TEMA / SKOGENS
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Än lever
SKOGVAKTAREN
Ett fritt jobb med långa dagar i skogen med
bössan på ryggen och hunden vid sin sida.
Långt från kontor, möten och stämpelklocka.
Stämmer den romantiska bilden?
SKOGEN hälsade på en nutida skogvaktare
i Östergötland.
Text & foto: MATTIAS WESTERBERG
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YRKE MED ANOR
• Skogvaktare är en gammal titel för framför
allt arbetsledande och skogsförvaltande tjänstemän. Inom till exempel stift, gods och allmänningar används titeln fortfarande.
• Skogvaktaren ansvarar för avverkning, skogsvård och skoglig planering.
• Även virkesköp från privata markägare kan
ingå i arbetsuppgifterna.
• I de flesta europeiska länder kan yrket härledas ända från medeltiden, då kung och adel
anställde personer för att vakta skogarna mot
tjuvjägare och vedtjuvar.
• När virkesproduktionen fick större betydelse
under 1800-talet blev skogvaktaren mer och mer
arbetsledare och förvaltare.
• Jakt och jaktbevakning fortsatte vara viktiga
delar av arbetet långt in på 1900-talet.
• Under 1800-talet växte behovet av en enhetlig
utbildning fram. Skogvaktare utbildades vid till
exempel Gammelkroppa och Östads skogsskolor.
• I början av 1960-talet försvann skogvaktare
som examenstitel.
(Källa: Wikipedia)

TOMAS JOHANSSON
Familj: hustru Therese och två döttrar, Frida och
Sara.
Yrke: Skogvaktare.
Bakgrund: Skogsmästarutbildning, har tidigare
jobbat på Mellanskog och som produktionsledare
på Södra.
Fritid: Jaga och följa barnens idrottande.
Favoritträd: Tall, ek, rönn, kastanj, asp och björk.
Släkttradition: Även Tomas farfarsfar och
farfars bror var skogvaktare och arbetade på
Baroniet Adelswärd i Åtvidaberg. Tomas far
arbetade också i olika roller inom skogsbranschen, bland annat som förvaltare.

T

OMAS JOHANSSON ÄR EN av

de förhållandevis få i
Sverige som bär titeln
skogvaktare. Han är anställd av Svenska kyrkan
och förvaltar en del av
skogarna på Linköpings
stift. Stiftets 29 000
hektar skogsmark fördelas på tre skogvaktare. Snart går en av kollegorna i pension och då
kommer ansvaret att delas på två personer.
– I yrkesrollen ingår allt utom att köpa
och sälja fastigheter, berättar Tomas. Jag
planerar alla avverkningar och all skogsvård.
Jag ser till att vi bygger vägar och utför dikningar när det behövs. Jag måste ha koll på
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lagar och regler och sköta myndighetskontakter när det är nödvändigt.
En arbetsuppgift som tar mer tid än man
kan tro är kontakten med markägargrannar
och boende intill planerade avverkningar.
För Tomas och hans kollegor inom Stiftet är
den sociala hänsynen viktig och de lägger
mycket tid på kommunikation när någon
vill framföra en åsikt. Det kan bland annat
handla om hänsynen när de ska avverka
runt det lokala motionsspåret eller ett träd
som skymmer solen.
Utöver den rent skogliga skötseln har
stiftets skogvaktare flera andra uppgifter,
till exempel sköter Tomas deras skogliga
dubbelcertifiering.

Skogvaktarna på Linköpings stift lever
under idén att skogen sköter man i skogen.
Den inofficiella målsättningen är snarare
att vara i fält åtminstone tre till fyra dagar
i veckan och högst två dagar på kontoret.
Tomas försöker besöka alla sina gallringar
och slutavverkningar före, under och efter
den utförda åtgärden.
INFÖR DESSA ÅTGÄRDER får entreprenörerna all-

tid ett traktdirektiv. Skogvaktarna står för
den löpande uppdateringen av skogsbruksplanen. Det innebär att alla bestånd besöks
och kartläggs med fyra till fem års intervall.
– Genom vår höga närvaro i de skogar vi
sköter skaffar vi oss en detaljkunskap om vår

skog som kanske inte så många andra skogligt yrkesverksamma har, berättar Tomas.
För många andra yrkeskategorier är arbetsuppgifterna mer specialiserade, till exempel
produktionsledare eller inköpare.
Tomas har tidigare arbetat som produktionsledare på Södra och känner ett annat
lugn och mindre stress i rollen som skogvaktare om han planerar sitt på arbete sätt.
Han ansvarar själv för hela kedjan och har
därmed större möjlighet att påverka arbetet.
– SKOGVAKTARE ÄR ETT FANTASTISKT JOBB! Jag får

sköta och förvalta skogen, det är nästan som
min egen skog, säger Tomas med en blinkning. Så länge jag håller mig inom arbets-

”GENOM VÅR HÖGA
NÄRVARO I DE SKOGAR VI
SKÖTER SKAFFAR VI OSS
EN DETALJKUNSKAP OM
VÅR SKOG SOM KANSKE
INTE SÅ MÅNGA ANDRA
SKOGLIGT YRKESVERKSAMMA HAR.”
givarens riktlinjer får jag fritt välja skötselmetoder. Det är mycket frihet under ansvar.
Jag planerar mina dagar själv. Det viktiga är
att jag uppnår de mål vi har satt upp.
För att bli en bra skogsvaktare krävs,
enligt Tomas själv, goda grundkunskaper
i skogsskötsel, ekonomi och data men dess-

utom är det nödvändigt med ett brett
intresse för skogliga frågor och närliggande
områden.
Erfarenhet är en annan bra egenskap.
Med den i bagaget blir det lättare att ta i de
tunga arbetsuppgifterna som kan uppstå, till
exempel att hantera klagomål och upprörda
medborgare.
HUR ÄR DET DÅ med den romantiska bilden av

skogvaktaren, skogsbestånden, bössan och
hunden?
Tomas skrattar och berättar att för hans
del är det skogen och träden som gäller till
vardags, men att han har turen att kunna ha
med hundarna Bruno och Loke till arbetet. n
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