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Av Maria von Beetzen

Den mäktiga skogenDen mäktiga skogen sträcker sig blånande mot fjällen. Sjön glittrar i
solljuset och de höglänta gårdarna blickar ut över fagra sluttningar.
Den som kommer hit, vill bo här. Det har Dan Olofsson förstått. Han är
en stormrik IT-entreprenör som härstammar från Kaxås i Offerdals
socken. Nu vill han rädda skolan och hela bygden genom att få männi-
skor att flytta till västra Jämtland.

Projekt Kaxås har fått stor uppmärksamhet. Ett hundratal invånare är
kvar i byn, och är riktiga överlevare. Företagarna är många, arbetslös-
het finns knappt. Många står på flera ben med lantbruk, hantverksfö-
retag och någon i familjen som har jobb på pendlingsavstånd.



En stor andel av Kaxåsborna är dessutom skogsägare, män som kvin-
nor. Många har i barnaåren hjälpt föräldrarna att plantera den skog
som nu växt upp. Det stämmer till eftertanke att förvalta och vårda den
bit av vår jord som ett skogsskifte är. För bästa klimatnytta skall sko-
gen brukas aktivt, ny skog ska växa upp. Värdet för jakt och rekreation i
skogen är inräknat i själva livet här.

Därför skär detDärför skär det i hjärterötterna i Offerdalsbygden, när skogsstyrelsen
velat inkräkta på äganderätten och lägga hand på skog som bönderna
vårdat i flera generationer. Visst finns det naturvärden att ta hänsyn
till, men det måste ses som ett stort misslyckande i arbetssätt och lag-
stiftning när det blir tvärkonflikt med glesbygdens skogsbönder.

Alla byalagen gick ut i gemensam i protest. För skogen betyder i dessa
trakter. Alla har en koppling. Med skogsbruket följer långsiktiga trygga
intäkter och reserver. Internationella konjunkturer och kvartalsekono-
mi har aldrig varit något för Kaxås och Offerdal. Här tänker man i ter-
mer av generationer.

Och här finns kvalitéer som en gång har byggt Sverige; företagarandan,
envisheten, ansvarskänslan för bygden, mångsidigheten och långsik-
tigheten. Jag kan gissa att Olofsson är lika fascinerad av detta som av
det vackra landskapet. Och jag tror han kommer att lyckas med att få
folk att flytta hit. För den som väl kommer till Kaxås vill stanna. ▪
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