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Intervju med Nils-Erik Nilsson 2002-10-24

Skogsbruk är "land use"
Professor i egen skog
En härlig höstdag i slutet av oktober i
å r besöker vi Nils-Erik Nilsson på hans
egen skogsfastighet belägen utmed Dal-
älven i närheten av Avesta. Gården Ett-
jers som förvärvades 1989 ger Nils-Erik
och hustru Kerstin möjlighet att i prak-
tisk drift omsätta den kunskap och erfa-
renhet om skog och skogsbruk som Nils-
Erik förvä rvat under ett långt arbetsliv.

Nils-Erik Nilsson har under sin yrkes-
verksamma tid lagt många byggstenar
tillrätta i skogsbruket och skogspolitiken.
Han har ofta varit tidigt ute med nya in-
fallsvinklar på skogens användning, både
i Sverige och i det internationella samar-
betet. Att intervjua Nils-Erik är därför en
utmä rkt lektion i levande skogshistoria.

Det började tidigt, redan när jag direkt
efter jägmästarutbildningen, fick anställ-
ning som lärare på Osby lantmannaskola
och där fick ansvaret för att bygga upp en
av de första skogslinjerna för lantbruks-
eleverna. Mina examensarbeten i jäg-
mästarutbildningen handlade om mark
och markanvändning på ljunghedarna
i Halland med Malmströms hallands-
kartor som utgångspunkt. Senare under
mina licentiatstudier på Skogis såg pro-
fessor Lennart Nordström till att studi-
erna i skogsskötsel fick en inriktning mot
skogshistoria som ju i mångt och mycket
handlar om hur markanvä ndningsbeho-
ven varierar över tiden och att dessa be-
hov måste respekteras i olika samman-
hang.

Jag fick under min tid som skogsför-
valtare vid Skogssällskapet i Göteborg
tillfälle att återvända till Hallands ljung-
hedar och att för landstingets räkning
köpa in Mästocka ljunghed och samma
dag genomföra den första bränningen av

Markanvändning och skogsbruk
Nils-Erik Nilsson har gjort sig känd for
att se skogsbruk som en del i ett större
markanvändningssammanhang.
fick du intresse for detta?

Hur
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Nils-Erik med K. D. Singh på egen permanent provyta.

om uthålligt skogsbruk (SFM) utan refe-
rens till mä nniskors behov ständigt i öro-
nen under ITTO-tiden och under förbe-
redelsearbetet till Rio-konferensen har
jag nästan blivit allergisk mot detta be-
grepp. Vad det handlar om är ju att inom
de ramar som miljön ger och med de för-
utsättningar som marken har i ett lå ng-
siktigt perspektiv tillgodose människors
behov av olika förnödenheter och tjäns-
ter. Om du läser nummer 2 av skogsprin-
ciperna förstå r du kanske vad jag menar.
( Nils-Erik avser de skogsprinciper som
utarbetades vid Rio-konferensen.)

Du refererar till ITTO och RIO.
Markanvändning är alltså något som du
också arbetat med internationellt?

Ja jag kom redan på 1960-talet i kon-

den hed som småningom blev ett ” kul-
tu rreservat''. Tyvärr blev det, på grund
av för små medel, inte så stort och mäk-
tigt som det hade kunnat bli om ett så-
dant initiativ hade kommit till stånd 20

år tidigare. Jag minns att professor Erik
Björkman, som arbetade med mykorri-
hza på granplantor i Mörkhultsområdet
drömde om ett bevarat ljunghedsområde
ända upp mot gränsen till Småland.

Uthålligt skogsbruk
Skoglig markanvändning måste väl vara
uthållig?

Om jag fått den frågan för 30 år sedan
skulle jag nog svarat ja ganska reflexmäs-
sigt. Men med det ihärdiga trummandet
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des jag inför problemet att belysa kon-
kurrensen om mark mellan svedjebruk
och industriellt skogsbruk. Embryot till
vad jag senare skulle komma att kal-
la APM (Area Production Model) kom
till i diskussioner mellan mig och K. D.
Singh på ett hotellrum i Delhi. Jag var
då med i en grupp från Världsbanken
som skulle titta på möjligheten att bygga
en skogsindustri i Bastar-distriktet i In-
dien som hade varit ett prioriterat områ-
de i skogsinventeringarna på 1960-talet.
K. D. Singh som redan då arbetade med
skogsinventeringar för FAO gav mig då
uppdraget att utveckla dess idéer till en
beräkningsmodell. Modellen kom sedan
att användas av och till i sin ursprung-
liga, robusta men enligt min mening
alltför förenklade form. På senare år har
Magnus Grylle vid FAO gjort en Win-
dows-version av den ursprungliga mo-
dellen och Mats Sandewall har tagit upp
den som ett hjälpmedel vid markanvänd-
ningsstudier på lokal nivå.

Och ännu återstår en del av modell-
byggandet?

Efter en workshop i Botswana i Decem-
ber i fjol har jag arbetat med att bygga ut
modellen till att omfatta alla komponen-
ter av areell produktion och konsumtion
(inom by, distrikt eller land) med själv-
försörjningsgraden som en av målfunk-
tionerna. Jag arbetar i Excel som många
behärskar men skulle egentligen vilja till-
ägna mig förmågan att koppla modellen
till ett modernt databassystem.

Jag har dock ännu inte hittat någon in-
tressent som velat eller orkat med att ta
upp dessa idéer. Människors förmåga till
självförsörjning är för mig själva grund-

takt med dessa frågor genom mitt enga-
gemang i Timber Committee och andra
FN-anslutna organisationer. Men det
var främst som konsult åt FAO:s inven-
teringsprojekt i Indien som jag fick lära
mig mycket om den hårda konkurrensen
vad gäller markutnyttjandet och om be-
tydelsen att ta in de lokala intressena i
alla överväganden. De här perspektiven
vidgades senare nä r jag som svensk ex-
pert fick vara med och bygga upp ITTO.
Den organisationen har som huvudupp-
gift att skapa en plattform för samverkan
mellan producentlä nder och konsument-
länder nä r det gäller alla aspekter av tro-
piskt timmer. I det protokoll, I ETA 1983,
som reglerar formerna för arbetet inom
denna organisation, lyckades de nord-
iska länderna och Schweiz, påhejade av
miljöorganisationerna få med en målfor-
mulering om att befordra nationella po-
litiker för uthålligt bruk och bevarande
av tropisk skog och dess genetiska resur-
ser i syfte att bevara den ekologiska ba-
lansen. Ett försök från min sida att inom
ramen för ITTO få tillstånd en obero-
ende icke politiserad struktur för R&D
inom skog och markanvändning miss-
lyckades dock.

Det måste väl vara första gången som
miljön förekommer i internationella
skogliga överenskommelser?

Ja så var det nog och vid den här ti-
den var både USA och EG ganska åter-
hållsamma i sådana frågor (diplomatiskt
uttryckt).

Du arbetar fortfarande med markan-
vändningsproblematiken?

Samtidigt med att ITTO- förhand-
lingarna inom UNCTAD pågick ställ-
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Nils-Erik, ordförande i ITTOs Industrikommitté.

bulten till frågan om krig eller fred och
jag tänker arbeta vidare på detta. Kom-
ponenten vatten fattas förstås ännu i mo-
dellen och det är en allvarlig brist.

det hos olika skogsägarkategorier. Den
senare utredningen föranleddes av den
s.k. Sköldska skogsmotionen som ifråga-
satte skötseln inom privatskogsbruket. Vi
fann inte några större skillnader och små-
ningom dog den frågan.

Annorlunda blev det med virkessvack-
Rikstaxen blev utredare
Du var chef för Riksskogstaxeringen i 18
år och ni fick en mängd utredningsupp-
drag som i vissa fall hade skogspolitiska
konsekvenser?

Ja, redan under mitt första å r på Skogs-
forskningen blev jag inblandad i två så-
dana utredningar, dels en avverkningsbe-
räkning för skogsindustrins samarbetsut-
skott, dels utredningen om skogstillstå n-

an.
Ja, men vi har faktiskt fortfarande en

virkessvacka men det talar man tyst om.
Ännu så länge! Växttiderna krymper mer
än vad som är önskvärt både ur produk-
tionssynpunkt och ur miljösynpunkt.
Faktum ä r att vi mycket tidigt skulle
ha fått en rejäl virkesbrist om industrins
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för detta. Man kan nu i efterhand säga
att det har varit av stor betydelse att ha
dessa beslutsunderlag för politiker och
andra och att Sverige vid en internatio-
nell jämförelse här var tidigt ute.

ambitioner att höja avverkningen till up-
pemot 90 miljoner hade realiserats. När
jag började räkna fanns det ett potentiellt
underskott i norra Sverige och i Vä ner-
området, medan det i södra Sverige fatta-
des industri i förhållande till det möjliga
utbudet. Det var alltså före Värö, Nymöl-
la, Mörrum och nya Hylte!

Och så fick vi 1979 års skogspolitiska
beslut med stark produktionsinriktning.

Vi som arbetade i den utredning som
föregick detta beslut var medvetna om
behovet att ge miljöfrågorna ett större ut-
rymme men omvärlden utövade då inget
tryck och det politiska etablissemanget
såg inte heller miljöfrågorna som särskilt
påträ ngande. Detta ändrades dock helt
bara några år efter att denna nya skogs-
politik trätt i kraft.

Det var den här utredningen som fö-
reslog inrättandet av en prognosavdel-
ning vid Skogsstyrelsen där du blev dess
förste chef

Ja det hade blivit tydligt att det borde
göras kontinuerliga virkesbalanser och
att det behövdes en ansvarig myndighet

Skogsbrukare i egen skog
Vi hinner med ett kort besök i Nils-
Eriks egen skog där han bl.a. visar
sin fågelbärsträdsodling. I en fin tall/
granungskog har Nils-Erik satt viltskydd
på ett lövträd.

Det här är en oxel som självsått sig.
Dent förekommer sällsynt i dessa trakter
och jag vill spara den för framtiden. Det
vore fel att inte ta vara på den fina möj-
ligheten.

Här tar vi farväl av skogsbrukaren
Nils-Erik Nilsson. Han har för sin sam-
lade gärning blivit utsedd till skoglig he-
dersdoktor vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet och han har av Föreningen Skogen
fått motta greve Carl Bernadottes me-
dalj.

/rh\
*****

SElf FASTIGHETSVERK
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