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Snabbväxande träd delar 
Det småskaliga jordbruket ger  
vika när det satsas på stora 
skogsodlingar. Så ser det ut i 
Uruguay, där pappersmasse jättar 
satsar på det snabbväxande 
trädslaget eukalyptus för att få 
virke till fabriker. Utveckling och 
arbetsmöjligheter, menar landets 
regering. Sociala problem, menar 
miljörörelsen.

Öppna fält i gula toner breder ut sig 
längs med vägen. Här samsas soja, majs 
och vete. Plötsligt bryts bilden av tät 
grönska. Det är eukalyptusträd som 
trängs i raka rader. Grenarna spretar 
barnsligt.

– Detta är en ung plantage, träden 
är inte ens ett år gamla, men om bara 
några år kommer de ha växt till sig, 
säger Marcos Mendiondo när vi stiger 
ur bilen och in bland buskagen. Han är 
ansvarig för den här odlingen som ägs 
av företaget Montes del Plata.

Löven rasslar till i en vindpust och 
det är svårt att tänka sig hur träden som  
vajar så fridfullt kan ha gett upphov 
till en av landets hetare debatter inom 
skogsbruksfrågor de senaste åren.

Det var för cirka 20 år sedan som 
eukalyptusodlingarna började växa till 
sig. 1990 fanns det 50 000 hektar od-
lad skog i landet, idag en miljon. Flera 
multi nationella pappersmasseprodu-
center har etablerat sig i Uruguay och 
köpt upp hundratusentals hektar mark 
för att odla snabbväxande eukalyptus. 

Stora Enso deltar
Ett av bolagen är svensk-finska Stora 
Enso, som äger hälften av Montes del 
Plata. Träden kan kapas redan efter sju 
år och merparten exporteras sedan från 
Uruguay som råmaterial för att produ-
cera papper i utlandet.

Den här utvecklingen innebär tillför-
sel av utländskt kapital till landet, vilket 
Uruguays regering välkomnar.  

–Skogsindustrin innebär arbetsmöj-
ligheter och utveckling för Uruguay. 

Trä har blivit landets tredje viktigaste 
exportvara, säger Pedro Souza som är 
chef för skogsbruksavdelningen inom 
Uruguays regering.

Men skogsodlingarnas expansion ses 
inte med blida ögon av alla. Teresa Pérez 
på organisationen Grupo Guayubira 
har följt eukalyptus-frågan i Uruguay 
under många år och är kritisk.

–De här nya skogarna får sociala kon-
sekvenser för de som lever på jordbru-
ket, säger hon.

Enligt Teresa Pérez innebär föränd-
ringarna i landskapet svårigheter för 
många lantbrukare, som ser sin verk-
samhet bli undanträngd av träden.

–Särskilt ägare till småskaliga jord-
bruk känner sig ofta bortskjutsade när 
en stor skog plötsligt växer upp alldeles 
intill deras gård, säger hon. 

Och fler skogar kan det komma att bli. 
I januari i år stod det klart att Montes del 
Plata, som samägs av Stora Enso och det 
chilenska bolaget Arauco, ska bygga ett 
av världens hittills största massa bruk i 
Uruguay. I fabriken kommer drygt 1,3 
miljoner ton råmaterial från eukalyp-
tusved behandlas varje år, för att sedan 
exporteras till pappersproduktion. 

–Vi kommer att använda timmer från 
våra egna odlingar som eventuellt kan 
utvidgas ytterligare, säger Moacyr Fan-
tini som är chef för skogsodlingsavdel-
ningen på företaget.

Satsar mest på skogen
I en träbod många mil därifrån är luften 
kall och lukten vass. På ett tiotal hyllor 
trängs kilovis med svartplastade ostar i 
mörkret.

–De ligger och väntar på att få åka till 
marknaden, säger Coto Lochart och ler.

SNABBVÄXANDE. Marcos Mendiendo, odlingsansvarig på Montes del Plata,  
berättar att träden växer till sig på bara några år. FOTO: FANNY HARGESTAM

BEKYMRAD. Coto Lochart, mjölkbonde, är orolig över att skogsbruket tar över: ”Vi vill inte 
sälja men det finns heller ingen plats för oss här”, säger han. 

TAR ÖVER. Eukalyptusträden breder ut sig över allt större områden. Flera av Coto Locharts 
grannar har tvingats lämna området. 

Moacyr Fantini, Teresa Pérez och  
Pedro Souza berättar om sina olika  
perspektiv på utvecklingen i Uruguay. 

Enligt regeringen är eukalyptusens utbredning bra för utvecklingen   



7

 upp Uruguay

Yta: 2  
(nästan halva Sverige).
Befolkning:
Huvudprodukter för  
export:  

-

Yta med planterad skog: 2 

Yta med jordbruk och boskapsskötsel: 
2.

 

-

 

 
 

FAKTA: Uruguay Stora Ensos investering: 

SYDAMERIKA

Uruguay

Tillsammans med sin fru äger han, 
sedan 30 år, en gård i regionen So-
riano i sydöstra Uruguay. Paret har 
ett femtiotal kor och producerar ost.  
Efterfrågan är god, men trots det tänker 
Coto sälja gården. 

–Jag börjar bli gammal och fixar inte 
det här själv längre, men någon arbets-
kraft finns inte. Massor av grannar här 
har lämnat jordbruket när man märker 
att det mest satsas på skogsodlingar,  

säger Coto och pekar mot randen av eu-
kalyptusträd som skymtar längre bort.

Framtiden är oklar för Coto och hans 
fru, de vet inte riktigt hur de ska klara 
sig. I staden kommer inte deras pengar 
att räcka till att leva och bo, säger de.

–Vad ska vi göra nu? Vi vill inte sälja 
men det finns heller ingen plats för oss 
här, säger Coto och rycker på axlarna.

Fanny Härgestam 
landlantbruk@lrfmedia.lrf.se

 – miljörörelsen ser sociala problem

DÅ. Hällmarkstallskogen 
efter branden 1992. 

FOTO: LÄNSSTYRELSEN

NU. Självsådda tallplantor 
spirar  på den gotländska 
kalkstensplatån. O: 
 FOTO: PIERRE KJELLIN

Tallarna tillbaka  
efter stor brand
Den omfattande branden för  
nästan exakt 19 år sedan tog det 
mesta av skogen på den karga 
kalkstensplatån. Men nu spirar 
åter självsådda tallar på Tors-
burgen på södra Gotland.

Tidigt på morgonen den 9 juli 1992 
började det brinna i tallskogen på de 
södra delarna av Torsburgen – en av 
Gotlands största bergsplatåer. Precis 
som i år hade det varit en ovanligt 
varm och regnfattig försommar och 
den i vanliga fall torra marken var nu 
knastertorr.

Branden spred sig snabbt i den glesa 
och buskartade tallskogen som täcker 
kalkstensplatån, dessutom hjälpt av en 
frisk sydlig vind.

Först efter flera dagars massiv insats 
av både brandkåren, militären och fri-
villiga hade man hejdat branden, som 

hann ödelägga ett tio kvadratkilometer 
stort område av hällmarkstallskogen.

Men trots närmast ökenartat mikro-
klimat för växterna i Torsburgens 
mycket tunna jordtäcke så är ingenting 
omöjligt. I sprickor mellan kalkstens-
hällarna och på fläckar med vegetation 
spirar självsådda tallplantor.

Välsignelse för vissa
Branden blev ett hårt slag för flera 
skogsägare. För många djur och växter 
som är beroende av brandpåverkade 
miljöer är Torsburgen i stället en väl-
signelse i flera decennier framöver, tills 
växtligheten återhämtat sig.

Torsburgen har haft det hett om öro-
nen tidigare. Sommaren 1655 härjades 
bergsplatån och flera andra intillig-
gande socknar av en omfattande brand 
som berörde ett cirka 5 500 hektar stort 
område.  Pierre Kjellin 08-588 369 41

pierre.kjellin@lrfmedia.lrf.se

Anmäld avverkningsareal 
fortsätter minska

Den anmälda avverkningsarealen 
fortsätter att sjunka. I maj blev det en 
minskning med 13 procent till 19 190 
hektar jämfört med samma månad 
förra året, enligt Skogsstyrelsen. 

Vid jämförelse mellan den senaste 
femmånadersperioden (januari 2011 
– maj 2011) och motsvarande period 
2010 minskade den anmälda avverk-
ningsarealen med tio procent. 

Christer Hedberg

Fler arbetstimmar inom  
skogsbruket 2010

Skogsentreprenörernas arbete i sko-
gen har ökat medan självverksamheten 
långsamt sjunker. Enligt Skogsstyrelsens 
årliga enkätundersökningar ökade anta-
let arbetstimmar i skogsbruket med cir-
ka sex procent mellan 2009 och 2010. 

Medan självverksamheten i små-
skogsbruket och i det storskaliga skogs-
bruket långsamt sjunker ökar arbetet 
bland skogsentreprenörer från år till år. 
 Christer Hedberg


