
243

kapitel 9

Ägandet och staten
Debatterna i Jämtlands och Västernorrlands 

län om 1903 års skogsvårdslag
Stefan Dalin

I slutet av 1800-talet var tillståndet i de svenska skogarna dåligt. Ett 
högt avverkningstryck under lång tid samt försummad återplante-
ring höll på att försämra virkestillgången i landets skogar. Staten såg 
allvarligt på denna utveckling och tillsatte mot den bakgrunden 1896 
års skogskommité.1 År 1899 lämnade kommittén sitt betänkande, 
och vid 1903 års riksdag antogs Sveriges första nationella skogsvårds-
lag.2 Med beslutet uttalade staten ett centralt skogspolitiskt mål: att 
förbättra skogens återväxt. Det skulle uppnås genom en skyldighet 
att vidta återväxtåtgärder efter avverkning. Jämte detta tillskapades 
regionala skogsvårdsstyrelser, vilka genom upplysning och stöd till 
skogsägarna skulle få till stånd en bättre skogshushållning. Skogs-
vårdsstyrelserna hade även uppgiften att se till att skogsägarna följde 
återplanteringskravet. Därefter har riksdagen fattat fem skogspolitiska 
beslut, åren 1923, 1948, 1979, 1993 och 2008.3

1903 års skogsvårdslag var resultatet av en skogspolitisk diskussion 
som på nationell nivå pågått sedan 1800-talets mitt. Centralt i diskus-
sionen var uppfattningen att rikets skogliga resurser missköttes. De 
skogligt intresserade var överens om att skogen var hotad och att det 
behövdes åtgärder för att komma till rätta med detta. Däremot rådde 
det delade meningar om hur åtgärderna skulle se ut. I förlängningen 
blev diskussionen om skogsvårdslagen också en diskussion om statens 
roll och uppgifter. Skulle staten försöka att motverka misshushåll-
ningen med lagstiftning? Med tanke på skogens, skogsbrukets och 
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skogsindustrins betydelse för mellersta Norrland är det intressant 
att undersöka hur diskussionen om införandet av en nationell skogs-
vårdslag gestaltade sig inom detta geografiska område. 

Den här artikeln behandlar debatterna i Jämtlands och Väster-
norrlands län om 1903 års skogspolitiska beslut. Den utgör förstu-
dien till en större undersökning av den lokala och regionala debatten 
om den svenska skogspolitiken. Centrala frågor är: Hur uppfattades 
lagförslaget? Vilka var argumenten för eller mot? Går det skönja 
olika grupperingar i synen på lagförslaget, och hur ska de i så fall 
förklaras och förstås? 

Källmaterial och avgränsningar
Källmaterialet utgörs av två lokala tidningar, Jämtlandsposten och 
Västernorrlands Allehanda. Jämtlandsposten gavs ut tre gånger i veckan 
och hade en upplaga på runt 4 000 exemplar.4 Tidningens ägare och 
chefredaktör Victor Hugo Wickström var liberal och med fog kan 
också tidningen betecknas som det.5 Västernorrlands Allehanda gavs 
ut sex gånger i veckan och hade en upplaga på runt 2 800 exemplar.6 
Den var frisinnad. 

Min undersökning sträcker sig från hösten 1896 fram till januari 
1904. Från beslutet att tillsätta 1896 års skogskommitté till och med 
den debatt som blev följden av riksdagens beslut om 1903 års skogs-
vårdslag. Jag har även studerat några enstaka nummer av Sundsvalls 
Tidning samt landstingsmötesprotokoll och handlingar från Jämtlands 
och Västernorrlands län.

Vad gäller tidningarna som källmaterial har jag undersökt den 
lokala och regionala debatten i skogslagsfrågan, inte tidningarna i 
sig. Tidningarna är både aktörer och arenor, eftersom de publicerar 
ledarkommentarer, nyhetsartiklar, notiser, insändare samt mötesre-
ferat från landstingsmöten och från lokala möten i skogslagsfrågan. 

Osignerade artiklar som uttalar en tydlig uppfattning i skogs-
lagsfrågan samt är placerade i anslutning till tidningens ledarplats 
definierar jag som ledare. 
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Tidigare forskning
Per Eliasson och Gustaf Hamilton beskriver i sin artikel ”’Blifver 
ondt att förena sigh’. Några linjer i den svenska skogslagstiftningen 
om utmark och skog” hur bruket av den svenska skogen har reglerats 
från tidig medeltid fram till mitten av 1990-talet samt hur skogslag-
stiftningen växte fram och utvecklades.7 Centrala frågor i artikeln är 
hur det genom tiderna har ansetts att den svenska skogen ska nytt-
jas och skötas samt vilka och vad som påverkat skogslagstiftningen. 
Författarna konstaterar att centralmaktens kontroll av skogsanvänd-
ningen gradvis minskade under 1700-talet, och i början 1800-talet 
hade kontrollen av skogen övergått till lokal nivå. Skogens ökade 
värde, som var nära förbundet med skogsindustrins framväxt och 
det ökade skogsuttaget, väckte i mitten av 1800-talet en oro över att 
skogsråvaran skulle ta slut. Enligt Eliasson och Hamilton utgjorde den 
startpunkten för diskussionen om statliga regleringar av skogsbruket 
som ledde fram till 1903 års skogsvårdslag.8 De gör inte något försök 
att problematisera frågan, däremot ger artikeln en bra historisk bild 
av huvudlinjerna i den svenska skogspolitiken. 

Karl-Göran Enander har skrivit två böcker om den svenska skogs-
politiken: Skogsbruk på samhällets villkor och Skogsvårdslagen 1903.9 
I den förstnämnda beskrivs den svenska skogsskötseln och skogspo-
litiken från 1800-talets andra hälft och fram till mitten av 2000-talet. 
Enander berör också det politiska arbetet bakom och aktörernas 
ståndpunkter i skogspolitiken, men stannar vid att redogöra för vad 
olika intressen hade för syn på och uppfattning i frågan. Han gör 
inget direkt försök att analysera eller kontextualisera detta. I sin andra 
bok sätter Enander fokus på tillblivelsen av 1903 års skogsvårdslag 
och på den utveckling som ledde fram till den. Han pekar på att en 
viktig faktor i detta var den misshushållning med skogen som många 
inflytelserika personer inom detta område tyckte sig se, vilket i sin 
tur utgjorde grunden för den skogslagstiftningsdebatt som inleddes 
i mitten av 1800-talet.10 Att det sedan tog mer än 50 år för riksdagen 
att fatta beslut om Sveriges första skogsvårdslag förklarar Enander 
med Domänverkets långvariga motstånd mot en återbeskogningslag, 
den allmänna okunskapen om betydelsen av ett varaktigt skogsbruk 
samt stridigheter kring återbeskogningsmetoder. Han hävdar också 
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att samtidens liberala idéer verkade återhållande på lagstiftarna 
eftersom en skogsvårdslag ansågs inskränka äganderätten.11 Synen 
på statens inblandning i den privata sfären i en bredare mening har 
diskuterats och problematiserats av Svenbjörn Kilander. I sin bok 
Den gamla staten och den nya behandlar han den förändring Sverige 
genomgick från 1800-talets mitt fram till 1900-talets första årtion-
den i synen på staten och på dess rätt att ingripa i samhällslivet.12 
Centralt för Kilanders undersökning är den sociala, ekonomiska 
och politiska omvandling Sverige genomgick under denna tidspe-
riod samt de motsättningar som följde i omvandlingens spår. Bland 
annat pekar han på motsättningarna mellan industri och jordbruk, 
stad och land, arbetare och kapitalägare samt mellan den svenska 
samhällsekonomin och utländska ekonomier. Tillsammans bildar 
dessa motsättningar förutsättningen för analysen av konflikten mel-
lan de två samhällssfärerna: det enskilda och det allmänna, och av 
den ideologiska förändring som kännetecknar tidsperioden. 

Kilander konstaterar att synen på statens roll och uppgifter vid 
ingången till hans undersökningsperiod styrdes av ett normsystem 
som bara tillät staten att agera inom samhällets allmänna sfär, inte i 
den enskilda.13 Under 1880-talet övergavs frihandeln och ersattes med 
ett protektionistiskt system, och det tvingade fram ”en ny handlings-
rekommendation i avseende på staten”. Staten fick nu ingripa i den 
enskilda sfären för att stödja jordbruksnäringen, under förutsättning 
att samhällsintresset krävde det. Och vid 1900-talets början hade 
utvecklingen nått dithän att staten tilläts intervenera på alla närings-
livsområden, vilket tidigare varit otänkbart. Drivkraften bakom 
denna förändring var enligt Kilander att det svenska näringslivet 
utsattes för ett hårdnande yttre tryck, och argumentet för att staten 
skulle intervenera alltmer inom den enskilda sfären var att det var 
för Sveriges skull.14 Frågan är hur den lokala debatten om 1903 års 
skogsvårdslag ska placeras in i denna diskussion.

I slutet av 2001 presenterade Skogsstyrelsen rapporten Skogspolitisk 
historia.15 Den beskriver den svenska skogspolitikens mål, medel och 
praktiska genomförande från 1800-talets slut fram till 1990. De poli-
tiska processerna bakom de olika skogspolitiska besluten behandlas 
knappast alls. 

Nils G. Åsling berör i bokkapitlet ”Landstinget, jorden och sko-
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gen”, vilket utgör en del av Jämtlands läns landstings 100 års-historik, 
landstingets diskussioner och ställningstagande skogslagsfrågan.16 
Beskrivningen är relativt utförlig, men föga resonerande. I arbetet om 
Västernorrlands läns landsting, Västernorrland. Ett sekel, 1862–1966, 
berörs skogslagsfrågan i princip inte alla. Den nämns vid ett par till-
fällen, i förbigående, i Sten Berglunds artikel ”Västernorrlands läns 
landsting. En krönika”.17

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den historiska forsk-
ningen om den svenska skogspolitiken i huvudsak har fokuserat på 
skogsbruket i sig, implementeringen av de lagar och paragrafer som 
reglerar det och förändringar i dessa över tid, effekterna av de skog-
liga myndigheternas arbeten samt skogsbrukets påverkan på skogen. 
Några betydande försök att problematisera den svenska skogspolitiken 
och debatten om densamma har inte gjorts.

1903 års skogsvårdslag samt förslaget till 
dimensionslag för Mellersta Norrland

Det centrala i 1896 års skogskommittés betänkande var en skogs-
vårdslag med krav om återbeskogningsåtgärder efter avverkning, samt 
att det skulle bildas regionala skogsvårdsstyrelser.18 De sistnämnda 
skulle tillse att skogsvårdslagen följdes samt ge råd och bistånd till de 
enskilda skogsägarna. Dessutom föreslog kommittén att stora enskilda 
skogsägare och skogsbolagen – för Jämtlands och Västernorrlands 
del innebar det skogsägare med mer än 1 500 hektar – skulle vara 
tvungna att ”anställa en forstligt bildad man” som skogsförvaltare. 

Det lagförslag som Kunglig Majestät (Kungl. Maj:t) presenterade 
för riksdagen i maj 1903 byggde till stor del på kommitténs betän-
kande.19 Den enda skillnaden av betydelse var att paragrafen om att 
stora skogsägare skulle vara tvungna att anställa en utbildad skogs-
förvaltare inte fanns med i propositionen.

Av de riksdagsdebatter som föregick 1903 års skogspolitiska beslut 
framgår det att en stor majoritet av ledamöterna ansåg att landets 
skogar var så vanvårdade att det behövdes en lagstiftning för att 
komma till rätta med problemet.20 Enander konstaterar att ledamö-
ternas ställningstagande i skogsvårdslagsfrågan inte var partibundet 
utan intresse- och ortsbundet. I denna fråga röstade och agerade 
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ledamöterna med hemmaopinionen som riktmärke. I andra kam-
maren uttalade sig nära nog alla talare som inte var hemmansägare 
för en återväxtlag och för bildandet av skogsvårdsstyrelser.21 Huvud-
argumentet var omvårdnaden om nationaltillgången skogen. Bland 
hemmansägare var synen på lagen delad, ungefär hälften var för och 
hälften emot. Motståndet gällde återväxtkravet, sanktionerna mot de 
skogsägare som inte följde lagen och skogsvårdsstyrelsernas tillsyns-
arbete. Enander konstaterar att tre av fyra ledamöter från Västernorr-
land var för en återväxtlag. Den fjärde västernorrlänningen anslöt 
sig till den jämtländska linjen, vilken innebar ett förordande av en 
dimensionslag.22 Han skriver att de jämtländska riksdagsledamöterna 
följde länsopinionen i denna fråga. I förstakammardebatten tycker sig 
Enander se tre grupperingar: direktörer (inte sällan för skogsbolag), 
godsägare samt ämbetsmän och högre tjänstemän.23 Av de första 
hade en majoritet invändningar mot lagförslaget, men bara några 
få yrkade avslag samt röstade mot det. Dessa föredrog en dimen-
sionslag framför den föreslagna skogsvårdslagen. Bland godsägarna 
yrkade ingen på avslag. Enander tolkar det som ett uttryck för att de 
redan praktiserade den skogsvård som lagen krävde. Ämbetsmän 
och högre tjänstemän, huvudsakligen statliga, var en inflytelserik 
grupp i kammaren. Flera av dem hade deltagit i arbetet med att ta 
fram lagförslaget och var enligt Enander angelägna om att få igenom 
det. Vid omröstningen ställde sig en tydlig majoritet av kammarens 
ledamöter bakom lagförslaget.

Som en motreaktion mot skogskommitténs betänkande tog Jämt-
lands och Västernorrlands läns landsting fram ett gemensamt förslag 
till skogslag för de båda länen, vilket presenterades för respektive läns 
landstingsmöte i september 1901. Det var ett förslag till en dimen-
sionslag som fastställde vilka minimidimensioner träd skulle ha för 
att betraktas som avverkningsbara. Syftet var att skydda ungskogen. I 
Jämtland och Härjedalen föreslogs minimigränsen i genomskärning 
för avverkningsbara träd, både gran och tall, vara 21 cm med bark 
och 19 cm utan bark.24 I Västernorrland föreslogs 25 cm med bark för 
gran och 19 för tall, och 21 respektive 17 cm utan bark. Mätningarna 
skulle göras 1,5 meter ovanför rotändan.

Barrträd som inte uppnådde dessa dimensioner definierades som 
undermåliga och fick bara fällas under särskilda omständigheter: om 
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de fälldes i syfte att förbättra skogstillväxten, om de växte på impe-
diment och deras tillväxt bedömdes ha avstannat eller om marken 
skulle användas för nyodling. Enligt lagförslaget skulle den regio-
nala skogsvårdsstyrelsen bedöma om det fanns laga skäl för en dylik 
avverkning, och arbetet skulle bekostas av skogsägaren.

Lagförslaget blev ingenting mer än ett förslag. Någon separat 
dimensionslag infördes aldrig i Jämtlands och Västernorrlands län, 
men 1923 års skogspolitiska beslut fastslog att yngre skog endast fick 
avverkas genom ändamålsenlig gallring.25

Jämtlandsposten och den jämtländska diskussionen
Den egentliga diskussionen om skogsvårdslagen inleddes med att 
Jämtlandsposten i mitten av november 1896 meddelade att riksdagen 
tillsatt en kommitté för att utreda frågan om en nationell skogsvårds-
lag, något tidningen var tveksam till.26 Den ansåg att det var fel att 
begrava frågan i en kommitté – någonting borde göras omedelbart. 
Tidningen var också kritisk till att länet inte hade någon represen-
tant i kommittén. Hugo Tamm, som satt i första kammaren för 
Jämtlands län, räknades inte enligt tidningen. Han ansågs inte förstå 
de norrländska skogsbrukets behov. På grund av kommitténs sam-
mansättning ansåg tidningen att dess arbete var ”förfuskat” redan 
från början. Förmodligen var det att kommitténs alla ledamöter var 
negativt inställda till dimensionslagsprincipen som avsågs med den 
formuleringen.

Som ett led i utredningsarbetet höll skogskommittén fem offentliga 
möten i Norrland: i Arvidsjaur, Sollefteå, Sundsvall, Umeå och Öst-
ersund. Syftet var att samtala med skogsägare och den intresserade 
allmänheten om den framtida skogspolitiken. Mötet i Östersund hölls i 
början av augusti 1897. Av mötesreferatet att döma var det inte särskilt 
välbesökt; närvarade gjorde statliga skogliga tjänstemän, ett par före-
trädare för skogsindustrin samt några hemmansägare.27 Kommittén 
ville diskutera frågor som självsådd som återväxtmetod, eventuella 
skillnader mellan hur bolagen och de enskilda skogsägarna skötte sin 
skog samt varför en stor del av länets kommuner var motståndare till 
en dimensionslag. Några av mötesdeltagarna förklarade det med att 
lagen uppfattades som ett ingrepp i den privata ägande- och förfo-
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ganderätten. Den allmänna uppfattningen på mötet var att bolagen 
skötte sin skog bättre än de enskilda skogsägarna. Och det fanns en 
rörande enighet om att det måste till någon form av lagstiftning för 
att få till stånd en bättre skogsvård. 

Nästan ett år efter att tidningen uttalat sina tvivel om skogskom-
mitténs möjligheter diskuterades skogslagsfrågan på landstingsmö-
tet.28 Bakgrunden var en motion skriven av Isidor von Stapelmohr, 
borgmästare i Östersund. Han föreslog att landstinget skulle tillsätta 
en kommitté med uppdraget att följa och granska skogskommitténs 
arbete. Landstingets andra utskott beredde motionen och föreslog 
fullmäktige att avslå den. Frågan ansågs för tidigt väckt. Skogskom-
mittén skulle först presentera någonting som var möjligt att granska, 
innan en kommitté tillsattes. Den uppfattningen delades av några 
landstingsledamöter, men majoriteten av dem som yttrade sig utta-
lade ett stöd för motionen. Deras främsta argument var att de öns-
kade sätta press på skogskommittén. Exakt vad som avsågs med det 
framkommer dock inte. Frågan drevs till votering, och med sjutton 
röster mot tolv segrade motionen. 

Nästa gång tidningen berörde frågan var i samband med lands-
tingsmötet i september 1900.29 Då presenterade landstingets kommitté 
ett remissvar på skogskommitténs betänkande. Enligt tidningen 
var den skarp i sin kritik mot förslaget till skogsvårdslag samt för-
ordade att det för Jämtlands läns del skulle stiftas en dimensionslag. 
Remissvaret antogs enhälligt och länets riksdagsledamöter fick i 
uppdrag att uppvakta Kungl. Maj:t. I tidningens referat från lands-
tingsfullmäktige framkommer det att landstingen i Jämtlands och 
Västernorrlands län var eniga i skogslagsfrågan. Som en följd av 
detta bildade de en gemensam kommitté med uppdraget att följa 
skogskommitténs arbete samt ta fram ett förslag till dimensionslag.30 
Vid landstingsfullmäktigemötet året därpå presenterade kommittén 
sitt arbete. Tidningen kallade det ”årets stora fråga”.31 Den föreslog 
att Jämtlands och Västernorrlands läns landsting skulle anhålla hos 
Kungl. Maj:t om att deras förslag till dimensionslag skulle föreslås 
för riksdagen. Efter en stunds diskussion, i vilken alla som uttalade 
sig var för kommitténs förslag, beslutade ett enhälligt landstingsmöte 
att ställa sig bakom ”prinsipen om en dimensionslag”. Av mötets 30 
ledamöter var 23 hemmansägare, 5 ämbetsmän och högre tjänstemän 
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samt 2 handlare.32 Bland hemmansägarna fanns 7 nämndemän, 3 
trävaruhandlare, 1 riksdagsledamot, 1 fjärdingsman, 1 trävaruhand-
lare tillika sågverksägare, 1 riksdagsledamot tillika handlare samt 1 
nämndeman tillika handlare. 

Landstingets beslut väckte en motreaktion ute i länet. I december 
samma år skickade dimensionslagsmotståndare ett förslag till petition, 
ställd till Kungl. Maj:t och i vilken de protesterade mot införandet av 
lagen, till kommunalstämmorna i Jämtlands och Västernorrlands län.33 
Det centrala i petitionens kritik var att dimensionslagen ansågs all-
varligt begränsa de enskilda skogsägarnas ägande- och förfoganderätt 
över sin egendom. De skulle inte själv få avgöra vilka delar av deras 
skogsbestånd som skulle avverkas. Och för att få avverka träd som var 
smalare än lagen tillät krävdes ett godkännande från tjänstemän vid 
skogsvårdsstyrelsen, och det förmodades bli kostsamt för dem. Mot-
ståndarna gjorde även bedömningen att lagen skulle driva ännu mer 
privatägd skogsmark i händerna på skogsbolagen. Hemmansägare som 
var under ekonomisk press, och vilkas enda möjlighet att få behålla 
sin gård var att avverka ett skogsbestånd som dimensionslagen inte 
tillät, skulle tvingas sälja sin skog för att klara av sina affärer. På så vis 
ökade bolagsväldet och den självständiga bondeklassen försvagades. 
I petitionen framhölls att det i såväl Jämtlands som Västernorrlands 
län redan hade gjorts försök att få till stånd en dimensionslag (1891 i 
Jämtlands län och 1896 i Västernorrlands län), men riksdagen hade 
satt stopp för dessa. Och motståndet ute i länen hade varit kompakt. 
Jämtlands läns landsting skickade ut lagförslaget på remiss till länets 
kommuner 1891, och av de 54 som yttrade sig biföll 3 obetingat, 15 
tillstyrkte med vissa justeringar och 36 avstyrkte.34 Av de sistnämnda 
uttalade sig 11 för någon form av skogsvårdslag. 

I början av 1902 diskuterades petitionen och landstingets lagförslag 
på ett stort antal skogslagsmöten i Jämtlands län. Tidningen publi-
cerade refererat från 13 möten.35 I 7 mötesreferat nämndes deltagar-
antalet, vilket på dessa möten var sammanlagt runt 450 personer. 12 
möten uttalade sig mot landstingens förslag till skogslag. Endast ett 
möte uttryckte gillande av lagförslaget, men det var å andra sidan 
enhälligt. Trots detta antog inte mötet någon resolution i frågan, 
vilket tidningen beklagade. För att regering och riksdag skulle få en 
rättvis bild av allmogens uppfattning i frågan ansåg tidningen att det 
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var viktigt att också dimensionslagens förespråkare tydligt uttryckte 
sin uppfattning. 

De landstingslagskritiska mötenas kritik följde i stort samma linje 
som petitionen. Lagen uppfattades som ”obehörigt ingripande i ned-
ärvda fri- och rättigheter” samt ansågs hota den självägande jordbru-
karklassens grundvalar.36 Hur representativa var dessa möten för den 
allmänna opinionen ute i de jämtländska och härjedalska bygderna? 
Av mötesreferaten att döma fanns det en tydlig opinion mot lands-
tingets lagförslag. Det är inte alltför djärvt att påstå att den hade sin 
klangbotten hos den allmänna opinionen. Och förra gången frågan 
diskuterades i länet hade en majoritet av länets kommunalstämmor 
uttalat sig mot en dimensionslag. Samtidigt ska det hållas i minnet 
att ett enhälligt landstingsmöte ställt sig bakom lagförslaget, och 
eftersom frågan, så långt, var vunnen för dem som var för fanns det 
inga skäl till att hålla pro-dimensionslagsmöten.

I skogslagsmötenas kölvatten följde en mindre debatt på tidningens 
insändarsida. I slutet av januari publicerades en insändare underteck-

Bild 1  in här

Vy över Indalsälven, mellan Undersåker och Järpen, och med Åreskutan i 
bakgrunden. Notera sågtimret som flottas ned för älven samt flottarna som 
står på bron och lösgör timmer som fastnat på bropelarna. Källa: Vykort ur 
privat samling.
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nad ”O.L.”37 Skribenten påstod att det motstånd mot landstingets lag-
förslag som artikulerades på mötena inte gällde för länets allmoge som 
helhet. ”O.L.” hävdade att motståndarnas ställningstagande byggde 
på en okunskap, som bland annat berodde på vad Agaton Burman, 
Östersunds-Postens ägare och chefredaktör, hade skrivit i tidningen. 
Enligt insändaren saknade Burman nära nog all kunskap om skogs-
frågor och spelade på böndernas själviskhet. Den lilla kunskap han 
ägde i frågan hade han fått när han ”någon gång i vänners lag setat i 
skuggan af något träd”. Skribenten förordade en dimensionslag med 
argumentet att den var den bästa garanten för ett långsiktigt skogs-
bruk. En dryg vecka senare fick ”O.L.” svar på tal. Undertecknaren 
”Bonde” avvisade påståendena om att ställningstagandet mot lands-
tingets dimensionslag berodde på okunnighet.38 De många mötenas 
uttalanden och de tusentals underskrifterna på petitionen grundade 
sig enligt ”Bonde” på motstånd mot en lag som uppfattades göra allt-
för stort intrång i den enskildes ägande- och förfoganderätt. Vidare 
uppmanades ”O.L.” att resa runt i bygderna för att få kunskap om vad 
den jämtländska allmogen verkligen tyckte i frågan. Burman hade 
på inga vis förvrängt böndernas syn i frågan utan gav röst åt deras 
uppfattningar, något som ”Bonde” uttryckte tacksamhet över. Några 
dagar senare hade hemmansägare Thure Årre i Åsmundgården en 
insändare i tidningen.39 Han ansåg att dimensionslagen var det bästa 
skyddet mot skogsplundring och en garant för ett långsiktigt skogs-
bruk, samt tillbakavisade påståendet att lagen innebar ett förmynderi 
över de enskilda skogsägarna, eftersom skogsägarna själva skulle utse 
förtroendemännen i den regionala skogsvårdsstyrelsen. Insändaren 
följdes av ytterligare två som delade ”O.L.”:s uppfattningar.40 

I september 1902 behandlade landstingsmötet en motion om att 
landstinget skulle dra tillbaka sin hemställan hos Kungl. Maj:t om 
en separat dimensionslag för Jämtlands och Västernorrlands län.41 
Motionären, hemmansägaren Per Henriksson, ville avvakta effekterna 
av den skogsvårdslag som riksdagen förväntades besluta om i maj 
kommande år innan de gick vidare med begäran om en dimensions-
lag. Motionen bereddes av landstingets tredje utskott, som ansåg att 
skälen för 1901 års beslut att anhålla om en dimensionslag kvarstod 
och föreslog fullmäktige att avslå motionen. I debatten framträdde 
tre åsiktslinjer: en som stödde motionens intentioner, en som ansåg 
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att de skulle fullfölja beslutet från 1901 och en som varken ansåg sig 
kunna säga ja eller nej till motionen men som var betänksam inför 
risken att länet kunde få två skogslagar. Med arton röster mot tio 
avslogs motionen.

I mitten av september 1903 hölls det ett möte i Lit och ett i Unders-
åker för att diskutera skogslagsfrågan, vilka till stor del kom att handla 
om landstingets förslag till dimensionslag.42 Det förstnämnda besöktes 
av ett sextio-tal personer, det senare av cirka 45. Mötet i Lit uttalade 
sig nära nog enhälligt för landstingets lagförslag. Mötet i Unders-
åker gjorde inget uttalande eftersom hälften av mötesdeltagarna var 
för och hälften var emot lagen. Argumenten för och mot var i stort 
desamma som jag nämnt tidigare. Motståndarna fokuserade på lagens 
inskränkningar i ägande- och förfoganderätten, förespråkarna på det 
skydd för ungskogen som de ansåg att lagen innebar. Huvuddelen av 
dem som yttrade sig var hemmansägare eller lantbrukare. På mötet i 
Lit deltog flera landstingspolitiker som fick möjlighet att argumentera 
för landstingets lagförslag, och det kan ha varit orsaken till att mötet 
så tydligt tog ställning för det.

Landstingsmötet samma år behandlades två motioner, en av jäg-
mästare Harald Wedholm och en av hemmansägare Per Henriksson, 
som krävde att landstinget skulle dra tillbaka sin begäran om att det 
skulle införas en dimensionslag i Jämtlands och Västernorrlands län.43 
Motionärernas huvudargument var detsamma som hade anförts i en 
liknande motion på föregående landstingsfullmäktige. Landstingets 
tredje utskott beredde motionerna och föreslog att landstinget skulle 
återta sin begäran hos Kungl.Maj:t om att en separat dimensionslag 
skulle införas i Jämtlands och Västernorrlands län. Det hävdade 
att det inte längre fanns något stöd hos den breda allmänheten i 
Jämtlands län för en dimensionslag efter införandet av en återväxt-
lag. Utskottet befarade att länet riskerade att få två skogslagar om 
landstinget kvarstod vid sin begäran, vilket ansågs få negativ effekt 
på fastighetspriserna. 

I drygt två timmar diskuterade landstingsmötet frågan. De som var 
för utskottets förslag pekade på risken att det skulle bli två gällande 
skogslagar. Flera av dem nämnde även att de föredrog en återväxtlag 
framför en dimensionslag. De som var emot utskottets förslag såg 
ingen större risk att det skulle bli två skogslagar. De menade att ett 
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beslut om införande av en regional dimensionslag skulle följas av ett 
upphävande av återväxtlagen för Jämtlands läns del. Vid voteringen 
förlorade utskottets förslag med fjorton röster mot femton. 

En del av ledamöterna hade alltså ändrat uppfattning i dimen-
sionslagsfrågan. År 1901 röstade ett enigt landsting för att länet skulle 
anhålla hos Kungl. Maj:t om att en dimensionslag skulle införas i 
Jämtlands och Västernorrlands län. Två år senare ville nästan hälften 
av ledamöterna dra tillbaka den. En förklaring till förändringen var 
oron för att länet skulle få två skogslagar, vilket inte i sig betyder att 
ledamöterna bytte ståndpunkt, utan om att laga efter läge. Samti-
digt är det rimligt att anta att den kraftiga opinionen i länet mot en 
dimensionslag påverkade ledamöternas syn i saken.

I sitt sista nummer 1903 berättade Jämtlandsposten om ”skogslags-
agitation i det fördolda”.44 Tidningen sade sig ha kommit över ”hem-
liga dossier” knutna till en för tidningen obekant sammanslutning, 
”Skogsägarekommitén”. I praktiken handlade detta om två doku-
ment riktade mot dimensionslagen. Det ena refererade till ett möte i 
Sundsvall i slutet av november samma år på vilket det beslutats om 
en masspetition, från menigheten i Jämtlands och Västernorrlands 
län till konungen, om det stora motstånd mot en dimensionslag som 
sades finnas i dessa län. I slutet av december skulle det hållas ett möte 
i Östersund för att utse delegater till den deputation som skulle över-
lämna petitionen till konungen. Uppvaktningen skulle ske i början av 
1904. Enligt tidningen avslutades skrivelsen med en skrivning om att 
full tystnad om detta förväntades för att inte ”sätta vapen i händerna 
på motståndarna”. Det andra dokumentet beskrev hur insamlandet 
av underskrifter skulle gå till och tidsramarna för insamlingen, hur 
delegaterna i deputationen skulle utses samt hur uppvaktningen av 
kungen skulle finansieras. 

Jämtlandspostens representant försökte, tillsammans med ytterli-
gare ”prässmänn” samt ordföranden för länets skogsvårdsstyrelse, få 
delta på mötet i slutet av december, men nekades tillträde. Tidningens 
representant frågade då om pressen kunde få närvara, men fick nej. 
Tidningen upplyste läsarna om att den inte hade någonting emot 
att dimensionslagsmotståndarna arbetade mot lagen, det var deras 
fulla rätt. Det den reagerade på var deras ”smygagitation”, vilken 
enligt tidningen skapade en konstlad opinion. Tidningen varnade 
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kommitténs deputation för att ”högljutt” säga sig föra länets talan i 
frågan samt hävdade att många hemmansägare i länet var positivt 
inställda till en dimensionslag. Som exempel framhöll tidningen de 
skogslagsmöten som hållits i länet under hösten samma år, och på 
alla utom ett uttalades enligt tidningen stöd för en dimensionslag. 
Hur många möten som hölls framgår inte i tidningen, men den publi-
cerade referat från två.45

Sammanlagt under den undersökta perioden publicerade tidningen 
48 texter om skogslagsfrågan: 16 referat från lokala skogslagsmöten, 8 
ledare, 7 nyhetsartiklar, 7 insändare, 5 referat från landstingsmöten 
samt 5 notiser.

Västernorrlands Allehanda och den 
västernorrländska diskussionen

Västernorrlands Allehandas första kommentarer om den tillsatta 
skogslagskommittén var negativa.46 Tidningen ondgjorde sig över att 
Norrland hade fem sjundedelar av rikets skogstillgångar men bara 
fick en av sju ledamöter i kommittén, och över att det från ”exportö-
rernas sida” bara fanns representanter från Dalarna och Hälsingland, 
”vilkas intressen påstods vara i strid med exportörerna från övriga 
Norrland” – på vilket sätt gick inte tidningen in på. Den gladdes i 
alla fall åt att alla kommitténs ledamöter var motståndare till en 
dimensionslag, en lag som enligt tidningen utgjorde ett hot mot den 
självägande bondeklassen. 

Skogskommitténs möte i Sollefteå hölls i mitten av augusti 1897 
och runt 80 personer deltog. Mötet refererades i tidningen och i skogs-
kommitténs betänkande.47 Mötesdeltagarna hade diskuterat frågor 
som varför länets kommuner var negativt inställda till landstingets 
förslag till dimensionslag, och vilka skogsvårdslagar de enskilda 
skogsägarna kunde acceptera. Något entydigt svar på frågan om 
motståndets orsaker fick inte kommittén. Några av mötesdeltagarna 
hävdade att motståndet grundade sig på okunskap och en fruktan för 
att lagen skulle inskränka den privata egendoms- och förfoganderät-
ten, andra ansåg att motståndet grundade sig på gott omdöme. En 
knapp majoritet av de mötesdeltagare som yttrade sig på mötet var 
positiva till en dimensionslag och såg den som ett skydd för ungsko-
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gen. Lagens motståndare betraktade den som en ”bolagslag” som på 
sikt skulle tvinga hårt ekonomiskt pressade hemmansägare att sälja 
sin skog till bolagen. 

Diskussionen om vilka lagar de enskilda skogsägarna kunde accep-
tera kom till stor del att handla om för eller mot en dimensionslag. 
Från båda håll framfördes dock en acceptans och förståelse för en 
återbeskogningslag. Av det tjugotalet individer som yttrade sig på 
mötet var en handfull hemmansägare, i övrigt var det huvudsakligen 
bruksägare, disponenter, grosshandlare och statliga tjänstemän som 
yttrade sig. Riksdagsledamoten Wilhelm Styrlander deltog också 
i mötet. Han konstaterade att en konservativ och en liberal syn i 
frågan hade framförts på mötet, varav den förstnämnda förordade 
en dimensionslag och den senare ”full frihet”.48 Styrlander hävdade 
att anledningen till att en majoritet av dem som uttalat sig på mötet 
talade för en dimensionslag var att de stod sågverksindustrin nära. 
Den stora allmänheten var, enligt Styrlander, motståndare till lagen.

I början av januari 1898 talade Styrlander på ett valmöte i Torsåker.49 
Enligt tidningen deltog ett femtiotal väljare. Mötet diskuterade skogs-
lagsfrågan och uttalade sig mot en dimensionslag samt förespråkade 
en återväxtlag. Enligt folkhögskolerektor Sandler, en av dem som 
yttrade sig, berodde motståndet på en rädsla för det förmyndarskap 
som lagen ansågs innebära. 

I september 1899 lämnade skogskommittén sitt betänkande. Det 
föranledde inga direkta reaktioner i tidningen. Först i slutet av februari 
1900 publicerades något sådant, då i form av ett referat av en artikel 
som Frans Kempe, delägare i och verkställande direktör för Mo och 
Domsjö AB, publicerat i Ekonomisk Tidskrift.50 I den uttalade han sitt 
motstånd mot skogskommitténs förslag. Kempe ansåg att en nationell 
skogslag skulle bli ett hinder för skogs-, trä- och massaindustrins 
utveckling. Han oroade han sig för att kvaliteten på det svenska timret 
skulle försämras med en återplanteringslag och förordade införandet 
av en dimensionslag i norra Sverige. Kempe avvisade dessutom idén 
om att lämna fröträd på hyggena, utan förordade naturlig återväxt. 
I övrigt ansåg han att den svenska skogen sköttes bra. 

Insändarskribenten ”En bonde” gick i polemik med Kempe.51 
Skribenten uppfattade Kempes motstånd mot skogskommitténs 
förslag samt hans positiva inställning till en dimensionslag som en 
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önskan om att begränsa den enskilda skogsägarens rättigheter och 
öka skogsbolagens möjlighet att skövla bondeskogen. Enligt ”En 
bonde” var skogskommitténs förslag en bra kombination av fortsatt 
full förfoganderätt för den enskilde skogsägaren över sin skog och 
rimliga åtgärdskrav för ett långsiktigt skogsbruk. 

Därefter publicerade tidningen en rad reaktioner på skogskommit-
téns förslag, till exempel Sundsvalls sågverks- och trävaruexportfören-
ings remissvar på betänkandet.52 Eftersom skogens och skogsbrukets 
förutsättningar var så olika runt om i landet tillbakavisade föreningen 
idén om en nationell skogsvårdslag. Den menade att förslaget inte tog 
tillräcklig hänsyn till de norrländska skogarnas egenskaper, vilket 
förklarades med att endast en av sju ledamöter kom därifrån. 

Även remissvaren från Härnösands trävaruexportförening och 
landshövdingen publicerades i tidningen.53 Den förstnämnda var i 
grunden kritisk till kommitténs betänkande, även om föreningen 
ansåg att det hade sina förtjänster. Vilka dessa var framgår dock inte. 
Kritiken påminner till stor del om den som Sundsvalls sågverks- 
och trävaruexportförening och Frans Kempe uttalat. Föreningen 
ansåg även att förslaget var otydligt i frågan om vem som bar ansvar 
för lagarnas efterlevnad i ett läge där en enskild skogsägare sålt en 
avverkningsrätt till exempelvis ett skogsbolag. Landshövdingen å 
sin sida uppfattade lagen som relativt verkningslös. Med rådande 
avverkningsfrihet skulle den enligt hans mening varken borga för 
ett långsiktigt skogsbruk eller skydda ungskogen. Av skrivningen att 
döma förespråkade landshövdingen en dimensionslag, även om han 
inte uttryckte det direkt. Han var dock positivt ställd till starka och 
aktiva skogsvårdsstyrelser som fokuserade på att bistå de enskilda 
skogsägarna med råd och hjälp. 

På Norrlands skogsmannaförbund årsmöte i början av augusti 1901 
diskuterades förslaget till dimensionslag för Jämtlands och Väster-
norrlands län. Enligt tidningens referat var mötesdiskussionen livlig. 
Den avslutades med en votering om förslaget till skogsvårdslag, och 
med 48 röster mot 33 beslutade mötet att uttala sig mot landstings-
kommitténs lagförslag.54

Den 21 och 22 augusti publicerade tidningen två ledare med rubri-
ken ”Åtgärder för främjandet af den enskilda skogshushållningen”.55 I 
dessa konstaterades att de senaste årtiondenas ökade uttag av skogs-
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råvara hotade ungskogen och skogstillväxten. För att komma till rätta 
med detta krävdes en skogslag, dock inte en som var i linje med den 
som skogskommittén föreslog. I ledarna hävdas att en allmän natio-
nell skogslag skulle bli för allmän och tandlös. En regional lag skulle 
ta mer hänsyn till de olika landsdelarnas förutsättningar och bättre 
kunna peka ut verkningsfulla åtgärder. Därtill förordades en dimen-
sionslag och en lag som tvingade skogsägaren till återväxtåtgärder 
efter avverkning. För den som bröt mot lagen skulle påföljderna bli 
kännbara. Samtidigt påpekades att lagen inte fick angripa ägande- 
och dispositionsrätten, vilket kan tyckas vara motsägelsefullt. Vidare 
framhölls skogens betydelse för jordbruket. Det norrländska jord-
bruket skulle enligt artiklarna inte överleva utan sin skog. 

Tidningens ledare från den 21 och 22 augusti visar att den delvis 
ändrat uppfattning i skogslagsfrågan: i samband med skogskom-
mitténs bildande applåderade tidningen det faktum att alla dess 
ledamöter var motståndare till en dimensionslag, tre år senare var 
den anhängare av en dimensionslag. Någon självklar förklaring på 
denna förändring står inte att finna, men tidningen bytte redaktör 
under denna period och med det kanske även uppfattning i frågan.56

Vid landstingets möte i september 1901 behandlades förslaget till 
dimensionslag.57 De som yrkade för förslaget hävdade att lagen var en 
förutsättning för ett uthålligt skogsbruk som långsiktigt kunde förse 
skogsindustrin med råvara. Den fria avverkningsrätten ansågs föröda 
skogen. Motståndarna betraktade landstingskommitténs lagförslag 
som ”en våldslag riktad mot hemmansägarna”. Mötet biföll kommit-
téns förslag efter en votering med 37 röster mot 20. Därefter gjordes 
några smärre justeringar av förslagsskrivningen och det beslutades att 
förslaget skulle skickas till Kungl. Maj:t med en anhållan om att det 
skulle bli en proposition vid nästkommande riksdagsmöte. Varken 
tidningen eller landstingsfullmäktigeprotokollet lämnar någon infor-
mation om vilka ledamöter som röstade för vad. Däremot namngav 
tidningen 12 ledamöter som uttalat sig i debatten, 9 för och 3 mot. 
Bland de förstnämnda fanns 3 sågverksägare, 2 hemmansägare, 1 
grosshandlare, 1 disponent, 1 syssloman och 1 kyrkoherde.58 De 3 
som argumenterade mot förslaget var hemmansägare. Detta är inget 
slutgiltigt bevis på var skiljelinjen i denna fråga gick, men en tydlig 
indikation. I detta sammanhang ska det nämnas att av landstings-
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fullmäktiges 58 ledamöter 7 var sågverksägare, 8 högre tjänstemän 
inom skogsindustrin och 26 hemmansägare, och av de sistnämnda var 
5 nämndemän, 4 häradsdomare, 4 kyrkvärdar, 3 före detta riksdags-
ledamöter, 1 kommunalnämndsordförande, 1 riksdagsledamot och 
1 inspektor. Det var med andra ord det övre skiktet av länets bönder 
och hemmansägare som satt i landstingsfullmäktige.

I mitten av januari 1902 träffades ett åttiotal väljare i Sollefteå för 
att diskutera skogslagsfrågan. Tidningen refererade mötet under 
underrubriken ”Protest mot lagförslagen”.59 Motståndet på mötet 
mot landstingets lagförslag tycktes kompakt, även om det fanns de 
som såg dess fördelar. Vad gäller skogskommitténs förslag var upp-
fattningarna något mer positiva, inte minst i frågan om återväxtprin-
cipen. Flera av talarna ansåg dock att förslaget i sin nuvarande form 
gav för stort inflytande åt skogsvårdsstyrelserna samt medförde för 
stora skyldigheter för den enskilda hemmansägaren. Efter drygt åtta 
timmars diskussion valde mötet mellan två förslag till uttalanden. Det 
ena var formulerat av riksdagsledamot Styrlander och avvisade såväl 

Väja sågverk vid Ångermanälvens strand, sex kilometer nordväst om Kram-
fors. Under den tidsperiod som studeras i artikeln ägdes sågverket av Nils 
Dahlberg. Han satt i Västernorrlands landsting och var i hög grad aktiv i 
skogslagsdebatten. Källa: Vykort ur privat samling.
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landstingets förslag till dimensionslag som skogskommitténs förslag 
till skogsvårdslag, det senare därför att det ansågs bli för betungande 
för den enskilde hemmansägaren. Det andra förslaget var formule-
rat av jägmästaren och friherren Thorsten Hermelin, och gick i stort 
ut på att skogsskövlingen var ett problem och att något borde göras 
lagstiftningsvägen. Därtill avvisades landstingets förslag eftersom det 
inkräktade på ägande- och självbestämmanderätten samt riskerade 
att driva alltmer bondskog i händerna på bolagen. I förslaget uttala-
des en positiv syn på någon form av återväxtlag. Styrlanders förslag 
vann med stor majoritet mötets gillande.

I slutet av februari 1903 meddelade tidningen att statsrådet, tillika 
chefen för Jordbruksdepartementet, Theodor Odelberg avstyrkt försla-
get till dimensionslag för Västernorrlands och Jämtlands län.60 Anled-
ningen var de privata skogsägarnas stora motstånd mot en dimen-
sionslag, vilken de ansåg stärkte bolagens ställning på den enskilde 
hemmansägarens bekostnad samt inkräktade på deras äganderätt.

Inför riksdagens beslut i skogslagsfrågan tog debatten ny fart. I en 
ledare i mitten av april redogjordes för skogsvårdslagspropositionen.61 
Tidningen var kritisk till förslaget. Lagens portalparagraf, den om 
skyldighet att vidta återväxtåtgärder efter avverkning, ansågs vara 
otydlig och öppna för skogstjänstemännens godtyckliga tolkningar. 
Några dagar senare berörde ytterligare en ledare skogslagsfrågan, då 
genom att jämföra landstingets lagförslag med regeringens.62 Slut-
satsen blev att dimensionslagen för Norrland var det bästa, och för 
övriga Sverige en återväxtlag.

För att ge ortens skogsägare och andra intresserade möjlighet att 
yttra sig i skoglagsfrågan ordnade kommunalstämmans ordförande 
i Ed ett möte i slutet av april 1903.63 Hur många som deltog framgår 
inte av artikeln, men mötet ställde sig enhälligt bakom den så kallade 
Hässjöresolutionen som hade antagits på ett liknande möte i Häs-
sjö i början av april samma år.64 Den tog ställning för en återväxtlag 
och mot en dimensionslag. Den senare ansågs för ”skogsägarne allt 
för tryckande och värka därhän att bolagens jordförvärf därigenom 
högst betydligt underlättas”. Vad som i sak avsågs med det framgår 
inte, men en inte alltför vild gissning är att det bland annat gällde 
utsyningstvånget. Vidare var Kungl. Maj:t förslag till skogsvårdslag-
skrivning enligt resolutionen otydligt och gav enskilda skogstjäns-
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temän stora möjligheter till egna tolkningar av lagarnas praktiska 
innebörd, vilket försatte den enskilde skogsägaren i en utsatt posi-
tion. Jämte detta uttalades att självsådd från fröträd var den bästa 
metoden för återbeskogning, att kontrollen och tillsynen av återbe-
skogningsåtgärderna skulle göras enkelt och kostnadseffektivt och 
att avverkningsrätter skulle begränsas till max fem år. Resolutionen 
avslutades med en vädjan om att lagen måtte formuleras så att den 
inte hotade hemmansägarnas bestämmande- och dispositionsrätt 
över sin egen skog. 

När skogsvårdslagförslaget diskuterades i riksdagens andra kam-
mare hänvisade Oswald Emthén, ledamot från Västernorrland, till 
Hässjöresolutionen och de skogsmöten som följde i dess spår. Enligt 
honom hölls det 24 dylika möten i Jämtlands och Västernorrlands 
län, vilka tillsammans samlade ”2,500 á 3,000 hemmansägare”.65

I maj 1903 var det till sist dags för riksdagen att besluta i frågan, 
och båda kamrarna röstade för en skogsvårdslag.66 Tidningen skrev 
följande om 1903 års riksdag: ”Intresselös som få och utan att ha 
lemnat några djupare spår efter sig har nu 1903 års riksdag gått till 
ända.” En uppfattning som kan tyckas lite märklig med tanke på 
den debatt som föregick beslutet. Ledarskribenten ansåg dock att 
det hedrade riksdagen att den efter 50 års tvekan äntligen fattade 
ett beslut i frågan. 

Detta innebar inte att diskussionen om ett eventuellt införande av 
en dimensionslag i Jämtlands och Västernorrlands län var avslutad.67 
Till landstingsfullmäktiges möte i september inkom ett par motioner 
som yrkade att fullmäktige i ljuset av den nyss beslutade nationella 
skogsvårdslagen skulle återta sin begäran från 1901 om införandet av 
en dimensionslag. Tidningen hoppades att landstinget skulle rösta i 
linje med motionerna och inte känna sig bunden av tidigare beslut. 
Den ansåg att den nyligen antagna lagen gott och väl tryggade det 
långsiktiga skogsbruket samt att effekten av den nya lagen skulle 
inväntas och utvärderas innan det infördes ytterligare en lag. 

På landstingsmötet i slutet av september var skogslagsfrågan ånyo 
föremål för en livlig diskussion.68 Det fanns åtta motioner i frågan, 
några för och några mot en dimensionslag.69 Det hela landade i 
en skrivelse till Kungl. Maj:t i vilken landstinget vädjade om att 
länet inte skulle få två skogslagar, den nu gällande och eventuellt 
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en dimensionslag. I sak var en majoritet av landstingets ledamöter 
fortfarande för en dimensionslag, men om valet stod mellan den 
antagna skogsvårdslagen och både den antagna skogsvårdslagen och 
en dimensionslag, då föredrog de det förstnämnda. I slutet av okto-
ber redogjorde tidningen för landshövdingens utlåtande om den nya 
skogslagen och om förslaget att införa en dimensionslag i Jämtlands 
och Västernorrlands län.70 Landshövdingen framhärdade i att lands-
tingens förslag om en dimensionslag var det bästa. Han konstaterade 
att den allmänna opinionen inom länen hade svängt, från att vara 
för en dimensionslag till att förorda en återväxtlag, men såg inte det 
som ett skäl att ändra sin uppfattning.

Sista gången skogslagsfrågan behandlades av tidningen under den 
period som jag har undersökt var i början av december 1903. I en notis 
berättas om ett möte i Sundsvall på vilket företrädare för alla socknar 
i Medelpad samt några socknar från Jämtland och Ångermanland 
deltog. Syftet med mötet var att få till stånd ett gemensamt agerande 
mot en dimensionslag.71 

Sammanlagt publicerade tidningen 66 texter om skogslagsfrågan: 
13 nyhetsartiklar, 11 ledare, 11 notiser, 11 referat från lokala och regio-
nala möten i skogslagsfrågan, 7 referat av remissvar på betänkandet, 4 
referat från landstingsmöten och 3 från valmöten där skogslagsfrågan 
behandlades, samt 6 insändare. 

Konklusion
Diskussionen i Jämtlands och Västernorrlands län om skogslagsfrå-
gan var omfattande under den undersökta perioden. I flera omgångar 
arrangerades ett stort antal lokala möten, och frågan var näst intill 
en stående punkt på de båda landstingens möten. Att den väckte ett 
så stort engagemang var föga förvånande. Skogens, skogsbrukets och 
skogsindustrins betydelse för denna del av landet är obestridlig. De 
båda landstingens arbete med att ta fram ett alternativt lagförslag är 
ett tydligt uttryck för hur allvarlig och viktig frågan uppfattades vara. 

Vid tiden för bildandet av 1896 års skogskommitté var av allt att 
döma den allmänna uppfattningen inom Jämtlands och Västernorr-
lands län att det fanns ett behov av att reglera skogsbruket. Det fanns 
en stor oro över misshushållningen med de skogliga resurserna, vilken 
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ansågs riskera det svenska skogsbeståndet. Däremot fanns det olika 
uppfattningar om hur detta skulle åtgärdas, vilka i stort kan indelas 
i två linjer. Den ena förordade en skogsvårdslag, med det centrala 
skogspolitiska målet att förbättra återväxten av skog genom införan-
det av en skyldighet att återplantera efter avverkning. I övrigt skulle 
skogsägaren få bruka sin skog efter eget skön. Den andra förordade 
en dimensionslag som skulle skydda ungskogen från tidig avverk-
ning, skapa ett långsiktigt skogsbruk samt säkerställa skogsindustrins 
råvarubehov. Några krav på återplanteringsåtgärder efter en avverk-
ning ansågs inte nödvändiga.

Den förstnämnda åsiktslinjen hade sitt huvudsakliga stöd ute i 
lokalsamhällena och på den kommunalpolitiska nivån, den senare 
hade sin förankring i landstingen. Det var också landstingen som 
arbetat fram förslaget om en separat dimensionslag för Jämtlands 
och Västernorrlands län. Lite tillspetsat kan det sägas att skiljelinjen i 
skogslagsfrågan gick mellan å ena sidan de ordinära hemmansägarna 
och å andra sidan skogsbolagsägarna, män ur den högre borgerlig-
heten samt det övre skiktet inom bondeståndet. 

Hur ska detta förklaras och förstås? Skogsvårdslagsförespråkarna 
utmärktes av sitt kraftiga motstånd mot dimensionslagen. Att detta 
motstånd var utbrett bland hemmansägare och enskilda skogsägare 
berodde på att dimensionslagen sågs som ett direkt hot mot deras 
ägande- och förfoganderätt över sina skogsegendomar. Förbud mot 
att avverka träd som underskred vissa dimensioner kringskar deras 
handlingsfrihet samt ansågs driva privatägd skog i händerna på skogs-
bolagen. Dimensionslagsmotståndarna ansåg att lagen satte bolagens 
behov och intressen framför de enskilda skogsägarnas. 

Skogsvårdslagens återplanteringstvång, som också var en inskränk-
ning i äganderätten, kritiserades däremot inte. Det kan delvis ha berott 
på att den metod som nämndes i skogsvårdslagsdiskussionen inte 
innebar några stora kostnader för den enskilde skogsägaren. Därtill 
betraktades kravet som en logisk följd av odlingsprincipen: för att 
kunna skörda är vi tvungna att så. Återbeskogningsarbetet var en 
del av vården av det egna kapitalet. 

Dimensionslagsförespråkarna lyfte fram betydelsen av ett lång-
siktigt skogsbruk, inte sällan kopplat till sågverksindustrins behov 
av råvara. Vägen till ett sådant gick enligt dem via ett förbud mot 
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att avverka ungskog. Visserligen fanns det även bland dimensions-
lagsförespråkarna de som ansåg att lagen var en inskränkning av 
ägande- och förfoganderätten, men de såg lagens långsiktiga och 
ekonomiska nytta som så betydelsefull att de inte lade någon vikt 
vid detta. Snarare bedömde de att inskränkningen i skogsägarnas 
fria avverkningsrätt var nödvändig. De menade att skogsvårdslagen 
var ett alltför kraftlöst verktyg i arbetet med att bevara och förbättra 
skogsbeståndet. Att denna åsiktslinje hade sitt huvudsakliga stöd i 
båda länens landsting kan förklaras av deras sociala sammansätt-
ning. En stor andel av ledamöterna hade en högborgerlig bakgrund, 
relativt många var ägare av en sågverksrörelse eller höga tjänstemän 
inom skogsindustrin. Att de jämtländska och västernorrländska hem-
mansägarna i landstingen, i alla fall inledningsvis, nära nog mangrant 
tog ställning för dimensionslagen kan möjligtvis vara ett uttryck för 
deras ekonomiska och sociala relationer med skogsbolagen. Relationer 
som i vissa fall sträckte sig årtionden bakåt i tiden. Dessa hemmansä-
gare sålde timmer och massaved till bolagen och var aktörer på den 
lokala skogsfastighetsmarknaden såväl för sin egen som för ett bolags 
del. Kanske satt några av dem i skogsbolagsstyrelser. Detta övre skikt 
inom bondeståndet utgjorde lokalsamhällets elit. Den sammantagna 
följden av detta blev att de och skogsbolagens företrädare hade samma 
syn på skogspolitiken. Jag vill dock framhålla att dessa slutsatser är 
tentativa, och det krävs vidare undersökningar för att fastställa dem. 

Skillnaden mellan de lokal- och regionalpolitiska nivåerna i synen 
på dimensionslagen kan kopplas till en olikhet i synen på staten och 
dess roll. På den kommunalpolitiska nivån togs det tydligt avstånd 
från lagens ingrepp i de enskilda skogsägarnas ägande- och förfo-
ganderätt, oaktat alla eventuella samhälls- och nationalekonomiska 
argument som talade för dimensionslagen. Där härskade ett norm-
system som endast tillät staten att agera inom den allmänna sfären. I 
landstinget ställdes skogsbolagens behov av sågtimmer i förgrunden. 
Ingreppen i de enskilda skogsägarnas rättigheter sågs som marginella 
och nödvändiga. Där dominerade en tankestruktur som såg det som 
nödvändigt att staten agerade i den enskilda sfären om det var till 
nytta för landets näringsliv och därmed för Sverige. Ett perspektiv 
som, för att citera Svenbjörn Kilander, var de ”bärande elementen i 
den ideologiska struktur, som är den organiserade kapitalismen”.72 
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Kilander skriver i boken Den nya staten och den gamla om en utveck-
ling från att staten vid 1800-talets mitt endast tilläts att agera inom 
samhällets allmänna sfär, till att den vid 1900-talets första årtionde 
tilläts agera på i stort sett alla näringslivsområden. Vid sekelskiftet 
hade dessa nya idéer inte ännu fått fäste bland majoriteten av de 
jämtländska och västernorrländska hemmansägarna.
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