekologiska enheter, utan motsvarighet i Västeuropa. Under relativ
ostördhet hade vidsträckta arealer av fjällskog kunnat utvecklas naturligt. SNF menar vidare att
mänsklig påverkan visserligen hade skett innan exploateringen påbörjades, men inte i form av några
större ingrepp. Både växter och djur som krävde ostörda ekosystem under längre tid kunde leva
där. Men det moderna skogsbrukets exploatering av fjällskogarna innebar vägdragningar,
kalavverkningar, markberedning och andra ingrepp i de tidigare orörda områdena. På detta sätt
menar SNF att de unika naturvärdena förstörs. Uppsplittring och begränsade ingrepp på
fjällskogarna får svåra konsekvenser för naturvården. På många håll menar SNF att det rent av var
osäkert om ny skog ens skulle komma upp igen. Vidare poängterar de att naturvärdena inte kan
återskapas om skogsbruket bedrivs på det sätt som var rådande under 1980-talets första del.93 SNF
väljer dessutom att lyfta de fjällnära skogarnas avgörande betydelse för rennäringen och turismen.
För turismen har fjällskogarna ofta större ekonomiskt värde om de behålls i orört skick än som
marginell råvara för skogsindustrin.94
I Sveriges naturs årsbok Fjällen från 1982 finns artikeln Fjällskogarna är i fara!. Där skriver Hans
Anderson att de fjällnära skogarna och andra höghöjdsskogar länge har varit föremål för
avverkning. Förutom lokalbefolkningen och renarna har skogen i området tillgodosett träindustrin.
Under 1980-talet beslutades det att revidera den dragna gränsen, vilket innebar att på sikt allt större
områden kom att avverkas ovanför skogsodlingsgränsen. Nu påbörjades således forskning för att
plantorna skulle överleva det karga klimatet som råder i Jokkmokks fjällnära skogar. Detta ledde
till att Jokkmokkskretsen av SNF protesterade mot planerna och skriver följande i ett brev till
Domänverkets generaldirektör:
Detta är innebörden av vår kampanj kring de fjällnära skogarna: Effekten av den för trettio
år sedan uppdragna skogsodlingsgränsen är den att vi i en mer eller mindre bred bård längs
fjällkanten har ett för landet helt unikt skogsområde i många avseenden:
Erik Larsson (red.), Sveriges natur: Naturskyddsföreningens årsbok. Årg. 78(1987), Fjällskog, Naturskyddsföreningen,
Stockholm, 1987, Wramner, s.4.
94 Larsson 1982: Wramner, s.4.
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I sin helhet består områdena av urskogar eller skogar som aldrig berörts av det moderna
trakthyggesbruket.
Dessa skogar i vilken medelåldern är förhållandevis mycket hög bildar sammanhängande,
obrutet område och består alltså inte av ett fåtal fragment.
Områdena sammanfaller till stor del med det obrutna fjällområdet och är alltså till vidare
väglöst land.
Områdena utgör en nödvändig och mycket viktig del av rennäringens markbehov på grund
av tillgången till både goda renlavmarker och framför allt gammelskog med tagellav.
Områdena utgör livsmiljö för ett flertal djur och växtarter som fått sina utrymmen starkt
beskurna i de moderna industriskogarna.

Med andra ord har vi här en sista chans att visa att vi i vårt land har en vilja till konstruktiv
planering. Markerna ovan skogsodlingsgränsen innehåller med säkerhet vissa partier, där
avverkningar är helt okontroversiella. Det värde vi ger detta stora sammanhängande område är
dock så ansenligt att vi aldrig kan acceptera ett sönderhackande av dessa marker genom att plocka
ut ”russinen ur kakan”.95

Anderson skriver vidare att Domänverket inte ensamt kan få besluta de fjällnära skogarnas öde på
grund av deras bristande kompetens och partiskhet. Besluten måste istället ställas inför en betydligt
bredare belysning. När han, aktivt understödd av SNF, misstror Domänverket är han övertygad
om att de dessutom har rennäringen, naturvården, jägarkåren, turistnäringen och vanliga människor
boende i området bakom sig. För att deras röster ska bli hörda menar Anderson att en principiell
diskussion måste ske och inte en diskussion område för område, som han menar att Domänverket
vill. Anderson avslutar följaktligen artikeln med att norra Sverige, och framför allt Jokkmokks
kommun, är i behov att bli något mer och bättre än att enbart vara råvaruproducent till mer
industrialiserade delar av landet. Det skogsbruk som bedrivs menar Anderson är mer som mycket
tillfällig ”gruvdrift” än långsiktig ”uthållig virkesproduktion” och gagnar knappast bygden.96 SNF:s
Jokkmokkrets, som Anderson är delaktig i, engagerar sig mycket i kampen om fjällskogarna och
tryckte bland annat upp affischer med en bild på fjällnära skog i området med följande text:
Än finns sådan här skog i Sverige. Det går att göra veckotidningar av alltihop. Det ville inte
nybyggaren som under en tid röjde livsrum i tjäderskogen. Det vill inte samerna för vilka de
fjällnära skogarna är en förutsättning för rennäringen och kulturen. Det vill inte vi som har
sett hur den gamla naturskogen och urskogen i allt snabbare takt fått ge vika för
konsumtionssamhällets glupskhet. Domänverket har beslutat att i stor skala börja avverka
skogar med 500-åriga träd nära fjällen – skogar som aldrig berörts av det moderna
skogsbruket. Hjälp oss rädda de fjällnära skogarna!97

Debatten om den fjällnära skogen ledde till att totalt sju motioner från samtliga partier inlämnades
till riksdagen hösten 1984. Ett krav om begränsning av skogsbruket i fjällområdet var centralt. Ett

Larsson 1982: Anderson, ss.75-76.
Larsson 1982: Anderson, ss.76-77.
97 Naturskyddsföreningens Jokkmokkrets affisch 1982.
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betänkande antogs av riksdagen att det finns ”anledning att iaktta stor återhållsamhet med
bedrivande av skogsbruk i de s.k. fjällnära skogarna”.98 Sedan anbefalls i 19§ att hyggesstorleken
bör begränsas till 40 hektar för de enskilda hyggena och att samråd enligt vissa regler ska ske med
rennäringen. Nytt blev även att markberedning genom hyggesplöjning enbart får utföras om andra
för marken mer skonsamma metoder inte bedöms ge ett godtagbart föryngringsresultat.99
Naturskyddsföreningarnas röster hade blivit hörda, men slutavverkningarna i Jokkmokks kommun
kom att fortsätta (se bilaga 1).
SNF:s ordförande Per Wramner hävdar att trots riksdagsuttalanden och 1979 års skogsvårdslag om
varsamt utnyttjande och beslut om att skydda stora arealer statlig mark, var exploateringstrycket
fortfarande stort på många håll längs fjällkedjan under 1980-talet. Han lyfter visserligen att lagen
var en stor och glädjande framgång för naturvården men att det fortfarande krävs en allvarlig vilja
från samhällets sida att ta det nödvändiga helhetsgreppet för att slå vakt om naturvårdens intresse.
Vidare skriver Wramner att SNF i flera år har krävt en helhetssyn som baseras på planmässiga
överväganden vad gäller fjällskogarna. Det viktigaste menar han är en naturvårdsgräns, vilken
ovanför inget skogsbruk får bedrivas. Förslaget om en naturvårdsgräns från SNF kom 1984 och
lämnades i februari till jordbruksministern. Vissa avverkningar kan godkännas menar Wramner,
såsom exempelvis fjällskogsblädning som inte drabbar naturvårdens intressen. Inga skogsbilvägar
får heller byggas. Dock menar Wramner att det finns en ovilja hos statsmakten att tillmötesgå kravet
på en naturvårdsgräns, vilket SNF både var förvånade och besvikna över.100

Domänverket i konflikt med rennäringen
Henrik Ekman skriver också om fjällskogsdebatten under 1980-talet, men där renskötande samers
roll i frågan främst lyfts. År 1984 var ett dramatiskt år vad gäller fjällskogsdebatten.
Jordbruksutskottet gjorde i augusti samma år en exkursion i de fjällnära skogarna i Jokkmokks
kommun. Att Jokkmokk blev resmålet var ganska givet då de flesta rubrikerna i debatten hade
handlat om Domänverkets Jokkmokksrevir. I detta område var konflikten mellan skogsbruket och
samerna mer uttalad än någon annanstans. Området innefattar tre samebyar – Sirkas, Jåhkågasska
Tjiellde och Tuorpon. Redan 1978 slog naturvårdarna i Jokkmokk larm om att Domänverket hade
planer för avverkning ovanför skogsodlingsgränsen då de upptäckte att en väg stakats mellan
Njavve och Peuraure. Misstankarna kontrollerades med Domänverket som direkt förnekade att det
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var aktuellt att börja avverka ovanför skogsodlingsgränsen. Förslaget från SNF:s Jokkmokkskrets
om ett möte avvisades men upptäckten kom att bli en startpunkt för fjällskogsdebatten.101
Jokkmokk var länge i blickfånget vad gäller kritik mot skogsbruket. Det var dock först 1983-84
som konflikterna började uppmärksammas på riksplanet när en väg byggdes i Pallemvarats för
avverkning i området. Domänverket sågade inte bara ner de mogna träden utan dessutom
smågranar med hänglav som var livsviktiga för renbetet. Trots överklagan av Jåhkågasska Tjiellde
sameby fick Domänverket den 18 april 1985 ett godkännande till avverkning i Kassavare,
Pallemvarats och Årrenjarka av Skogsvårdsstyrelsen. Beslutet ledde till att samebyn stämde svenska
staten för brott mot rennäringslagen. Deras krav om att avverkningarna skulle stoppas avslogs i
Bodens tingsrätt och alla skogar höggs ned. Detta ledde till att samebyn började samla bevis på vad
avverkningarna gjort för skada för rennäringen.102 Konflikten mellan Domänverket och
rennäringen kom att bli den kostsammaste för skogsbruket då rennäringen berör långt större arealer
än naturvårdens intressen gör. Flera ansvariga inom skogsbruket hävdar att om samer skulle få rätt
i sin tolkning skulle det bli slutet för verksamheten i stora delar av norra Sveriges inland.103 Bild 4
spelade en avgörande roll vad gäller förståelsen för allvaret i fjällskogsdebatten hos det svenska
folket under 1980-talet. Den publicerades i Dagens Nyheter och kom att betyda mycket för
opinionsbildningen kring skogsbruket i de fjällnära skogarna i Jokkmokks kommun under 1980talet.

Bild 4 Renskötaren Apmut Ivar Kuoljok på ett hygge utanför Jokkmokk
1977. Avverkning av fjällnära skog. Foto Jan E. Carlsson.104
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1985-1990 – DOMÄNVERKET KONFRONTERAS
Under 1980-talets senare del fortsätter media att vara språkrör för de människor i kommunen som
förespråkade skogens immateriella värden. I artikeln Experterna såg inte urskogarna står det skrivet att
skogsgruppen Steget Före har bevisat att 95% av urskogarna i Jokkmokks kommun missades i
samband med urskogsinventeringen som utfördes i början av 1980-talet.105 I insändaren
Contortatallens undergång – en befrielse för naturen skriver dessutom undertecknad ”Hackspetten” om att
contortaplantor dör i stor skala i Norrbotten. Skribenten menar att det storskaliga experimentet
med contortatallen är baserat på blindhet, ansvarslöshet och profitbegär vilket har lett till en
katastrof. Skogsbruket verksamhet har i vanliga fall drabbats oskyldiga människor och naturen,
men nu menar skribenten att miljösabotörerna själva drabbas. ”Hackspetten” gläds således åt
svampangreppen på contortatallen och avslutar med hopp om att skogsbrukets beslutsfattare tar
lärdom av det inträffade och lyssnar till miljörörelsens varningsord. Skribenten tycker slutligen även
att kalhuggningen, skogsgödslingen, föryngringen av plantor och frön som är ortsfrämmande ska
stoppas.106 I insändaren Varför låter ni skogen dö? skriver även undertecknad Holmström att det
moderna skogsbruket är en katastrof och är upprörd över att länsjägmästaren Ingmar Eriksson i
massmedia uttalat att ”vi har aldrig haft så mycket skog i Norrbottens inland som vi har idag” när
fakta visar något helt annat.107
I artikeln Måste sågverk lägga ned? skriver Lennart Wallström om att flera sågverk inom länet tvingats
lägga ned på grund av ökad konkurrens. Moderaten Per Pettersson uttalar sig i frågan och menar
att man snarast borde sätta igång och avverka de fjällnära skogarna som endast står och ruttnar
ned. Skogsarbetare Paul Lestander instämmer och hävdar att man måste börja avverka och plantera
mer i skogen.108 Artikeln visar således skogsarbetarnas roll vad gäller skogsbruket i Jokkmokks
kommun och vilka av skogens värden de förespråkar.
I insändaren Trädfällning skadar skogen fortsätter den vädjan till skogsägare som var rådande under
1980-talets första hälft:
Skogsägare
Tidigt en morgon tog jag mig en tur i skogen för att kolla hur långt våren var kommen. Jag
hade bl a nöjet att få höra årets första gök. Den allmänna förnöjsamheten jag kände när jag
strövade fram förbyttes mot en plötslig besvikelse och uppgivenhet inför de spår som en
oupplyst och gammaldags nitisk människa lämnat efter sig. I ett skogsområde på några hektar
har en skogsägare, tydligen systematiskt, sökt rea på grova aspar och torrträd, fällt dem och
lämnat dem där de fallit. Vad är nyttan med detta? De grova träd och torrträd som finns kvar
”Experterna såg inte urskogarna”, Norrbottens-Kuriren 8/9 1989.
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i våra skogar är oerhört värdefulla, både ur fauna- och skogsvårdssynpunkt. De utgör för de
första boplatsmöjligheter för våra olika hackspettar vilka under sin häckning konsumerar
stora mängder av larver o d, alltid tänkbara ”fiender” tills skogsbruket. För det andra är flera
av våra ugglearter väldigt beroende av gamla hackspettsbon för att kunna häcka. Dessa olika
ugglearter lever till mycket stor del av gnagare vilka ju som bekant kan vara till stor förtret
för skogen och skogsbruket. Logiken är alltså tämligen enkel: när du hugger ner träd, så ökar
risker för skador på skogen! Vill du ha den situationen i din skog?109

I artikeln De tänker slåss skriver Tord Pettersson om Jelka i Jokkmokks kommun. Jägare och bybor
från trakterna kring Porjus har slutit sig samman för att de på ryktesväg fått reda på att
Domänverket planerar att släppa lös de moderna skogsbruket i Jelkas urskogar. Jelka är ett 150
kvadratkilometer stort vildmarksområde norr om Porjus och rymmer stora arealer med mycket
skyddsvärda fjällnära urskogar. Byborna påbörjade en namninsamling när de fick reda på att
Domänverket tänkt gå in och hyggesrensa i Jelka samt att Skogsstyrelsen godkänt att en skogsbilväg
byggs i området. Domänverket hade dessutom erkänt att Jelka detaljplanerats och att en rad
avverkningar är inskrivna i den aktuella femårsplanen. Efter påstötningar av byborna lovade dock
Domänverket att skjuta upp de planerade hyggesrensningarna i några veckor. Pettersson skriver
vidare att namninsamlingen mot avverkningarna visade att 80-90% av ortsbefolkningen är
motståndare till Domänverkets planer. I artikeln lyfts även hur Steget Före har öppnat ortsbornas
ögon för naturvården.110
I insändaren Skogen ger oss en bild skriver anonym från Jokkmokk att naturskogen ger oss en bild av
den urskog som en gång fanns över hela landet. Den visar oss ett ursprung och får på så sätt en
historisk och kulturell betydelse. Vidare menar skribenten att skyddandet av naturskog även har en
moralisk innebörd. Vi sätter en gräns för människans exploatering av naturen. Den bevarade
naturen finns sedan där som en ständig påminnelse om vårt eget handlande och visar oss att vi kan
förena makt med besinning. Avslutningsvis skriver skribenten att skyddandet av naturskogen är en
god investering för framtiden då den blir allt sällsyntare.111
I SNF:s årsbok från 1987 finns en intervju med Domänverkets dåvarande förvaltare Monika
Stridsman från 1986. Hon försvarar avverkningarna i området och menar att det inte är kalhyggen
som lämnats kvar eftersom de har nyttjat den så kallade beståndsföryngringen. Därför hävdar hon
att de har sparat tusentals tallar av olika åldrar, som med tiden kommer att bilda det nya beståndet.
Hon är dock skeptisk till om småplantorna klarar sig då ursprungsalternativet faktiskt var fröträd
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utan markberedning. Om skogsbruket använder sig av den metod som snabbast ger ny
hänglavsskog påverkas inte rennäringen i samma utsträckning, menar Stridsman. Hennes huvudtes
är dessutom att naturvården inte borde se de arealer Domänverket indelar som förlorade områden.
Vidare menar Stridsman att om naturvården ställer upp i dialog med dem och kommer ut till en
avverkning som nyligen gjorts med omhuldande detaljplanläggning kommer de ha en annan
förståelse för skogsbruket. Detaljplanläggning kommer bort från de schabloner som fanns under
tidigare kartmaterial och tar istället ställning när man befinner sig i markområdet.112
Intervjun med Stridsman följs av en intervju med Hans Anderson och Ulf von Sydow, som är
aktiva i SNF:s Jokkmokkrets. Under intervjun besöker de hygget på Akkokielas som enligt
Anderson är det värsta han sett och liknar det med Verdun efter första världskriget. von Sydow
menar vidare att det under 1980-talet har spridits att debatten kring skogsbruket är över, då den
värsta kalhyggestiden under 1960-1970-talen är förbi. Men von Sydow menar snarare att den
fortfarande pågår. Anderson konstaterar slutligen att de aldrig kommer att kunna närma sig
varandra, Domänverket och dem, då Domänverket enbart betraktar skogen som virke. Anderson
betraktar skogen som sitt liv och så länge det inte finns en naturvårdsgräns kommer de aldrig att
bli sams med Domänverket.113
Vid

diskussion

om

skogsavverkning

väster

om

Kamajokk

nära

Kvikkjokk

ställer

Jokkmokkskretsen av SNF:s inventeringsgrupp Steget Före ett antal frågor till Länsstyrelsen. Första
frågan är om det avser den gräns för storskaligt skogsbruk som har förordats av SNF samt av
samtliga riksdagspartier. Länsstyrelsen svarar med att när diskussioner om avverkning var aktuella
var inte frågan om gräns för storskaligt skogsbruk aktuell. Steget före undrar följaktligen om områdets
orördhet och dess betydelse för turismen. Där svarar Länsstyrelsen med att området tidigare har
varit föremål för avverkning och att det har stor betydelse för turismen, men eftersom de flesta
turister rör sig på den östra delen av Kamajokk bedöms påverkan som mindre betydelsefull.
Avslutningsvis skriver Länsstyrelsen att området helst borde ha förblivit oavverkat men hade
utifrån vad de nu konstaterat inte sett sig nödsakad att motsätta sig en avverkning.114
Den avverkning som bedrivits under 1980-talets första hälft i Jokkmokks kommun visade sig under
slutet av 1980-talet ha påverkat rennäringen. Apmut Ivar Kuoljok, tidigare ordförande för Sirkas
sameby, förklarar i artikeln På andra sidan älven hur skogsbruket påverkat områden i Jokkmokks
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kommun. Han hävdar att det knappt finns något lavbete kvar i Petsevarats och att renarna därför
nu enbart passerar området.115 Under andra delen av 1980-talet lyfts även skogsbilvägarnas
påverkan på skogen av både renskötande samer, SNF och andra lokala röster i kommunen.
Skogsbruket förändrades till viss del under denna period på grund av den kritik som riktats mot
alla stora kalhyggen. Istället börjar man avverka genom en pusselmetod där man lämnar flikar av
skog för att förta intrycket av storhygge. Men paradoxalt nog kräver denna metod fler vägar, både
för virkestransporten och markberedningsmaskinerna. Jokkmokk bygger under andra hälften av
1980-talet ca 7mil skogsbilväg per år och i hela Norrbotten ökar skogvägnätet med 50-70 mil
årligen.116 I insändaren Orördheten försvinner med en väg skriver en renskötande same att i de riktigt
känsliga områdena, som är livsviktiga för renskötseln, ska man inte gå in överhuvudtaget – oavsett
om det handlar om avverkning eller skogsbilvägar. Vidare menar skribenten att små hyggen är lika
eländiga som stora.117 I SNF:s årsbok från 1987 uttalar sig Länsstyrelsens naturvårdsintendent
Håkan Håkansson sig i frågan och menar också att vägarnas påverkan är större än många tror. Han
menar att det är farligt att föra resonemanget att det är okej om enbart en väg i ena kanten görs då
det är så få procent som tas i anspråk. Han menar att om man bryter en skogsbilväg i ett obrutet
fjällområde måste trafiken inräknas. Han vill dessutom gärna diskutera möjligheten till en
naturvårdsgräns mot fjällen.118
I artikeln Kraftlös naturvårdslag från 1990 konstaterar senare Ulf von Sydow att den nya
naturvårdslagen blev kraftlös. Han menar att utredningen struntar i att rätta till ett av de allvarligaste
misstagen som begåtts inom miljöpolitiken.119 I insändaren Stoppa skogsbruket skriver undertecknad
”Upprörd” om vad skogsbruket under de senaste tio åren har gjort med skogen. Skribenten menar
att det storskaliga skogsbruket som har bedrivits under 1980-talet hotar att slå sönder skogens
immateriella värden. Domänverket står i spetsen av denna utveckling som bedrivit en ansvarslös,
medveten överavverkning i Norrbottens inland.120 Avslutningsvis kan således konstateras att trots
förslag om ändringar var kampen om skogen lika intensiv i slutet av 1980-talet som i början av
årtiondet.
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ANALYS & SLUTDISKUSSION
Omvandlingen av skogslandskapet försvårade rennäringen och förändrade landskapsbilden under
1980-talet i Jokkmokks kommun. Kulturlandskap försvann eller förändrades och upprörde många
människor boende i undersökningsområdet. Denna koloniala diskurs som var rådande under
undersökningstiden utmanades emellertid av både naturskyddsföreningar, renskötande samer och
den lokala befolkningen. Syftet med denna undersökning har varit att redogöra för maktrelationer
inom skogsbruket under 1980-talet i Jokkmokks kommun. Skogsbruket i Jokkmokks kommun
under 1980-talet var inbäddat i maktstrukturer som skapade spänningar intressegrupperna emellan.
Skogsbruket utsattes således för en mängd påtryckningar av olika intressegrupper som alla ville
påverka beslutsprocessen i olika riktningar beroende på vilka av skogens värden de förespråkade.
Som undersökningen visat fanns det en mängd intressegrupper som på ett eller annat sätt var
inblandade i skogsbruket. Intressegrupperna inom detta undersökningsområde var i första hand
Domänverket,

Länsstyrelsen,

Skogsstyrelsen,

Naturskyddsföreningar

och

rennäringen.

Maktrelationerna mellan dem är av avgörande karaktär för att den subalternas röst ska bli hörd.
Undersökningen har belyst de intressegrupper som behöver få ökad uppmärksamhet. Av
Domänverkets annonsblad går tydligt att urskilja vilka av skogens värden de ville framhäva att de
värdesatte för lokalbefolkningen. De immateriella värdena för människan är vad som lyftes i
samtliga annonsblad. Hur de i sin tur har agerat under undersökningstiden visar vilka värden de i
praktiken faktiskt prioriterar – skogens materiella nytta. Att annonsbladen i sin tur väckte irritation
hos lokalbefolkningen i Jokkmokk är följaktligen inte särskilt märkvärdigt med tanke på den skog
som Domänverket avverkade i området. Skogens betydelse som ekonomisk källa för kommunen
synliggjordes även när kommunstyrelsens ordförande uttalade sig i frågan kring Domänverkets
avverkning. Här visar sig komplexiteten i de maktrelationer som fanns under perioden. När även
kommunen förespråkade Domänverkets avverkning i området blir skogens immateriella värden
ännu svårare att motivera.
Hur har följaktligen den koloniserade agerat och reagerat på 1980-talet skogsbruk?
Naturskyddsföreningarna under undersökningstiden kämpade för att det dels skulle dras en
naturvårdsgräns för att skydda de fjällnära skogarna och dels för att urskogen och rennäringen
skulle bevaras. I SNF:s yttrande till Länsstyrelsen syns tydligt att de värden som föreningen
framhävde är av immateriell karaktär där biologisk mångfald och rekreation är återkommande.
Naturskyddsföreningen agerade på olika nivåer i undersökningen, dels på riks, regional och lokal
nivå. Det är i första hand på den lokala nivån som det går att tala om SNF som den subalternas
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röst. Rennäringen förespråkade följaktligen även skogens immateriella värden där fokus i första
hand låg på att bevara renbetesmarkerna. Jokkmokks lokala röster som lyftes via insändare i media
är slutligen de som främst har förespråkat skogens betydelse för människan ur ett rekreations- och
kulturmiljöperspektiv. Som figur 2 illustrerade har den subalternas röst, alltså de intressegrupper
som förespråkade skogens immateriella värden, en betydligt svagare ställning jämfört med staten,
marknaden och bolagen som i första hand ser skogen som råvarukälla. Visserligen har
undersökningen visat att intressena ibland kan sammanfalla, exempelvis vid Länsstyrelsens beslut
om att bevara vissa områden. Oftast handlar det dock om en relation mellan centrum och periferi
där staten, marknaden och bolagen agerade efter en kolonial diskurs.
Medierna under 1980-talet förmedlade både makt och motstånd. Av insändare och SNF:s
Jokkmokkskrets att döma var det tydligt att det för dem vore mer hållbart att istället arbeta för att
bevara så stora naturvärden som möjligt och satsa på skogens immateriella värden för människan.
Den subalterna finns i Jokkmokks kommun men har kanske inte alltid blivit hörd. I media är det
tydligt att exploaterandet av naturtillgångarna i norra Sverige upprörde och att många ansåg att det
egentligen bara gynnade andra delar av Sverige. Vid tal om avverkning i Jelka har den koloniserade
agerat genom att starta en namninsamling för att hindra Domänverkets planer i området.
Hur legitimerades följaktligen beslut om avverkning? Överavverkningen av Domänverket
motiverades med industrins efterfrågan på råvara och behovet av sysselsättning tillsammans med
skogens skeva åldersfördelning. Besluten om avverkningar legitimerades dessutom med att
marklaven skulle skonas från harvning och kalhuggning av hela marken samt att
skogsodlingsgränsen inte var densamma som tidigare. Länsstyrelsen försvarade även
Domänverkets avverkning med att påstå att det redan förekommit avverkning väster om Kamajokk
samt att turismen inte påverkades då de flesta inte rörde sig inom det avverkade området. Det var
även överavverkningen som ökade Domänverkets intresse av de fjällnära skogarna då man började
söka nya objekt för avverkning. Av undersökningen kan således konstateras att de materiella
värdena nästan uteslutande var de som prioriterades vid beslut angående skogsbruket i Jokkmokks
kommun, trots 1979 års skogsvårdslag som lyfter att hänsyn till naturvården och andra intressen
bör tas vid skötsel av skogen. Besluten legitimerades i första hand med att skogsodlingsgränsen
inte var densamma som under 1970-talet.
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Språkets roll under undersökningstiden har varit avgörande för att den subalternas röst skulle
kunna representeras i undersökningen. De koloniserade i området har agerat och reagerat med
media som språkrör. Den subalternas röst i form av Jokkmokks lokala röster och ideella
naturskyddsföreningar har nu fått ta plats och den diskurs som förespråkar skogens immateriella
värden har synliggjorts.
Det som slutligen går att konstatera är att Jokkmokks kommun blev överexploaterad under
undersökningstiden och kom då att skapa maktrelationer mellan skogens intressegrupper och de
värden de prioriterade. Avverkningarna som gjordes påverkade både rennäringen och den lokala
befolkningen i Jokkmokks kommun och det går att tala om 1980-talet som en fortsatt postkolonial
era där en kolonial diskurs är rådande. Under undersökningstiden går det att urskilja att möjligheten
till att göra motstånd fanns men att de röster som förespråkade skogens immateriella värden lätt
försummades. Att makten ibland var produktiv går även att urskilja vid Länsstyrelsens beslut om
att bevara vissa områden men det den i första hand gjorde under undersökningstiden var att
förhindra och tysta ned den subalternas röst. De maktrelationer som var rådande skapade således
en kolonial diskurs som präglade 1980-talet vad gäller skogsbruket. Den koloniala diskursen har
tendensen att enbart synliggöra utvalda delar av en helhet för att i sin tur legitimera de besluts som
fattades vad gäller skogsbruket. Rationaliseringen av skogsbruket upplevs aningen icke-konstruktiv
då Domänverket försvarade den metod som brukats på renarnas betesmarker. Besluten och
agerandet från statligt håll visar även att det ofta rådde en okunskap om rennäringen. Hur skogen
brukades under undersökningstiden präglades tydligt av ett kolonialt handlande där besluten
motiverades med att man var många och att skogens som ekonomisk källa var det viktigaste. Det
som prioriterades var således ständigt ökad exploatering och konsumtion på bekostnad av
framtiden. De maktrelationer som var rådande under 1980-talets skogsbruk visar tydligt att skogen,
med dess värden, berör alla.

VIDARE FORSKNING
Det finns flera möjligheter till fortsatt forskning vad gäller skogsbruket i norra Sverige. Att göra en
betydligt mer omfattande undersökning där både större områden och fler aspekter i frågan också
behandlas hade utgjort viktiga komplement. Intervjuer med aktörer inom olika intressegrupper
hade då varit relevant. Renskötande samers roll vad gäller skogsbruket kan även undersökas
närmare med exempelvis fokus på skogsbrukets påverkan på renarnas betesmarker.
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BILAGA 1

Slutavverkning i hektar (statistik hämtad från Skogsstyrelsens årsböcker 1979-1991)
Avverkning

1981-

1982-

1983-

1984-

1985-

1986-

1987-

1988-

1989-

areal (ha)

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Norrbotten

3 912

3 734

4 086

2 669

2 592

2 546

3 205

3 358

4 519

Värmland

1 095

794

1 354

1 262

940

1 640

1 391

1 405

1 270

Jämtland

2 142

2 325

3 175

2 616

596

921

1 432

1 531

1 447

Gävle

457,2

902

858

975

624

957

884

961

1 058

Avverkningstillstånd i fjällnära skog 1985-1986 (statistik hämtad från SNF:s årsbok 1987)
NORRBOTTENS LÄN

KOPPARBERGS LÄN

JÄMTLANDS LÄN

Antal hyggen

108

27

173

Areal/hektar

3 206

330

3 063

Hyggesplöjning

72

126

-
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