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Att äga skogsmark
– om äganderättens historia
• Äganderätten till skogen har
haft olika innebörd under
olika tidsepoker.
• Väl definierade rättigheter att
disponera skogen – och
restriktioner av dessa rättigheter – har uppstått när de
skogliga tillgångarna upplevts
som knappa.
• Individuell äganderätt till
skogsmark blev inte vanlig
förrän i början av 1800-talet.
Dessförinnan ägdes skogen
gemensamt i allmänningar.
• Sedan sekelskiftet har man
successivt infört allt strängare
restriktioner av skogsägarnas
äganderätt. Syftet har varit att
säkerställa ett högt och
uthålligt virkesutbud.
• Under de senaste trettio åren
har dessutom kraven på
naturvård i skogen inneburit
begränsningar av skogsägarnas handlingsfrihet.
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e rättigheter och skyldigheter som reglerar nyttjandet
av den svenska skogen förändras ständigt. Det sker i takt med
att samhället omvandlas och skogen
får nya användningsområden. I det
gamla bondesamhället var skogen
gemensam egendom för byn, socknen eller häradet. Skogen och dess
nyttigheter var inga bristvaror. Man
behövde därför inte reglera användningen, som i det gamla bondesamhället utgjordes av skogsbete,
avverkning för husbehov eller brännved, kolvedsbränning och tjärbränning. De stora skogsvidderna i Norrland var formellt statens egendom;
Gustav Vasa skrev 1526 att ”... sådana
ägor som obyggda ligga höra Gud, Konungen och Sveriges krona till”. I praktiken var de dock ett ”ingenmansland”
där det fanns få hinder för avverkning och svedjande. Statsmakten var
till och med positiv till att skogsmark
avverkades och odlades upp, eftersom det innebar tillkomst av fler hemman och därmed ökade skatteinkomsterna. Från slutet av 1500-talet
uppmuntrades därför finska nybyggare att röja och svedja de svenska
skogarna.

Konflikt med bergsbruket
De första konflikterna om skogen
uppstod lokalt kring gruvorna och
masugnarna under Sveriges stormaktstid. Gruvbrytningen krävde
mycket ved för stolpar och tillmakning och i järnframställningen gick
det åt stora mängder ved och kol.
Gruvbolagen och bönderna blev därför konkurrenter om skogen. Ett uttryck för att skogen inte längre uppfattades som outtömlig var att svedjebruket förbjöds 1647 (i praktiken
skulle dock odlingsformen fortsätta
att förekomma under lång tid framöver). Med början år 1683 drog statsmakten upp gränsen mellan bergsbruken och byarna för att förebygga
fortsatta dispyter.
Under de krigiska 1600- och 1700talen behövde flottan mycket virke,
främst av ek, för sina krigsfartyg. Allmogen förbjöds därför att avverka
ekar och lämpliga mastträd. Effekten av dessa regleringar, som med
tiden blev alltmer detaljerade, var
dock ofta den motsatta. Ett talesätt
löd “Unga ekar och adelsmän skall man

Flottlederna gjorde skogstillgångarna tillgängliga för industrierna vid
kusten. Bilden högst upp visar flottning i Österdalälven omkring 1910.
Den nedre bilden visar ett sjöskilje i Dalarna 1928. I sjöskiljet sorterades
virke för olika ägares räkning. Till hjälp hade man flottningsmärken.
hata”. Efterlevnaden blev inte heller
bättre av att de lokala skogliga uppsyningsmännen, ”jägeribetjeningen”,
var illa avlönade och därför ofta korrupta. Det blev alltmer uppenbart
att det invecklade regelsystemet med
allehanda förbud och förordningar
var ineffektivt.

Ökande befolkningstryck
Under 1700-talet ökade landsbygdsbefolkningen i Sverige. Därmed
ökade också trycket på skogsmarken
som utnyttjades alltmer intensivt för
bete och nyodling. På sina håll menade man också att det gemensamma
ägandet ledde till ett dåligt utnyttjande av skogsmarken, eller som det
uttrycktes i en myndighetsskrivelse
från 1772, att skogarna blev ”nyttjade
av alla men vårdade av ingen”. Man
frågade sig om inte individuellt

ägande borgade för ett mer ansvarsfullt utnyttjande av skogen. Skiftesreformerna inom jordbruket i slutet
av 1700- och början av 1800-talen
samt bondevänliga reformer under
Gustav III, beredde vägen för dagens
individuella ägande av skogsmarken.
Allmänningarna skiftades, skillnaden
mellan frälsets och böndernas rättigheter minskade och skogsmark
kunde säljas och användas som säkerhet för lån. Från att ha varit en
släktens egendom som skulle gå i arv
från generation till generation blev
skogsmarken mer av en ägodel som
kunde köpas och säljas.

Behov av lagar
Under andra hälften av 1800-talet
utvecklades sågverksnäringen explosionsartat. Vid slutet av seklet skedde
samma utveckling inom massa- och
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Sågverksexteriör från Skoghall
i Värmland från 1918.
pappersindustrin. En förutsättning
för expansionen av skogsindustrin
var att det individuella ägandet av
skogsmarken hade blivit vanligt och
att skogsbönderna därför lätt kunde
besluta om försäljning av mark eller
om avverkning. Men de snabba förändringarna i skogen väckte också
farhågor. Flera debattörer och politiker menade att skogsbolagens markköp skulle ge upphov till en utarmad
och jordlös landsbygdsbefolkning.
Diskussionerna ledde fram till lagar
1906 och 1921 som förbjöd skogsbolagen att köpa skogsmark.

illustreras tydligt av medlemsutvecklingen i de viktiga miljö- och naturvårdsorganisationerna Naturskyddsföreningen, Greenpeace och Världsnaturfonden. Deras sammanlagda
medlemsantal har ökat från 68 000
medlemmar år 1980 till 460 000 år
1995 (Svenska Greenpeace grundades först 1983). Ett annat tecken på
Naturvårdens vikt var skärpningen av
Naturvårdslagen 1990, då det viktiga

Avvittringen inleds – gränserna mellan böndernas och
statens skogar börjar dras upp.

1757–1827 Skiftesreformerna skapar större och mer sammanhållna
gårdar. Byarna ”sprängs”. Allmänningarna börjar skiftas.
1789

Gustav III:s andra statskupp. Bönderna får bättre ställning.
Först nu kan man tala om individuell ”äganderätt” till
skogen.

1809–1850 Gustav IV avsätts. Efter 1809 års statsvälvning börjar statens
skogar säljas ut.
1850–1920 Skogsindustrin expanderar. Bolagen köper skogshemman.
Debatt om skogsskövling. Många befarar tillkomsten av en
utarmad egendomslös lantbruksbefolkning i spåren av
bolagens markköp.
1903

Första skogsvårdslagen. Skogsvårdsorganisationen börjar
byggas ut.

1906

Bolagen förbjuds att köpa mark i Norrland (från 1921
gäller lagen i hela landet).

1909

Den första naturskyddslagstiftningen.

1962

”Tyst vår” av Rachel Carson kommer ut på svenska. Den
moderna miljödebatten börjar.

1990–

Debatten om skogens miljöfrågor internationaliseras. Nya
styrmedel diskuteras, t.ex. miljörevisioner och certifiering
av skogsprodukter.

1994

Ny skogsvårdslag med färre detaljregleringar. Naturvårdsmålet jämställs med produktionsmålet.

Naturvård inskränker ägande
På senare år är det alltså naturvårdsintresset som har motiverat inskränkningar i skogsägarnas handlingsfrihet. Naturvårdens ökade betydelse

Den här översikten visar att äganderätten består av en mängd olika rättigheter och skyldigheter som förändras med tiden. Väl definierade
gränser för olika personers rättighe-

Milstolpar i äganderättens historia
1683

Med skogsindustrins expansion framträdde nya intressegrupper som
också ville påverka skogsägarnas skötsel av skogen. Skogsindustrierna och
arbetarna var beroende av ett högt
virkesutbud och god återväxt. Statsmakterna önskade att näringen skulle utvecklas väl för att ge arbetarna
försörjning och landet exportinkomster. Kraven från samhället och utomstående grupper ledde successivt
till fler regleringar av skogsskötseln
med syfte att säkerställa en hög och
långsiktig virkesförsörjning åt industrin. Utvecklingen kulminerade i
och med Skogsvårdslagen 1979 och
tillägget om avverkningstvång 1981.
Den senaste skogsvårdslagen från
1994 är dock mindre restriktiv när
det gäller skogsskötseln. Istället har
miljömålet jämställts med målet om
hög virkesproduktion.

biotopskyddet infördes och möjligheterna att skydda våtmarker utökades. Som redan nämnts blev miljömålet också mer framträdande i 1994
års Skogsvårdslag.

Oklarhet ger konflikt
Källa: Svensk statistisk årsbok
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Svensk befolkningsutveckling sedan 1600-talet uttryckt i milj.
invånare. Befolkningsökningen under 1700- och 1800-talen
innebar ökat nyttjande av skogen för nyodling och bete.
60

Debatten om skogsbrukets miljöhänsyn visar att inte bara knapphet – i
detta fall på biologisk mångfald– orsakar motsättningar. Även oklart eller motsägelsefullt definierade rättigheter och skyldigheter bidrar till
att skapa intressekonflikter. Ofta, och
ibland efter mycket lång tid, finner
man nya administrativa och juridiska
arrangemang som kan kombinera
motstridiga intressen. Konflikten
mellan naturvård och skogsbruk
kommer kanske att lösas genom en
kombination av lagar och nya styrmedel som certifiering av skogsprodukter och miljörevision av skogsföretag.
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Virkeskonsumtion i milj. m3 från 1850. Skogsindustrins
utveckling gav skogen ett marknadsvärde.

ter uppstår egentligen inte förrän
resursen – i detta fall skogens nyttigheter – blir en bristvara. Under 1700och 1800-talen innebar befolkningsökningen att trycket på skogsmarken för bete, virkesavverkning och
nyodling ökade. Först då blev skogen egentligen en individuell egendom som kunde köpas och säljas.
När sedan skogen under industrialismen blev råvara för landets viktigaste exportindustri, med många tusen anställda och stora investeringar
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i maskiner och anläggningar, krävde
även andra intressenter – industriägare och arbetare – att få vara med
och bestämma hur skogen skulle användas. På senare tid har det allt mer
intensiva och mekaniserade skogsbruket medfört att biologiskt artrika
skogsbiotoper försvunnit, samtidigt
som allmänhetens miljöintresse ökat.
Detta har inneburit att skyddet av de
kvarvarande orörda biotoperna fått
större vikt i samhällsdebatten och
lagstiftningen.
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