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SkogSinduStrin i Sverige 
• Är världens näst största exportör sammanlagt av papper, pappersmassa 

och sågade trävaror. exporten uppgick 2011 till 128 miljarder kronor. 
Skogsindustrin ger därmed ett mycket starkt bidrag till Sveriges ekonomi. 

• Sysselsätter direkt och indirekt uppemot 200 000 personer i hela landet. 

• Har stor regional betydelse. i flera län svarar skogsindustrin för 20 
procent eller mer av de industrisysselsatta.

• investerar i genomsnitt tio miljarder kronor per år vilket motsvarar över 
15 procent av Sveriges totala industriinvesteringar. 

• Satsar årligen 1,2 miljarder kronor på forskning och utveckling vid 
universitet, högskolor och institut. därutöver sker forskning och 
utveckling inom företagen samt hos leverantörer och andra partners. 
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Skogsindustrins vision om en biobaserad samhällsekonomi är en av 
utgångspunkterna i den här skriften. den anger att skogsnäringen är 
motorn i denna utveckling. Vår vision tar sikte på 2035 och vägen dit 
tar vi tillsammans med det övriga samhället. en förutsättning för att 
lyckas är en politik som delar visionen och beslut som skapar förut- 
sättningar för att den ska kunna förverkligas.

Skogsindustrins verksamhet baseras på en förnybar råvara, den 
växande skogen. det ger oss unika förutsättningar. Sverige är 
sammantaget världens näst största exportör av massa, papper  
och sågade trävaror och betydelsen för landets ekonomi är stor. 
därmed är vi också beroende av den globala ekonomin. den kris som 
inleddes 2008 är inte över vilket medför att medlemsföretag tvingas 
avisera om nedläggning av verksamhet och neddragning av personal 
för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Sedan vi gav ut den förra 
hållbarhetsskriften har 14 sågverk och tre massa- och pappersbruk 
aviserat om nedläggning. drygt 2 700 personer har berörts av 
aviseringar om omstruktureringar eller nedläggningar. Samtidigt har 
det gjorts nya satsningar. holmens och Södras investeringar i nya 
sågverk i braviken respektive Värö är exempel på det.

ett viktigt steg för ökad konkurrenskraft tas genom den nybildade 
organisationen industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna har slagit 
ihop sin arbetsgivaravdelning med Stål och metall arbetsgivareför-
bundet, gruvornas arbetsgivareförbund samt SVemek. Företagen i 
organisationerna har mycket gemensamt och har därför mycket att 
vinna på en samverkan i arbetsgivarfrågor. en avgörande förutsätt-
ning för företagen och jobben är till exempel kollektivavtal som 
främjar konkurrenskraften. Vi är övertygade om att arbetsgivare  
och medarbetare vinner på en industri som kan hävda sig i den 
internationella konkurrensen.

Skogsindustriernas styrelse har antagit 14 branschgemensamma  
mål som presenterades i 2008 års hållbarhetsskrift. målen utgör 
viktiga steg i arbetet med hållbar utveckling, vilket är en förutsätt-
ning för den biobaserade samhällsekonomin. i 2010 års hållbarhets-
skrift beskrevs hur arbetet fortskred. i denna skrift redovisar vi åter 
hållbarhetsarbetet och följer upp målen. För flera av målen går 
arbetet åt rätt håll men för en del krävs ytterligare insatser. många  
av målen förutsätter en god konjunktur och tillväxt i företagen. de 
senaste årens vikande konjunktur gör att flera mål endast visar  
svagt positiva trender. branschen arbetar med ökad intensitet för  
att uppnå de mål som ännu inte är uppfyllda. 

Politiska beslut har stor betydelse för möjligheterna att nå vår vision 
som innebär att förädlingsvärdet fördubblas i sektorn. Vi vill vara 
tydliga i vår kommunikation med olika beslutsfattare. därför ger vi i 
skriften budskap om vad som krävs för att värna konkurrenskraften 
och för att ta ytterligare steg mot en biobaserad samhällsekonomi. 
Framförallt handlar det om tre grundläggande framgångsfaktorer: 
ökad tillväxt i skogen med hänsyn tagen till biologisk mångfald, ökade 
resurser till forskning och att vedråvaran förädlas på de mest 
värdeskapande sätten. 

Skogsindustrin är en del av lösningen för att nå en framgångsrik 
biobaserad samhällsekonomi. en konstruktiv dialog mellan industri, 
politiker och andra intressenter är en förutsättning för att lyckas. 
tillsammans arbetar vi för en viktig del av Sveriges industri, för en 
konsumentdriven näring som sjuder av aktivitet och som bygger sin 
verksamhet på en uthållig användning av en förnybar råvara. Vi 
hoppas att den här skriften ger dig en bra bild av hur vi gör det. du 
får mycket gärna höra av dig till oss med tankar och frågor. 

                                    

TILLSAMMANS MOT EN BIOBASERAD SAMHÄLLSEKONOMI

marie S arwidson 
Vd 

ulf larsson 
Styrelseordförande
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OM HÅLLBARHETSSKRIFTEN 

Skogsindustriernas hållbarhetsskrift beskriver skogsindustrins vision 
och dess roll i en hållbar bioekonomi. i skriften redovisas också hur 
medlemsföretagen arbetar med hållbarhetsfrågorna och de bransch- 
gemensamma målen som steg på vägen mot förverkligandet av 
visionen. 

hållbarhetsskriften har utarbetats av en arbetsgrupp med represent-
anter från medlemsföretagen och Skogsindustrierna. innehållet har 
kontinuerligt förankrats i Skogsindustriernas kommittéer och i 
styrelsen där medlemsföretagen är representerade. På så sätt har 
det säkerställts att för branschen relevanta hållbarhetsaspekter 
belyses. diskussioner om branschens hållbarhetsarbete har även förts 
med politiker, fackliga företrädare, miljöorganisationer och andra 
intressenter. Skogsindustriernas avsikt är att ge ut en hållbarhets-
skrift vartannat år. Föregående skrift publicerades våren 2010. 

hela branschen står bakom hållbarhetsskriften. många av medlems-
företagen har även egna hållbarhetsredovisningar där deras 
hållbarhetsarbete och mål redovisas. På europanivå ger bransch-
föreningen CePi, i vilken Skogsindustrierna är medlem, också ut en 
omfattande hållbarhetsredovisning. 

Målgrupper, intressenter och struktur

Skogsindustriernas hållbarhetsskrift riktar sig främst till politiker och 
myndigheter men också till intresseorganisationer, fackförbund, 
akademi och allmänhet. dessa grupper har på olika sätt inflytande på 
skogsindustrins konkurrensförutsättningar och möjlighet att ha en 
nyckelroll i den framtida bioekonomin. 

inledningsvis beskrivs skogsindustrins vision och den samstämmighet 
som branschen har med de samhälleliga målen om hållbar tillväxt, 
resurseffektivitet och ett Sverige utan klimatutsläpp. Vi pekar på 
möjligheterna att bidra till att dessa mål nås, men också på de 
förutsättningar som måste uppfyllas för att skapa en hållbar 
biobaserad samhällsekonomi – med skogsindustrin som motor. 

därefter beskrivs hur branschen idag arbetar med hållbarhetsfrågorna. 
i tidigare skrifter har redovisningen disponerats utifrån de tre 
dimensionerna ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande.  
i år görs istället en samlad redovisning, uppdelad på temaavsnitt. i 
dessa finns våra ståndpunkter i separata rutor.

Målarbetet och dataredovisning

i 2008 års hållbarhetsskrift presenterades 14 branschgemensamma 
mål, vilka antagits av Skogsindustriernas styrelse. i denna rapport 

redovisas målarbetet och resultaten, dels i tabellform, dels i de olika 
textavsnitten.

Faktaunderlaget i skriften avser medlemsföretagens verksamhet i 
Sverige och täcker branschens hållbarhetsarbete som helhet. 
redovisade sifferuppgifter avser år 2010 eller 2011 och har 
baserats på data som rapporteras till myndigheterna eller som tagits 
fram speciellt för denna skrift. i det senare fallet förekommer data 
även för andra år. eftersom samtliga medlemsföretag inte är 
rapporteringspliktiga utgörs underlaget inte till fullo av hållbarhets-
data från varje enskilt medlemsföretag. 

miljö- och energidata för massa- och pappersbruken avser år 2011 
och har hämtats från Skogsindustriernas miljödatabas, vilken i sin tur 
bygger på brukens rapportering till myndigheterna. där återfinns data 
för de enskilda bruken från och med 2001. data för sågverken har 
beräknats utifrån uppgifter för ett antal medelstora sågverk år 2010 
och produktionsvolymen 2011. detta har bedömts vara acceptabelt 
då variationen mellan sågverk är mindre än mellan massa- och 
pappersbruk. Skogsindustriernas tidigare redovisade ambition att 
samla in miljödata för 60 procent av sågverken kvarstår för nästa 
rapportering det vill säga 2014. Sociala och ekonomiska indikatorer 
avser alla medlemsföretag, om inget annat anges. 

GRI 

i rapporten tillämpas global reporting initiatives (gri) riktlinjer på 
C-nivå (se sid 56-58). 

Mer information

På www.skogsindustrierna.org finns kompletterande information om 
branschens hållbarhetsarbete. där finns också massa- och pappers-
brukens miljödatabas. För mer information om medlemsföretagens 
verksamhet hänvisas till deras hemsidor och hållbarhetsredovisningar. 

Tidigare hållbarhetsskrifter

Skogsindustrierna har tidigare gett ut följande hållbarhetsskrifter:

Produkter från skogen – ett hållbart val; publicerad 2010 
Skogsindustrin – en naturlig del av Sverige; publicerad 2008 
Skogsindustrins arbete för hållbar utveckling; publicerad 2005
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Det är svårt att tänka sig en hållbar värld 
utan papper för skriv- och tryckändamål, 
pappersförpackningar, hushållspapper, trä-
varor, energi och andra produkter som görs 
med den växande skogen som råvara. Den 
hållbara bioekonomin – med skogsindustrin 
som motor – är redan idag en oumbärlig del 
av ekonomin. 

Skogsindustrin ersätter ofta produkter 
baserade på fossilt material med pro-
dukter som huvudsakligen baseras på 
förnybar råvara, produkter som i sig är 
återvinningsbara och biologiskt ned-
brytbara. Men för att morgondagens 
samhälle ska fungera långsiktigt måste 
den hållbara bioekonomin vara mer än 
en del, den måste dominera. 

Utvecklingen mot en hållbar biobas- 
erad samhällsekonomi, det vi kallar för 
hållbar bioekonomi, är en utveckling 
för tillväxt. Den hållbara bioekonomin 
innebär fler jobb, och att mer av det 
som är vår vardagskonsumtion tillverk-
as av förnybar råvara. 

Forskningsrådet Formas definierar den 
så här: Omställningen till en biobaserad 

samhällsekonomi innebär en övergång från 
en ekonomi som till stor del baseras på foss-
ila råvaror till en resurseffektivare ekonomi 
grundad på förnybara råvaror producerade 
genom ett hållbart brukande av ekosystem-
tjänster från mark och vatten. 

Redan i dag har vi en ganska bra bild av 
vilka förutsättningar som krävs för att 
den hållbara bioekonomin ska kunna 
utvecklas. Utgångsläget för svensk del 
är gott med tanke på den stora betydel-
se som den svenska skogsindustrin har 
i dag och det kunnande som redan 
finns. Branschen sysselsätter direkt cir-
ka 60 000 personer och totalt 200 000 
personer inräknat alla kringtjänster. 
Exportvärdet var 128 miljarder kronor 
2011. Sverige är världens näst största 
exportör av skogsindustriprodukter. 

Sverige hör samtidigt till de ledande na-
tionerna inom skoglig och skogsindu-
striell forskning. Svenska företag ligger 
i den absoluta frontlinjen vad gäller in-
dustriellt träbyggande och utveckling 
av nya trä- och cellulosabaserade pro-
dukter till exempel bioplaster, biokom-
positer, kolfibermaterial och textil- 
fibrer. Möjligheterna för genombrott är 
också stora vad gäller utveckling av ke-
mikalier och förädlade bränslen.

Skogsindustrin ser inget alternativ till 
den hållbara bioekonomin och vi förut-
sätter att fler delar vår syn. Vår vision 
har vi formulerat enligt ovan.

SKOgSINDuSTRIN –  
MOTORN I EN  
HÅLLBAR  
BIOEKONOMI

VISION 2035
Skogsnäringen är motorn i den  
biobaserade samhällsekonomin

 
Verksamheten drivs av konsumentbehov  

och av intelligent, effektiv och uthållig användning 
av skogens resurser 

näringen sjuder av företagsamhet som  
skapar jobb och berikar hela samhället, nationellt, 

regionalt och lokalt

Förädlingsvärdet i det skogsindustriella  
klustret är fördubblat



7

Vårt erbjudande
Skogsindustrins vision sammanfaller väl 
med redan fattade politiska beslut för 
både EU och Sverige. EU har med sin 
2020-strategi* beslutat om en färdväg 
som alla EU-länder ska följa och utveck-
la sin politik efter. De övergripande prio-
riteringarna som Europeiska unionens 
råd fastställt är:

• smart tillväxt – utveckla en 
ekonomi baserad på kunskap och 
innovation 

• hållbar tillväxt – främja en 
resurseffektivare, grönare och 
konkurrenskraftigare ekonomi 

• tillväxt för alla – stimulera en 
ekonomi med hög sysselsättning 
och med social och territoriell 
sammanhållning.

2020-strategin gäller samtliga EU:s 27 
medlemsländer. Länderna översätter 
målen i reformprogram, anpassade efter 

nationella förutsättningar. Målsättning-
arna delas i sin tur in i en mängd olika 
”flaggskeppsinitiativ” och färdplaner. 
Skogsindustrin har en viktig roll i ge-
nomförandet av många av dessa planer, 
exempelvis: 

• EU:s flaggskeppsinitiativ och 
färdplan ”Ett resurseffektivt 
Europa”

• EU:s färdplan mot en koldioxidsnål 
ekonomi 2050

• EU:s meddelande om en bio- 
ekonomi för Europa

• Färdplan för Sverige utan  
klimatutsläpp 2050

• svenskt mål om en fossiloberoende 
fordonsflotta 2030

• regeringens initiativ Skogsriket
• forskningsrådet Formas nationella 

strategi för utveckling av en 
biobaserad samhällsekonomi för 
en hållbar utveckling. 

Skogsindustrierna erbjuder verklig för-
ändring, verklig handling och nytän-
kande som går hand i hand med de po-
litiska målsättningarna – vi kommer att 
utnyttja vår möjlighet att åstadkomma 
en hållbar bioekonomi med skogsindu-
strin som motor.

Tillväxt, forskning och förädling
Stora steg ska tas för att de politiska  
målen ska uppnås och skogsindustrins 
vision förverkligas. Detta kräver en all-
män förståelse för skogsindustrins 
grundförutsättningar. De tre faktorer vi 
bedömer som mest betydelsefulla är: 

• ökad tillväxt i skogen med hänsyn 
till den biologiska mångfalden

• ökade resurser till forskning 
utveckling och demonstration

• maximerat värdeskapande.

Ökad tillväxt i skogen
Sverige har ett skogsbruk som utvecklar 
råvaruresurserna istället för att exploa-
tera dem. Tillgången på förnybar råvara 
är en grundläggande förutsättning för 
den hållbara bioekonomin. I det svens-
ka skogsbruket är avverkningen min-
dre än tillväxten och skogsförrådet ökar 
hela tiden. 

Flera utredningar visar att skogstillväxt-
en kan höjas avsevärt genom olika åt-
gärder. Men de kunskaper som finns 
måste i högre grad tillämpas i verklig-
heten. Till en del är det branschens eget 
ansvar men det kräver också föränd-
ringar i regelverk. En förutsättning är 
att den biologiska mångfalden värnas i 
planering och utförande av olika skogs-
bruksåtgärder. I den här skriften finns 
en mer utförlig beskrivning om möjlig-
heter och mål vad gäller ökad tillväxt i 
skogen. 

* Europa 2020. En strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla KOM(2010) 2020 slutlig
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Ökade resurser till forskning, 
utveckling och demonstration
Inom skogsindustrin pågår ständigt en 
produktutveckling. Det är en del av  
vägen mot den hållbara bioekonomin. 
För att fullt ut förverkliga visionen 
räcker det inte med att öka använd-
ningen av befintliga förnybara produkt-
er. Helt nya material och produkter 
måste också utvecklas och lanseras på 
marknaden. Skogsindustrin har goda 
förutsättningar att göra detta, men ska 
verkliga forskningsgenombrott åstad-
kommas måste det ske i samverkan 
med andra aktörer. Därför är ökade re-
surser till forskning, utveckling och de-
monstration en av de viktigaste fakt-
orerna för framgång på vägen mot en 
hållbar bioekonomi.

Maximerat värdeskapande 
Det är inte bara tillväxten av skogsråva-
ran som är en huvudfråga för att vi ska 

lyckas med att förverkliga den hållbara 
bioekonomin. Genom att i varje skede 
använda vedråvaran där den genererar 
störst värde och att använda fibern så 
många gånger som möjligt i åter- 
vinningssystemen, innan den blir bio-
energi, maximeras värdeskapandet. Det 
är viktigt att styrmedlen utformas så att 
denna utveckling inte hindras.

Framtidstro
Det finns en tydlig framtidstro inom 
skogsindustrin. I den här skriften pekar 
vi på möjligheterna och belyser avgör-
ande framgångsfaktorer. Det är stora 
steg som måste tas för att vi ska kunna 
förverkliga idéerna om en biobaserad 
samhällsekonomi och då behöver vi en 
gemensam plan. Med vår hållbarhets-
skrift vill vi underlätta dialog och sam-
syn mellan alla viktiga aktörer som är 
med oss på vägen mot framtidens håll-
bara bioekonomi. 

tVå SorterS  
koldioxid
Biogen koldioxid frigörs när träd och 
träbaserade produkter förmultnar 
eller bränns. den koldioxid som då 
avges är en del av kolets naturliga 
kretslopp. 

Fossil koldioxid frigörs när till 
exempel olja och kol bränns. då 
tillförs nya mängder koldioxid till 
atmosfären, vilket bidrar till växthus-
effekten. 

det SVenSka SkogS-
induStrikluStret
det svenska skogsindustriella klustret 
har utvecklats under lång tid och de 
företag och organisationer som kan 
räknas dit har hög kompetens.

universitet, högskolor och forsk-
ningsinstitut spelar också en central 
roll i detta kluster där skogsindustrin 
samverkar med leveransföretag inom 
exempelvis verkstadsindustrin, 
it-industrin, kemiindustrin och 
transportsektorn. 

klustersamverkan sker även i 
vidareförädlingsledet, till exempel 
med förpackningsföretag, grafisk 
industri, byggföretag, snickerier, 
möbeltillverkare med flera. 

bioenergisektorn och företag som 
arbetar med bioraffinaderiteknik, det 
vill säga storskalig produktion av 
gröna material, kemikalier och 
bränslen, gärna integrerat i ett 
massa- och pappersbruk för optimalt 
utnyttjande av vedråvarans olika 
beståndsdelar, bedöms bli en allt 
viktigare del i klustret.



9



10 

bioraFFenaderi

EN BIOBASERAD SAMHÄLLSEKONOMI

SkogSinduStrin

SågVerk

maSSa- oCh PaPPerSbruk

bioraFFinaderi

Skogen och den förnybara råvaran är 
grunden i bioekonomin. Sågtimmer, 
massaved och skogsbränsle 
levereras från ett hållbart skogsbruk.

Skogsindustrins anläggningar har utvecklats och 
kompletterats med bioraffinaderier. en mängd biobas-
erade produkter och material tillverkas. industrisystemet 
utnyttjar alla delar av skogsråvaran på ett resurseffektivt 
och miljöanpassat sätt och genererar energi för de egna 
processerna och till det övriga samhället.
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VidareFÖrÄdling

den mängd koldioxid som släpps ut 
vid förbränning av biobränslen tas 
upp av skogens träd och används för 
att skapa ny skogsråvara - och ett 
nytt kretslopp kan börja. 

återVinning

bioenergi

koldioxid

biobaSerade  
Produkter

byggvaror
inredning
Pappersprodukter
hygienprodukter
Förpackningar
drivmedel
kemikalier
textilier
livsmedelstillsatser
läkemedel
kosmetik
kompositer
nya värdekedjor

Skogsindustrins produkter vidareförädlas 
av företag inom vitt skilda sektorer och 
ersätter ofta material och produkter som 
tidigare tillverkats av fossila råvaror. 
Förädlingsgraden är hög och arbetstillfällen 
skapas. nya affärsmodeller har byggts upp.

återvinning är en central del av bioekenomin. 
när materialåtervinning inte längre är möjlig 
utnyttjas de uttjänta produkterna som 
biobränsle för att generera bioenergi.

biobaserade produkter och bioenergi 
från skogen fyller viktiga behov i 
samhället och är en del av lösningen för 
att minska klimatförändringen.
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Den bioekonomi som växer fram öppnar 
stora möjligheter för skogsindustrin. 
Samtidigt skärps konkurrensen på 
världsmarknaden, vilket innebär många 
utmaningar med krav på anpassning och 
förändring.

Skogsindustrin är verksam i hela landet 
och branschen spelar en väsentlig roll 
för sysselsättning och regional utveck-
ling. I många län, se sid 13, svarar skogs-
industrin för en stor del av industrins 
förädlingsvärde och sysselsättning. 

Skogsindustrin genererar också indi-
rekt sysselsättning inom exempelvis 
skogsbruket, verkstadsindustrin, trans-
portsektorn, IT-branschen och många 
andra delar av tjänstesektorn. 

Världens näst största exportör
Svensk skogsindustri är världens näst 
största exportör av massa, papper och 
trävaror sammantaget. År 2011 upp-
gick exporten till 128 miljarder kronor 
och med liten import av insatsvaror gav 
den ett betydelsefullt bidrag till landets 
handelsbalans. 

Skärpt global konkurrens
Skogsindustriföretagen är i de flesta fall 
helt beroende av att vara framgångsrika 
på exportmarknaden; 85 procent av 
massa- och pappersproduktionen och 
70 procent av sågverksproduktionen 
exporteras. På många marknader möter 
företagen stark konkurrens från akt-
örer som har lägre kostnader för råva-
ror och arbetskraft än i Sverige. Efter-
frågan av massa, papper och trävaror i 
Europa bedöms åtminstone under de 
närmaste åren vara svag, för vissa pro-
duktslag till och med gå tillbaka. 

Produkt- och marknadsutveckling
För att möta förändringarna arbetar 
skogsindustriföretagen kontinuerligt 

med produkt- och marknadsutveckling. 
Högre förädlingsvärde, större kund- 
nytta och ökat tjänsteinnehåll i pro-
dukterna är nyckelord i denna utveck-
lingsprocess. 

Ett exempel är sågverksföretagens och 
trähusproducenternas gemensamma 
produkt- och metodutveckling, som led- 
er till ökat förädlingsvärde och nya pro-
dukter som en allt mer klimatmedvet-
en marknad efterfrågar. 

Tryckpapperstillverkarnas förändring 
av sitt produktsortiment, där andelen 
tidningspapper minskat för att ge plats 
åt mer högförädlade tryckpapper är ett 
annat exempel, se sid 14.

HÅLLBAR TILLvÄxT 
OcH jOBB I HELA  
LANDET 

Foto: malin hoelstad, Scanpix
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Demografiska förändringar
Även inom hygien- och förpacknings-
området finns många exempel på fram-
gångsrik anpassning till nya förutsätt-
ningar. Demografiska förändringar 
såsom fler och mindre hushåll, åldran-
de befolkning samt en växande medel-
klass och ökad andel stadsbefolkning 
har positivt påverkat efterfrågan och 
nya produkter har utvecklats. Efter- 
frågan på vissa typer av förpackningar 
och förpackningsmaterial har dessut-
om gynnats av den växande e-handeln.

Investeringar kräver förutsägbarhet 
Skogsindustrins investeringar uppgår 

till cirka 10 miljarder kronor per år  

eller 15 procent av Sveriges totala 

industriinvesteringar, vilket visar den 

framtidstro som finns. Branschens 

nödvändiga anpassning till nya 

marknadsförhållanden skapar ett 

minst lika stort investeringsbehov 

framöver. Investeringsviljan finns men 

det krävs att konkurrenskraften säkras 

genom satsningar på förbättrad  

 

 

 

infrastruktur, utbildning, forskning 

och innovation. Ett annat viktigt 

område för ökad konkurrenskraft  

är snabbare handläggning av miljö-

tillstånd. Företagen efterlyser också 

långsiktiga politiska spelregler. 

Exempelvis är tillgång till energi till 

konkurrenskraftiga priser en grund-

läggande förutsättning. Det är också 

nödvändigt att skogen även fort- 

sättningsvis kan utvecklas som 

råvaruresurs. 

Central betydelSe FÖr regional  
utVeCkling oCh arbetSmarknad
Skogsindustrin är i många län en ledande industrigren och står i län 
markerade med mörkgrön färg för:

• 19−30 % av direkt sysselsatta i länets industri.

• 22−49 % av industrins produktionsvärde i länet.

• 16−43 % av industrins förädlingsvärde i länet.

anStÄllda 
Skogsindustrins andel av länets industrianställda 2010

källa: SCb regional statistik 2010

FÖr en hållbar  
bioekonomi !
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Från standard- till specialprodukter

För cirka 10 år sedan sedan utgjorde 
vanligt tidningspapper närmare 70 
procent av holmen Papers produk- 
tion. idag är andelen vid de svenska 
bruken 44 procent. istället tillverkas 
mer högförädlade papperskvaliteter 
som används till magasin, produkt-
kataloger, böcker, reklam med mera.

denna nischstrategi har varit fram- 
gångsrik och kommer att fortsätta. 
Förutsättningen för att utveckla 
papperskvaliteter med exakt de egen- 
skaper som efterfrågas är en nära 
dialog med kunderna. ytterligare en 
förutsättning för holmen Papers pro- 
duktveckling är tillgången på nyfiber, 
som gör det möjligt att tillverka papper 
med till exempel hög styvhet och 
ljushet. Sådana produktegenskaper är 
svåra att på ett kostnadseffektivt sätt 
uppnå med returpapper som råvara. 

SkogSriket – med 
VÄrde FÖr VÄrlden
Skogsriket – med värde för världen är 
regeringens vision för att skapa nya 
arbetstillfällen med anknytning till 
skogen och bidra till ekonomisk 
utveckling. Skogsindustrin välkomnar 
detta initiativ. Skogsrikets mål ligger 
väl i linje med branschens egna 
ambitioner. 

Skogsriket är uppbyggt kring fyra 
grenar:

• hållbart brukande
• förädling och innovation
• upplevelser och rekreation
• Sverige i världen.
www.regeringen.se/sb/d/14709

FÖretagSexemPel
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KOMPETENS ÄR  
AvgÖRANDE FÖR  
KONKuRRENS- 
KRAFTEN 
Konkurrensen på världsmarknaden är kniv-
skarp. Satsningar på medarbetarnas kompe-
tensutveckling, mångfald och nya effektivare 
arbetssätt blir därför allt viktigare. 

Generellt sett har svensk skogsindustri 
välinvesterade produktionsanläggning-
ar och effektiva processer, vilket länge 
varit en konkurrensfördel. Idag finns 
emellertid minst lika effektiva anlägg-
ningar i till exempel Sydamerika och 
Asien. 

Kvalificerade medarbetare
Den globala konkurrensen kan mötas 
med hjälp av kvalificerade och engage-
rade medarbetare. Den nya tekniken 
och de nya produktions- och logistiksys-
temen måste utnyttjas på det allra smar-
taste sättet. Först då kan högsta möjliga 
kostnadseffektivitet nås samtidigt som 
kunderna erbjuds exakt de produkter 
och tjänster som de efterfrågar. 

Sett i ett längre tidsperspektiv, då helt 
nya material och produkter kom- 
pletterar företagens sortiment, trappas 
kompetenskraven upp. Skogsindustrin 
måste då samverka med andra bran-
scher och ha verksamhet på helt nya 
marknader. Det kräver ny kunskap. 

Strategiskt rekryteringsarbete
Företagen möter dessa utmaningar ge-
nom ett strategiskt rekryteringsarbete 
som utgår från de långsiktiga kompe-
tensbehoven. Genom att stärka den 
samlade kompetensen skapas förutsätt-
ningar för ökad produktivitet och kund-
nytta. Utbildningsnivån är en mätbar 
indikator på ökad kompetens.
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Skogsindustrin har satt som mål att 
minst 60 procent av de medarbetare 
som rekryteras år 2012 ska ha efter-
gymnasial utbildning. Andelen år 2010 
uppgick till 39 procent. Ambitions- 
nivån ligger kvar men målet bedöms 
inte kunna uppfyllas för 2012. Bran-
schen kommer därför att tvingas skjuta 
fram målåret till 2015. Detta ökar möj-
ligheterna att inom företagen genom-
föra riktade åtgärder. Fokus kommer 
att ligga på tydligt engagemang från 
företagsledningar och förstärkt intern 
kommunikation.

För att rekrytera välutbildade medar-
betare genomförs insatser för att stärka 
branschens attraktionskraft. Såväl 
Skogsindustrierna som de enskilda 
medlemsföretagen beskriver de intr- 
essanta jobb och karriärmöjligheter 
som erbjuds till exempel vid besök i 
gymnasie- och högskolor. Skogsindu-
striföretagen har också i ökande om-
fattning börjat använda sociala medier 
för dialog med olika intressentgrupper. 

Målinriktad kompetensutveckling 
Nyrekryteringen är en framtidsfråga, 
men huvuddelen av de medarbetare 
som om tio år ska svara för konkurr-
enskraften finns redan i företagen. 
Branschens personalomsättning är låg 
– vilket i grunden är positivt – men det 
ställer höga krav på vidareutbildning 
och andra insatser för kompetensut-
veckling. Företagen arbetar därför med 
program för att höja medarbetarnas  
yrkeskunnande och stödja den person- 
liga utvecklingen. 

Allt fler företag i branschen arbetar sy-
stematiskt med att kartlägga kom- 
petensbehoven och därigenom skapa 
förutsättningar för en mer målinriktad 
personalutveckling. Tanken är att varje 
medarbetare ska kunna jämföra sin 

kompetens med befattningens krav-
profil, vilket lägger en god grund för en 
personlig utvecklingsplan.

Jämställdhet och mångfald
Jämställdhet och mångfald är viktiga 
frågor för skogsindustrin. Erfarenheten 
visar att blandade arbetslag är de mest 
effektiva. Grupper av människor med 
olika kön, kulturell bakgrund och ut-
bildning skapar ett kreativt arbetskli-
mat. Fler kvinnliga chefer kan utgöra 
positiva förebilder för hela företaget. 

Skogsindustrins ambition är att andel-
en kvinnor i branschen ska öka. Det 
gemensamma målet är att år 2012 ska 
minst 30 procent av de chefer som till-
sätts vara kvinnor. Trenden är försikt-
igt positiv och 2010 var andelen cirka 
25 procent. Det är dock osäkert om  
målet kommer att nås 2012 men ambi-
tionsnivån är oförändrad. Målåret 
kommer troligen att behöva flyttas 
fram till 2015. Ett tydligt engagemang 
från företagsledningar och förstärkt in-
tern kommunikation ska lägga grund-
en för ökad jämställdhet. 

Nya arbetssätt
Förnyelse av arbetssätt och organisa-
tion är också viktiga vägar till ökad 
konkurrenskraft. Nya former för ledar-
skap och medarbetarskap introdu- 
ceras, vilka främjar engagemang och  
öppenhet på arbetsplatserna. Med- 
arbetarsamtal och medarbetarenkäter 
är verktyg som använts länge men som 
nu får allt större betydelse. 

Många företag tillämpar också lång-
siktiga program för utveckling av kvali-
tet och produktivitet. Målstyrning, 
ständiga förbättringar och systemat- 
iska metoder att ta sig an problemlös-
ning är centrala delar i många av dessa 
program. 

Nytt system vid ekonomiska krislägen
Skogsindustrin har sedan flera år 

tillbaka förespråkat regler som ger 

möjlighet att minska kostnaderna 

när arbetstiden måste förkortas på 

grund av ekonomiska problem. 

Istället för att säga upp medarbetare 

kan företagen då överväga att behålla 

dem. Därmed stannar kompetensen 

kvar i företagen. Sådana regler 

innebär att arbetstiden och lönekost-

naderna sänks under en begränsad 

period. Reglerna skulle jämställa 

Sverige med övriga Europa och skapa 

konkurrensneutralitet och uthålli-

gare företag.

Nya jobb för ungdomar
Regelverken stänger ungdomar ute. 

Den höga ungdomsarbetslösheten är 

ett samhällsproblem. Mellan åren 

2007 och 2009, tappade företagen 

inom skogs- och träindustrin en 

tredjedel av de anställda under 25 år. 

När företagen tvingades minska 

antalet anställda på grund av vikande 

marknader så tvingade turordnings-

reglerna dessa ungdomar ut i arbets- 

löshet. Reglerna behöver anpassas till 

en modernare arbetsmarknad och 

kostnaderna för att anställa ung-

domar behöver sänkas. 

FÖr en hållbar  
bioekonomi !
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Sociala medier allt viktigare

betydelsen av sociala medier ökar och 
det är viktigt att skogsindustrin är 
med och utnyttjar möjligheterna till 
dialog med olika intressenter. ett 
exempel är Stora enso Sveriges 
Facebooksida, där det ordnas tävlingar 
och förs en löpande dialog med 
studenter. nyheter om arbetsmark-
nadsdagar och jobbmöjligheter 
förmedlas också. Facebook-sidan är en 
del i Stora ensos satsning på att stärka 
sitt varumärke som arbetsgivare. 
www.facebook.com/StoraensoSverige

FÖretagSexemPel

Ökat engagemang 

de bästa resultaten nås när alla 
medarbetare engageras i företagens 
program för utveckling av kvalitet och 
produktivitet. Södras produktivitets-
program ledde till att 4902 förslag 
från medarbetarna genomfördes 
under 2011. den årliga resultat-
effekten av dessa idéer beräknas till 
133 miljoner kronor.

FÖretagSexemPel
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SyStematiSkt  
arbete FÖr hÄlSa 
oCh SÄkerhet 
Medarbetarnas hälsa och säkerhet har 
högsta prioritet. Därför görs systematiska 
insatser för att förbättra arbetsmiljön, 
förebygga arbetsolyckor och minska sjuk- 
frånvaron. Trenden är att sjukfrånvaron 
minskat de senaste åren. 

Under 2011 var sjukfrånvaron inom 
massa- och pappersindustrin 3,2 pro-
cent, vilket är lägre än det branschge-
mensamma mål som är satt för 2015. 
Sjukfrånvaron i skogsindustrin har följt 
den allmänna trenden i samhället, men 
det positiva resultatet är också en följd 
av företagens förebyggande hälsoarbe-
te. Särskild uppmärksamhet har riktats 
mot kvinnors sjukfrånvaro, bland an-
nat genom rehabiliteringsinsatser, vil-
ket gett gott resultat. 

Självklart är företagens önskan och  
vision att inga arbetsolyckor ska inträf-
fa. Att förbättra arbetsmiljön och säker-
hetskulturen i företagen är en betydan-
de utmaning som kräver ett långsiktigt 
arbete.

Olycksfrekvensen under 2011 var för 
massa- och pappersindustrin 1,6 per  
 

100 anställda och för sågverken 1,7. 
Halkolyckor beroende på en lång och 
kall vinter bidrog till de höga talen. 
Branschens mål till år 2015 är att antal-
et arbetsolyckor som leder till sjukfrån-
varo inte ska överstiga 1,0 per 100 an-
ställda.

Under de senaste åren har flera döds-
olyckor inträffat inom skogsindustrin. 
 

Dessa tragiska händelser är helt oaccept-
abla och har satt ytterligare tryck på det 
förebyggande hälso- och säkerhetsarbet-
et. Riskanalyser och bättre system för 
rapportering och uppföljning av olycks-
tillbud är exempel på åtgärder. Det görs 
också intensifierade insatser för att få 
alla medarbetare att använda skyddsut-
rustning och följa säkerhetsrutiner. 

arbetSolyCkSFall oCh arbetSSjukdomar*
massa-, pappers- och pappindustrin
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källa: aV/SCb
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Framgångsrikt förbättringsarbete

liksom de övriga 21 sågverken i  
Stora enso building and living 
genomför ala Sågverk i ljusne ett 
systematiskt förbättringsarbete 
avseende effektivitet, kvalitet och 
säkerhet. 

metoder för att förstärka med- 
arbetarnas motivation och gemen-
skapsanda är ett inslag i programmet. 
På exempelvis säkerhetsområdet har 
detta resulterat i ett ökat engagemang 
i det förebyggande säkerhetsarbetet 
och en generellt bättre uppmärksam-
het på säkerhetsrutinerna. 

erfarenhetsutbytet mellan enheterna 
inom koncernen har haft en stor del i 
de framgångar som Stora enso 
building and living nått med sitt 
förbättringsarbete.

FÖretagSexemPel

Foto: Per-anders Sjöquist, SCa
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Byggsystem som radikalt minskar klimatbe-
lastningen. Textilier och bioplaster som kon-
kurrerar ut fossila alternativ. Superstarka 
kompositer och kolfibermaterial från förny-
bar vedråvara. En ny generation biodriv-
medel som gör transporter koldioxidsnåla.

Allt detta är på väg. Mycket av arbetet 
sker i skogsindustrin i samverkan med 
forskarvärlden. I laboratorier och på ut-
vecklingsavdelningar – men också i fab-
rikerna – utvecklas och produceras nu 
allt fler nya material baserade på biorå-
vara. Färdriktningen mot en biobaserad 
ekonomi är satt men arbetet måste på-
skyndas. Svensk skogsindustri har både 
de förutsättningar och den framtidstro 
som krävs för att vara en motor i denna 
utveckling. 

Snabbare, energisnålare och 
lönsammare 
Skogsindustrins produkter ger redan 
idag viktiga bidrag till det hållbara sam-
hället. Råvaran är förnybar och produk-
tionsprocesserna görs allt mer resurs- 
och energieffektiva. I samverkan med 
kunder utvecklas såväl befintliga som 
nya produkter. Marknadens krav på 

lägre miljö- och klimatpåverkan blir 
allt starkare. 

Nya produkter och processer
Skogsindustrins ambition är att utveck-
la processer, material och produkter 
som på ett avgörande sätt bidrar till lös-
ningen på de stora samhällsutmaning-
arna samtidigt som möjligheter till nya 
affärer öppnas. För att nå dit krävs 
forskningsgenombrott på flera områd-
en. Förutsättningar är goda – Sverige 
hör till de ledande nationerna inom 
skoglig och skogsindustriell forskning. 
Svenska företag ligger i den absoluta 
frontlinjen vad gäller industriellt trä-
byggande och utveckling av nya trä- 
och cellulosabaserade produkter till ex-
empel bioplaster, biokompositer, kol- 
fibermaterial och textilfibrer. Möjlig-
heterna för genombrott är också stora 
vad gäller utveckling av kemikalier och 
förädlade bränslen. 

Skogsindustrin jobbar mot 
framtiden
Ökat forsknings- och utvecklingsarbete 
är nödvändigt för att förverkliga ge-
nombrotten och tekniksprången. En 
viktig uppgift är att kommersialisera de 
”nästan färdiga” framtidsprodukterna 
som finns i forskarvärlden och på före-
tagen. Att skapa bättre bryggor mellan 
forskning, produktion och marknad 
har därför hög prioritet. Inte minst be-
hövs satsningar på test- och demonstra-
tionsanläggningar för att få praktiska 
erfarenheter av processerna, genom- 
föra förbättringar och för att visa kund-
erna de nya produkternas möjligheter. 

Samverkan med såväl leverantörer och 
kunder som forskare på universitet, hög-
skolor och forskningsinstitut måste där-
för utvecklas. Att stärka samarbetet med 
andra branscher som kan komma att vi-
dareförädla materialen är nödvändigt. 

FORSKNINg,  
INNOvATIONER OcH 
NYA AFFÄRER 
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FoU-investeringarna ska öka
Skogsindustrin har satt som mål att 
branschens investeringar i forskning 
och utveckling (FoU) vid universitet, 
högskolor och institut ska öka med 50 
procent från år 2007 till 2012. Målet 
förutsätter att staten satsar minst lika 
mycket och att statliga medel dessutom 
tillskapas för riskfyllda och krävande 
demonstrationsprojekt. 

Utfallet kan mätas tidigast år 2014. En-
ligt senast tillgängliga uppgifter (2005 
till 2010) har FoU-investeringarna ökat 
kontinuerligt och målet bedöms vara 
möjligt att uppnå. Men som en konse-
kvens av den finansiella oron under  
senare år, och på grund av att flera 
forskningsprogram med statlig finans-
iering avslutas under 2012, kan en sen-
areläggning av målet bli aktuell. 

På lång sikt, till år 2030, är branschens 
mål att forskningsinvesteringarna ska 
fördubblas jämfört med år 2007. Skogs-
industrin lämnade under hösten 2011 
ett förslag till regeringen om ett offen-
sivt forskningsprogram, se nedan. Om 
programmet genomförs kommer FoU-
investeringarna att med marginal över-
träffa det långsiktiga målet. 

Textilier från skogen 

ett nygammalt teknikområde där 
marknaden nu växer snabbare än 
någonsin är specialcellulosa som 
främst används till viskostyger. detta 
är ett naturligt led i den hållbara 
utvecklingen eftersom ökad bomulls-
odling står i konflikt med livsmedels-
produktion och syntetfibrer tillverkas 
av fossil råvara. i Sverige har domsjö 
Fabriker länge producerat specialcel-
lulosa för textilindustrin och på senare 
tid har även Södra Cell mörrum och 
Vida lessebo startat sådan tillverkning.

FÖretagSexemPel

FÖr en hållbar  
bioekonomi !

Föreslår offensivt forskningsprogram
Skogsindustrin välkomnar regering-

ens satsning på forskning och 

innovation som presenterades i 

samband med budgetpropositionen 

för 2013. Det är positivt att skogsnä-

ringen och forskningen inom trä, 

skogsråvara och biomassa särskilt 

lyfts fram men ytterligare satsningar 

behövs.

Som inspel till regeringens forsk-

nings- och innovationsproposition 

presenterade branschen ett förslag till 

forskningsprogram, kallat Nya 

material och produkter baserade på 

förnybar råvara – ett nytt samverkans-

program mellan staten och privata 

finansiärer. 

I detta åtar sig skogsindustrin att 

under åren 2013-2016 satsa en miljard 

kronor vid universitet, högskolor och 

forskningsinstitut för forskning, 

utveckling och demonstration av 

förnybara biobaserade material och 

produkter. Förutsättningen är att 

staten medverkar i minst samma 

omfattning. Ambitionen är att 

programmet ska fortsätta i samma 

eller ökad omfattning även efter 2016. 

Foto: domsjö Fabriker
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Modernt trähusbyggande  
vinner terräng 

Snart får Stockholmsområdet sina 
första åttavåningshus helt byggda i 
trä. byggherren Folkhem har anlitat 
träförädlingsföretaget martinsons 
som leverantör av fyra höghus i  
Sundbyberg. utöver materialleverans-
er och konstruktion omfattar 
martinsons uppdrag produktutveck-
ling i samverkan med kunden. Folkhem 
vann träpriset 2008 för småhusom-
rådet kvarnskogen i Sollentuna och 
har nu beslutat att samtliga nybyggen 
ska vara trähus, alltså även flerbo-
stadshusen.

FÖretagSexemPel

De planerade höghusen har trästomme och 
istället för en putsad fasad kommer spån att 
användas som fasadmaterial. Husen är ritade 
av Wingårdhs arkitekter. De första blir 
inflyttningsklara våren 2013. 

3D animation: Wingårdhs arkitekter.
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ekoPortal2035 – ett inSPirationSmaterial
branschen har utarbetat ekoportal2035, som ett inspirationsmaterial för entreprenörer, företag, forskare och 
investerare. där presenteras en spännande framtidsbild med biobaserade förnybara material i centrum där varje idé 
har getts ett eget ”produktnamn”, se nedan. ekoportal2035 belyser möjligheterna men för att produktidéerna ska 
kunna realiseras krävs omfattande och långsiktig forskning, utveckling och demonstration. 

ekoportal2035 är ett försök att visualisera ett samhälle och produkter som till så stor del som möjligt baseras på 
material och produkter från förnybara råvaror. 

Se exempel nedan och på www.ekoportal2035.se

1

4

2

3 5

1) PortionSFÖrPaCkning

Fibertarm av specialcellulosa i 
uppdaterad form och ny 
applikation som praktisk, 
resurseffektiv portionsför-
packning för olika livsmedel.

2) SerViS

koppar och fat av ComPot; 
en hård och hållbar komposit 
med återvunnen fiber. 
Powerboard-märkning garan-
terar kompatibilitet med de 
nya laminatskivorna som 
håller mat och dryck varm.

3) bord

bord med laminatskivan 
Powerboard som med 
ledande kolfiber från lignin 
möjliggör trådlös laddning av 
konsumentelektronik och 
uppvärmning av mat och 
dryck.

4) grillVante

Värmebeständig grillvante 
med specialcellulosa. lätt 
vadderad med SoftWool och 
lotuslayer-behandlad för att 
enkelt hållas ren.

5) teSked

engångssked, löslig i varm 
vätska, för sötning av varma 
drycker med tandvänliga 
sockerarter från skogen.



25

Människors behov ska tillgodoses utan att 
jordens resurser utarmas och utan att miljö 
och klimat tar skada. Kommande genera- 
tioner ska ha minst lika goda förutsättning-
ar att tillfredsställa sina behov som vi som 
lever idag har. Detta är grundtankarna 
med hållbar konsumtion.

I svensk miljöpolitik finns detta formul-
erat i generationsmålet, det övergripan-
de målet för miljöpolitiken. Denna ut-
maning måste mötas med bättre  
effektivitet vid användning av vatten, 
mark, luft och övriga naturresurser. 
Skogsindustrins produkter underlättar 
omställningen och bidrar till att målet 
kan uppfyllas. Klimatsmarta träbygg-
nader, resursbesparande förpackningar 
och biobränslen som ersätter olja är 
bara några exempel. Alla produkter 
som baseras på förnybar råvara från ett 
hållbart skogsbruk öppnar möjligheter 
till mer hållbar konsumtion. 

lCa – mil jÖPåVerkan i 
liVSCykelPerSPektiV
lCa, life Cycle analysis/assessment, 
är en metod för beskrivning av en 
produkts miljöpåverkan under hela 
dess livscykel. 

analysen bygger på data, avgräns-
ningar och antaganden för det enskilda 
fallet. detta innebär att resultatet inte 
alltid kan användas generellt.

HÅLLBAR  
KONSuMTION ÄR 
MÖjLIg

generationSmålet 
– ÖVergriPande mål  
FÖr mil jÖPolitiken
det av riksdagen antagna övergrip-
ande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen 
i Sverige är lösta utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. 

målet som är överordnat de 16 
miljökvalitetsmålen, förutsätter en 
ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom 
eu och i andra internationella 
sammanhang. 

generationsmålet innebär att 
miljöpolitiken ska inriktas mot att:

• ekosystemen har återhämtat sig, 
eller är på väg att återhämta sig, 
och att deras förmåga att 
långsiktigt generera ekosystem-
tjänster är säkrad

• den biologiska mångfalden och 
natur- och kulturmiljön bevaras, 
främjas och nyttjas hållbart

• människors hälsa utsätts för 
minimal negativ miljöpåverkan 
samtidigt som miljöns positiva 
inverkan på människors hälsa 
främjas

• kretsloppen är resurseffektiva 
och så långt som möjligt fria från 
farliga ämnen

• en god hushållning sker med 
naturresurserna

• andelen förnybar energi ökar och 
att energianvändningen är 
effektiv med minimal påverkan 
på miljön

• konsumtionsmönstren av varor 
och tjänster orsakar så små 
miljö- och hälsoproblem som 
möjligt.
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FÖr en hållbar  
bioekonomi !

klimatSmarta 
byggnader 
Att bygga hus – även höga hus – i trä är ett 
sätt att möjliggöra ett boende som är i bätt-
re balans med miljö och klimat. 

Byggandet av flervåningshus i trä har 
under 2000-talet ökat snabbt såväl i 
Sverige som i många andra europeiska 
länder. Bakom framgångarna ligger det 
industriella träbyggandet där Sverige 
hör till föregångsländerna i Europa. 

Spar tid och pengar
De nya byggmetoderna innebär att  
större delen av byggprocessen sker in-
omhus i fabriker och att byggelement-
en eller modulerna därefter monteras 
samman på byggplatsen. Småhus har 
sedan länge levererats i byggsatser, men 
nu omfattar verksamheten också hus 
med upp till åtta våningar. Ett flervån-
ingshus i trä kan stå inflyttningsklart 
tio veckor efter det att grundplattan 
gjutits. Tidsbesparingen kan bli upp till 
80 procent och kostnadsfördelarna är 
betydande.

Utöver ekonomin är klimatfördelarna 
en faktor som gynnar det moderna trä-
byggandet. Livscykelanalyser* visar på 

bättre resultat för hus med trästomme 
jämfört med andra material. Intresset 
för klimatneutralt byggande ökar och 
allt fler företag och organisationer ställ-
er krav på information om mängden 
fossil koldioxid som olika produkter ger 
upphov till, så kallade Carbon Foot-
prints. Branschens mål för år 2010 var 
att det skulle finnas Carbon Footprints 
för 80 procent av sågverkens produkter. 
Skogsindustrierna har utarbetat ett 
verktyg för sådana beräkningar vilket 
har underlättat för företagen att upp-
fylla målet. 

Konkurrens och entreprenörskap
Med sina ekonomiska och klimatmässi-
ga fördelar har det industriella träbygg-
andet blivit en utmanare till de tradi-
tionella byggmetoderna. Därmed har 
konkurrensen skärpts inom stora delar 
av byggsektorn. 

De flesta av de sågverk och träföräd-
lingsföretag som är involverade i det 
industriella träbyggandet är lokalisera-
de nära skogsråvaran, vilket gör att 
många arbetstillfällen skapas i skogslä-
nen. Konceptet bygger på ett nära sam-
arbete mellan små och stora företag. 
Runt de större aktörerna skapas specia-
liserade verksamheter för att producera 
de moduler, plan- och volymelement, 
limträbalkar med mera som används 
på byggarbetsplatser. Dessa företag ut-
märks av entreprenörskap och offensi-
va satsningar, vilket blivit en vitaminin-
jektion för de orter där de är verksamma.

*Carbon Dioxide Balance of Wood Substitution. 
Leif Gustavsson, Kim Pingaud and Roger Stahre. 
Migration and Adaption Strategies for Global 
Change, Volume 11, nr 3 (2006)

Life Cycle Energy Consumption and Carbon 
Dioxide Emissions of Residential Building Designs 
in Beijing. Journal of Industrial Ecology, Volume 
16. 2012. Yale University

Stort behov av riktad utbildning
De industriella träbyggnadssystemen 

är etablerade på marknaden men 

kunskapen om detta klimateffektiva 

sätt att bygga behöver öka. 

Skogsindustrin vill att beslutsfattarna 

ägnar området större uppmärksam-

het genom att erbjuda studenter på 

gymnasie- och högskolenivå relevant 

utbildning. Branschen ser ett behov 

av att utbilda 10 000 blivande eller 

redan yrkesverksamma byggnadsar-

betare, arkitekter, och konstruktörer 

till år 2020. Som ett led i detta åtar 

sig Skogsindustrierna att ta fram 

läromedel för utbildning på universi-

tet och högskolor samt för vidareut-

bildning av redan yrkesverksamma. 

Biobaserade material i offentliga 
byggnader
Koldioxid lagras i trä, oavsett 

användningsområde. Att använda trä 

i höga hus är därför en del av 

lösningen på klimatfrågan. Politi-

kerna kan påskynda utvecklingen 

genom att till exempel föreskriva 

träanvändning i alla nya byggnader, 

vilket redan gjorts i Frankrike.

Banbrytande demonstrationsprojekt
För att visa det svenska träbyggandets 

arkitektoniska möjligheter och 

miljömässiga fördelar efterfrågar 

branschen ett demonstrationsprojekt. 

Skogsindustrin föreslår att staten eller 

annan offentlig aktör initierar en 

”premiumbyggnad” med trästomme, 

till exempel ett operahus eller annan 

offentlig byggnad. Skogsindustrierna 

åtar sig att anordna en internationell 

arkitekttävling för detta.



27

Klimatsnålt boende i praktiken 

one tonne life är ett unikt projekt 
där en barnfamilj försökt sänka sina 
utsläpp av koldioxid från 7,3 ton per 
person och år (genomsnitt i Sverige) 
till 1 ton. resultatet blev imponerande 
1,5 ton. utsläppen inkluderar 
familjens boende, energianvändning, 
mat, transporter men även en 
beräknad belastning från produktion 
av hus, bil, möbler etcetera. 

Familjen flyttade in i en trävilla där 
småhusproducenten a-hus utvecklat 
ett nytt klimatskal (väggar, tak och 
golv) vilket gjorde det exceptionellt 
energieffektivt. i projektets slut-
rapport kommenterar a-hus så här: 
”Vårt mål och bidrag i detta projekt 
har varit att ta fram och bygga ett 
klimatsmart hus med bibehållen 
komfort, funktion och med attraktiv 
design. en Co2-minskning på hela 60 
procent från huset och positiv 
återkoppling från familjen har gett oss 
indikationer på att vi lyckades bra 
med detta.” 
www.onetonnelife.se

FÖretagSexemPel
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FÖrPaCkningar  
bidrar till god  
huShållning 
Studier visar att papper och kartong har 
mindre klimatpåverkan än de förpacknings-
material som tillverkas av icke förnybara 
råvaror. Producenternas val av förpackning-
ar – och konsumenternas val i butikerna – 
är alltså viktiga.

Funktionella förpackningar, som skydd-
ar varorna och underlättar distribution-
en, förhindrar att livsmedel och andra 
varor förstörs vilket är ett betydande glo-
balt problem. Mindre svinn betyder  
lägre resursförbrukning och därmed ock-
så lägre belastning på miljö och klimat. 

Liten del av klimatpåverkan
Självklart ska en förpackning vara så 
materialsnål som möjligt, men dess 
funktion får inte äventyras. Livsmedels-
verket har låtit göra en livscykelanalys* 
som visar att klimatpåverkan från för-
packningen i de flesta fall bara är en 
bråkdel av klimatpåverkan från pro-
dukten som helhet, det vill säga för-
packningen och livsmedlet tillsam-
mans. Till exempel står själva 
mjölkförpackningen under sin livcykel 
endast för två procent av det koldioxid-
utsläpp som förpackningen och mjöl-
ken tillsammans ger upphov till. De 
allra största utsläppen sker då mjölken 
produceras. 

Kartong ger lägst klimatpåverkan
Ett franskt analysföretag har undersökt 
olika dryckesförpackningars miljöpåver-
kan i ett livscykelperspektiv**. Jämför-
elser gjordes mellan vätskekartong,  
PET-flaska, bag-in-box och glasflaska. 
Huvuddelen av de indikatorer som stu-
derades visade lägst miljöpåverkan för 
kartongalternativet. De klimatpåverkan-
de utsläppen från vätskekartongen var 

till exempel cirka hälften av PET-flask-
ans och en femtedel av glasflaskans. 

Förklaringen till det goda resultatet för 
vätskekartongen är den förnybara råva-
ran och den biobaserade energin som 
används i tillverkningsprocesserna.

Valet är viktigt
Att välja förpackningsmaterial, som 
har god klimat- och miljöprestanda är 
en del i en hållbar samhällsutveckling, 
vilket såväl konsumenter som politiker 
uppmärksammar i allt högre grad.  
EU-kommissionen vill främja använd-
ningen av biobaserade produkter i Eu-
ropa. Den europeiska standardiserings-
organisationen CEN har därför fått i 
uppdrag att utarbeta standarder för att 
stödja en sådan utveckling. Skogsbas-
erade produkter som papper och trä 
passar väl in i detta initiativ. Standar-
derna kommer sannolikt att få stor be-
tydelse både för producenter och kon-
sumenter.

*Livsmedelsverkets rapport 18-2012 

**Livscykelanalys för vinförpackningar, Bio 
Intelligence Service S.A.S, Augusti 2010

FÖrPaCkningar minSkar liVSmedelSSVinnet
i en forskningsrapport från Fao (Food 
and agricultural organisation of the 
united nations) görs bedömningen att en 
tredjedel av världens livsmedel förstörs 
på vägen mellan odlaren och konsument-
en. totalt uppgår förlusterna till hela 1,3 
miljarder ton per år. i utvecklingsländerna 
är bristen på förpackningar en betydande 
orsak till förlusterna, tillsammans med 
omoderna transportsystem och ibland 
också bristfälliga skörde- och lagrings-

tekniker. Stora mängder livsmedel 
ruttnar, angrips av skadedjur eller 
förstörs på annat sätt innan de når 
hushållen. en slutsats är att effektiva 
förpackningar är viktiga för att minska 
världssvälten och dessutom bra från 
klimatsynpunkt. Fao-studien ”global 
food losses and food waste” genom-
fördes 2010 av det svenska industri-
forskningsinstitutet Sik – institutet för 
livsmedel och bioteknik.
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FÖr en hållbar  
bioekonomi !

SÄkra Produkter Är 
a oCh o
Produktsäkerhet är en grundläggande del 
av företagens och branschens arbete med 
hållbar utveckling. Utgångspunkten är att 
skogsindustrins produkter ska vara säkra 
att använda ur alla aspekter.

God hantering av produktsäkerhets-
frågor har stor betydelse i relationer 
med kunder och myndigheter. Interna-
tionella och svenska regler om kemika-
lier, säkerhet och hygien utgör basen 
för arbetet. Flera företag har certifiera-
de hygiensystem. Inom branschen sker 
ett värdefullt kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte kring dessa frågor.

Höga krav på hygienprodukter
Mjukpapper och andra hygienproduk-
ter bidrar till att förbättra livskvaliteten 
för miljontals människor. För denna 
produktgrupp ställs extra höga hälso- 
och säkerhetskrav. Produktsäkerhets-
rutinerna omfattar bland annat råvaru-
kontroller enligt internationella säker- 
hetsstandarder. Eftersom hygienpro-
dukter kommer i direktkontakt med  
huden görs omfattande tester så att de 
inte är giftiga, allergiframkallande eller 
orsakar hudirritationer.

Säkra livsmedelsförpackningar
Även för papper och kartong som  
kommer i kontakt med livsmedel ställs 
särskilda krav. Inom den europeiska 
massa- och pappersindustrin samord-
nas forskningsprojekt och andra initia-
tiv kring detta. Vägledningar komplet-
terade med tester, standarder och 
kunskap från forskningsprojekt har till 
exempel utarbetats i takt med att ny 
kunskap kommit fram. 

Standarder för träprodukter
För träprodukter handlar produktsä-
kerheten om hållfasthet och säkra kon-

struktioner. Det finns ett stort antal 
standarder för såväl material, testmeto-
der och produkter som för hela kon-
struktioner. 

CE-märkning av träprodukter betyder 
att de uppfyller EU:s grundläggande 
hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Euro-
koder är europagemensamma dimen-
sioneringsregler för bärande konstruk-
tioner i byggnader och anläggningar. 
Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd innehåller regler för hur Euro- 
koderna skall tillämpas vid dimension-
ering av byggnader i Sverige.

Internationellt regelsystem önskvärt
Företagens hantering av nationella 

regelverk inom produktsäkerhetsom-

rådet är ofta komplicerad. För att 

undvika handelshinder och göra 

arbetet mer effektivt är det angeläget 

att svenska politiker, både på 

europanivå och internationellt, 

verkar för ett internationellt 

regelsystem.
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PAPPER ELLER  
DIgITALA MEDIER? 
En vanlig uppfattning är att digitala medi-
er är att föredra från klimat- och miljösyn-
punkt, men så enkelt är det inte. Både den 
som läser en papperstidning och den som 
läser en tidning på internet eller i sin mobil-
telefon bidrar till klimatpåverkan.

IVL, Svenska Miljöinstitutet har utfört 
en studie av klimatpåverkan av tryckta 
och digitala medier i ett livscykelper-
spektiv*. Studien visar att det inte går 
att säga att det ena alternativet alltid är 
bättre än det andra. 

Det beror på vilka antaganden som görs 
avseende till exempel antal läsare, läs-
tid, energikällor och om utskrifter görs 
eller inte. Antas det att en konsument 
läser tio böcker per år är pappersboken 
att föredra från klimatsynpunkt. Änd-
ras antagandet till tjugo böcker per år 
så är e-boken bättre. En övergripande 
slutsats är därför att båda medierna be-
hövs och kompletterar varandra.

Självklart ska slöseri med papper und-
vikas – precis som slöseri med andra 
produkter – men generellt sett kan pap-
per användas med mycket gott miljö- 
och klimatsamvete. Råvaran är förny-
bar och ett använt papper blir nytt 
papper och slutligen bioenergi.

* Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier, 
IVL Svenska Miljöinstitutet, 2011-10-25



32 

leVerantÖr aV  
FÖrnybar energi 
Cirka 85 procent av det biobränsle som an-
vänds i Sverige kommer från skogen. Den 
största delen används i skogsindustrins 
egna tillverkningsprocesser men betydande 
volymer levereras också till kraftvärmeverk, 
hushåll och det övriga samhället.

EU:s 20/20/20-mål har satt ökat fokus 
på förnybar energi från skogen. I  
Sverige ska 49 procent av den använda 
energin vara förnybar år 2020. Totalt 
bidrar skogsnäringen idag med drygt 
45 TWh (1 TWh = 3600 TJ) bioenergi 
som bränsle och värme till samhället, 
vilket motsvarar nästan 30 procent av 
den energi som används inom bostads- 
och servicesektorerna. 

Branschens egen användning uppgår till 
60 TWh, se sid 40. Produkter som an-
vänds i Sverige eller som exporteras har 
också ett stort energiinnehåll som kan 
nyttjas när fibrerna har materialåter-
vunnits så många gånger som möjligt. 

Utan en ekonomiskt bärkraftig skogsin-
dustri skulle inte all denna bioenergi 
komma energimarknaden till del. 

Biobränslen till samhället
För att nå det svenska förnybarhetsmålet 
har bland annat systemet med elcertifi-
kat införts. Systemet har lett till en om-
fattande utbyggnad av biokraftvärme, 
det vill säga anläggningar som använder 
biobränslen för att producera både bio-
baserad värme och elenergi. Skogsnä-
ringens direkta leverans av biobränslen 
för kraftvärmeproduktion är i dag cirka 
25 TWh. Till detta kommer knappt 10 
TWh bioenergi genom sågverkens leve-
ranser av pellets och ungefär lika myck-
et från uttjänta trä- och pappersproduk-
ter som nyttjas som biobränslen.

Fjärrvärme till hushållen
Att leverera bioenergi i form av fjärr-
värme är ett annat exempel på hur 
skogsindustrin bidrar till en mer håll-
bar energikonsumtion. Idag levererar 
industrin direkt 2,7 TWh sådan fjärr-
värme. Dessa leveranser skulle närapå 
kunna fördubblas om monopolet på 
fjärrvärmenäten avskaffas. 

Vindkraft på skogsmark
Skogsnäringen är en aktör på vind-
kraftsmarknaden och allt fler vind-
kraftsparker planeras nu på skogsmark 
eller i direkt anslutning till bruken. I 
branschen finns förslag och planer på 
att producera upp till 6 TWh vindkraft. 

Att kombinera vindkraftproduktion 
och skogsbruk har i ett hållbarhetsper-
spektiv betydande fördelar. Påverkan 
på virkesproduktion och biologisk 

mångfald är marginell. Skogsmarken an-
vänds därmed på ett mer effektivt sätt.

 
Ökade fjärrvärmeleveranser
Skogsindustrins bedömning är att  

det finns potential att ta tillvara 

mycket mer av branschens restenergi 

och därmed nästan fördubbla 

leveranserna av fjärrvärme. 

En viktig förutsättning för detta är  

att monopolet på fjärrvärmenäten 

avskaffas, det vill säga att tredjeparts-

tillträde blir möjligt.

FÖr en hållbar  
bioekonomi !

Foto: thure Wikberg, Scanpix



33

Värö värmer Varberg

liksom många andra svenska 
massabruk är Södra Cell Värö en stor 
leverantör av fjärrvärme. Sedan 
starten 2002 har leveranser till 
Varberg energis fjärrvärmeverk mer än 
fyrfaldigats. idag värmer Södra Cell 
Värö Varbergs centralort med 
restvärme från bruket. Södra Cell Värö 
är också en stor leverantör av torkad 
bark till andra fjärrvärmeproducenter. 

FÖretagSexemPel
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I EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020, lyfts 
resurseffektivitet fram som en nyckel till 
hållbar tillväxt. Visionen är en konkurrens-
kraftig ekonomi i ett samhälle där resurser-
na – råvaror, energikällor, vatten, eko- 
systemtjänster – förvaltas och nyttjas håll-
bart. För att nå dit måste sambandet brytas 
mellan ekonomisk tillväxt och ökad resurs-
användning, särskilt av sådana resurser 
som inte är förnybara. 

Skogsindustrin är den industribransch 
som har de bästa förutsättningarna att 
bidra till hållbar tillväxt. Grunden är 
den förnybara skogsråvaran. I Sverige 
finns en mångsidig skogsindustri vars 
olika delbranscher samverkar så att 
hela trädet tas tillvara.

Rationella tillverkningsprocesser och 
en omfattande användning av bi- och 
restprodukter är viktiga delar i denna 
resurssnåla helhet, se sid 35. Lika  
väsentlig är återvinningen av slutpro-
dukterna. 

Det här industrisystemet uppfyller red-
an nu höga krav på resurseffektivitet, 
men i företagen pågår ett ständigt för-
bättringsarbete. Skogsindustrins ambi-
tion är att producera högsta möjliga 
värde från skogsråvaran och därmed ta 
tillvara denna naturresurs på ett ännu 
bättre sätt.

EN RESuRSEFFEKTIv 
BRANScH
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Ökad Produktion oCh  
l Ägre utSl ÄPP
under de senaste 20 åren har produktion-
en av massa och papper ökat samtidigt 
som utsläppen till luft och vatten har 
minskat väsentligt . denna ”frikoppling” 
mellan tillväxt och miljöpåverkan är 
resultatet av omfattande investeringar i 
processförändringar och reningsutrust-
ning. behovet av elenergi har dock ökat 
främst på grund av att bruken producerar 
produkter med allt högre förädlingsgrad. 
Produktionen av förnybar elenergi ökar vid 
tillverkningsenheterna.

trÄdetS beStåndSdel ar oCh anVÄndning

grenar och toppar (bioenergi)

Stammar (sågtimmer 
och massaved)

bark (bioenergi)

Sågspån (bioenergi)
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1,2
1,0
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0,0

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

index

massaproduktion

Svavelföreningar

löst organisk substans (Cod) 
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kväve

Fosfor

elanvändning

klor bunden till organisk  
substans (aox)

koldioxid 

kväveoxider

Plankor Sidobräder

Flis (massaved)

Stubbar (bioenergi)
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Skogen kan  
ge mer 
Ökad skogstillväxt, och därmed större möj-
lighet att använda skogsråvara, är en förut-
sättning för omställningen till en hållbar 
biobaserad samhällsekonomi. 

Omställningen till en biobaserad sam-
hällsekonomi innebär en övergång till 
en ekonomi grundad på förnybara rå-
varor producerade genom en hållbar 
användning av ekosystemtjänster från 
mark och vatten. Med ekosystemtjäns-
ter avses alla de nyttigheter som ekosys-
temen tillhandahåller och som vi 
människor kan använda. Den svenska 
skogens viktigaste ekosystemtjänst är 
produktionen av förnybar råvara ge-
nom fotosyntesen, se sid 49. Skogen har 
också stor betydelse för till exempel re-
kreation, friluftsliv och vattnets krets-
lopp, se sid 44. 

Stora möjligheter
Sverige har stora möjligheter att ge-
nomföra denna omställning med hjälp 
av skogsnäringen. Genom att öka skogs-
tillväxten kan samhällsekonomin stärk-
as samtidigt som samhällets klimatpå-
verkan minskar, se sid 48 och sid 51.

Egentligen innebär det att fortsätta på 
ett redan framgångsrikt utvecklingsspår. 
Den svenska skogsavverkningen har un-
der lång tid varit lägre än tillväxten och 
landets virkesförråd har i det närmaste 
fördubblats under de senaste 100 åren. 
Under samma tid har mer än 5 miljar-
der kubikmeter skog avverkats och an-
vänts till att ge både Sverige och värl-
den förnybara produkter och förnybar 
energi. Sverige har alltså ett uthålligt 
skogsbruk som utvecklar råvaruresur-
serna istället för att exploatera dem.

Den svenska skogsbruksmodellen
Ett hållbart skogsbruk innebär ett eko-

nomiskt, socialt och miljömässigt an-
svarstagande, se sid 38. I den svenska 
skogspolitiken är miljö- och produk-
tionsmålen jämställda. Inom ramen för 
lagstiftningen har skogsägarna ett stort 
ansvar, men också frihet att välja sitt 
eget sätt att sköta skogen. Mer än 60 
procent av den svenska skogsmarken är 
certifierad genom någon av de interna-
tionella standarderna FSC eller PEFC, se 
sid 39. Det innebär exempelvis att krav 
utöver lagens nivå ställs på skydd av 
biologisk mångfald och andra miljö-
värden. Inom det svenska skogsbruket 
finns också en lång tradition av stor 
hänsyn till andra intressen genom alle-
mansrätten. 

Skogsindustrins övergripande mål i ar-
betet med att bevara den biologiska 
mångfalden är tydligt – skogen ska bruk-
as så att alla arter i det svenska skogs-
landskapet kan fortleva. Det sker genom 
en kombination av generell hänsyn  
i samband med avverkning, natur- 
vårdande skötsel och formellt eller frivil-
ligt skydd av skog. Branschen har utvär-
derat arbetet i de två rapporterna Levan-
de skogar från år 2010 och 2012*.  
De visar att goda resultat har uppnåtts 
men att förbättringsområden finns. 

Mål för skogstillväxt 
Skogstillväxten i Sverige har mer än för-
dubblats sedan 1920-talet och ökat med 
50 procent sedan 1960-talet. Varje gene-
ration skogsbrukare har strävat efter att 
lämna efter sig en skog som är bättre 
skött än den man tog över. På 1950-talet 
övergavs kontinuitetsskogsbruket och 
glesa lågproducerande skogar ersattes 
med plantskogar som idag är högpro-
duktiva gallringsskogar. Ökad använd-
ning av förädlat frö- och plantmaterial, 
bättre markberedning, smartare röj-
ning och gallring, gödsling samt dikes-
rensning har också bidragit till den 
ökade tillväxten. 

I framtiden ska skogsnäringens bidrag 
till den biobaserade ekonomin öka ytter-
ligare. Flera utredningar** visar att 
skogstillväxten kan höjas avsevärt men 
att det tar lång tid mellan åtgärder och 
resultat. Potentialen är således stor och 
det finns mycket att vinna på att öka till-
lämpningen av de kunskaper som finns.

* Finns på www.skogsindustrierna.org

** Mervärdesskog SOU 2006:81  
Skogliga konsekvensanalyser 2008, SLU och 
Skogsstyrelsen 

Möjligheter till intensivodling av skog,  
Jo 2008/1885
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Skogsindustrins branschgemensamma 
mål är att den årliga långsiktigt uthåll-
iga tillväxten i skogen ska öka med 20 
miljoner kubikmeter till år 2020. Detta 
mål avser den extra tillväxt som då 
åstadkommits i förhållande till 2007. 
Trots insatser som ökad gödsling och 
bättre skogsplantor är det i nuläget 
långt till målet. Röjningarna släpar ef-
ter och viltskadorna minskar tillväxten. 
Förutsättningarna att komma tillrätta 
med det senare finns i det nya älgför-
valtningssystemet. Ambitionsnivån i 
skogsvårdsarbetet måste också höjas på 
delar av skogsmarken för att nå målet. 
Målet har preciserats till att åtgärder ska 
ha vidtagits senast år 2020 för att skapa 
en framtida tillväxtökning på ytterligare 
20 miljoner kubikmeter per år. 

Både skogsbruket och skogspolitiken 
måste bidra till att skapa förutsättningar 
för att målet ska nås. Det krävs också ett 
nära samarbete med skogsforskningen. 

Mål för uttag av skogsbränsle
Skogsindustrin har också satt som 
branschgemensamt mål att det årliga 
uttaget av bränsle från skogen ska öka 
med 20 TWh (1 TWh = 3600 TJ) till år 
2020. Detta mål är på god väg att upp-
nås. Visserligen minskade uttagen av 
skogsbränsle i Sverige under den milda 
vintern 2011-2012, men den långsiktiga 
efterfrågan ökar. Skogsindustrins be-
dömning är att målet kan nås, förutsatt 
att branschens lönsamhet utvecklas po-
sitivt och att tillräckliga samhälleliga 
satsningar görs på infrastruktur.

Det går att öka tillväxten 
En ökad produktion i skogen är en 

förutsättning för att ställa om till ett 

biobaserat samhälle. I skogsutred-

ningen Mervärdesskog (SOU 2006:81) 

beskrivs en ökad virkesproduktion 

och nyttjande av skogens produkter 

som en av de viktigaste åtgärderna för 

att nå ett hållbart samhälle. Att gå 

från en fossilberoende till en 

biobaserad ekonomi är kanske den 

största miljöutmaningen som vi 

någonsin stått inför. Det är viktigt att 

myndigheterna får en tydlig roll i att 

stödja denna omställning och i sin 

rådgivning verkar för en ökad tillväxt 

i skogen.

Ökat skogsbränsleuttag kräver  
bättre infrastruktur
Stora outnyttjade tillgångar av 

skogsbränsle finns bland annat i 

Norrlands inland och på det småländ-

ska höglandet. Från dessa områden är 

transportavstånden till kunderna ofta 

så långa att lastbilstransporter måste 

kompletteras med järnväg för att 

verksamheten ska bli lönsam. Ska 

skogsbränsleuttagen kunna öka 

behövs betydande infrastruktursats-

ningar på till exempel terminaler och 

spårkapacitet. En lastbilsskatt eller 

liknade avgifter, se sid 47, skulle dock 

medföra att stora delar av skogsbräns-

lehanteringen blir olönsam. 

FÖr en hållbar  
bioekonomi !

hållbart SkogSbruk 
enligt den kommission som leddes av 
gro harlem brundtland 1987, är 
hållbar utveckling ”en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina 
behov”. de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling - den ekonomiska, 
sociala och miljömässiga - ska 
samstämmigt och ömsesidigt stödja 
varandra. Certifieringssystemen FSC 
och PeFC har utvecklat begreppet 
med avseende på skogsbruk.
www.fsc.org och www.pefc.se  
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aktiVt SkogSbruk 
bÄSt FÖr klimatet
ibland framhålls det i debatten att 
skogen av klimatskäl inte borde 
avverkas utan stå kvar. detta skulle i 
och för sig leda till att mängden 
koldioxid som tas upp och lagras i 
skogen ökar. Följden blir emellertid att 
tillgången på vedråvara minskar och 
att användningen av fossil energi och 
fossilbaserade produkter ökar. detta 
skulle leda till en ökad klimatbelastning. 
om skogen istället brukas uthålligt 
– och trä, biobränslen och andra 
skogsprodukter används för att 
ersätta fossilbaserade alternativ – 
skapas en mycket stor positiv 
klimateffekt*. den svenska skogen 
bör därför brukas aktivt och hållbart 
och därmed bromsa växthuseffekten. 

* iPCC:s fjärde utvärderingsrapport.  
www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/
wg3/en/ch9s9-es.html

kSla:s tidskrift nr 4-2010

FSC PeFC

CertiFierad SkogSmark
mer än 60 procent av den svenska 
skogsmarken är certifierad genom någon 
av de internationella standarderna FSC 
eller PeFC. 

den skogsmark som Skogsindustriernas 
medlemsföretag brukar genom ägande 
eller skötselavtal är certifierad till nästan 
100 procent. Certifieringen är marknads-
driven och ställer högre krav på skogsbru-
karen än lagstiftningen. 

FSC = Forest Stewardship Council
PeFC = Programme for the endorsement of Forest 
Certification schemes
observera att viss skogsmarksareal är certifierad 
genom både FSC och PeFC

källa: Svenska FSC, Svenska PeFC
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Skyddad Skog 
Certifierade skogsägare har åtagit sig 
att på frivillig väg undanta skog från 
brukande. totalt är mer än 3,2 miljoner 
hektar skog (mer än 11 procent av 
skogsmarken) avsatt för naturvård 
frivilligt eller formellt av staten. till 
detta kommer 4 miljoner hektar (14 
procent) lågproduktiv skog som är 
skyddad från skogsbruk enligt 
skogsvårdslagen. Sammantaget har 
alltså mer än 25 procent av den 
svenska skogsmarken någon form av 
skydd. 
www.skyddadskog.se

FSc PEFc
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eFFektiV energi- 
anVÄndning 
Effektivare energianvändning och en om-
ställning till förnybara energislag har  
minskat skogsindustrins klimatpåverkan. 

Sedan 2005 har massa- och pappersin-
dustrins oljeanvändning och därmed de 
fossila koldioxidutsläppen i stort sett 
halverats. 

Nästan bara biobränslen
Biobränslen står idag för 95 procent av 
den värmeenergi som branschen an-
vänder. Huvuddelen av biobränslet är 
restprodukter från den egna verksam-
heten eller avverkningsrester från 
skogsbruket. 

Företagen fortsätter att investera för att 
öka användningen av biobränslen ytter-
ligare. Branschens vision – att använd-
ningen av fossila bränslen i tillverk-
ningsprocesserna ska upphöra – känns 
inte alltför avlägsen. 

Förbättrad effektivitet
Med en användning på cirka 22 TWh  
(1 TWh = 3600 TJ) elenergi per år är 
massa- och pappersindustrin den indu-
stribransch som använder mest elenergi. 
Effektivisering är en uppgift som alla  
företagen kontinuerligt arbetar med. 

De flesta massa- och pappersbruk och 
större sågverk deltar i Energimyndig-
hetens program för energieffektivise-
ring, PFE. Företagen åtar sig då att infö-
ra energiledningssystem och genomföra 
de mest kostnadseffektiva åtgärderna i 
utbyte mot sänkt elskatt. 

I den första PFE-perioden 2004-2009 
uppnåddes inom skogsindustrin effekt-
iviseringar på 1 TWh. I den andra peri-
oden, som startade 2009, har företagen 
identifierat åtgärder som kan ge en be-

sparing på ytterligare 0,6 TWh. Tyvärr 
kommer PFE att upphöra 2014 då det 
anses strida mot EU:s statsstödsregler.

Inom sågverksindustrin används drygt 
1 TWh el per år. Energikostnaden utgör 
inte lika stor andel av tillverkningskost-
naden som vid massa- och pappersbruk-
en, men effektiviseringsåtgärder är 
ändå viktiga, se sid 41. 

Branschgemensamt mål
Skogsindustrins mål är att energian-
vändningen ska effektiviseras med 
minst 15 procent från 2007 till 2020. 
Den specifika elförbrukningen för flera 
av industrins produkter har minskat se-
dan 2007. Under 2011 var den totala spe-
cifika elförbrukningen emellertid något 
högre än 2007. En förklaring är att 2011 
präglades av världskonjunkturen med 
något lägre produktion och lägre kapaci-

tetsutnyttjande än 2007 som följd. Bran-
schens bedömning är att målet kan nås 
till 2020. Det förutsätter dock ett högt 
framtida kapacitetsutnyttjande och om-
världsfaktorer som möjliggör invest- 
eringar i ny och effektiv teknik.

Fortsatt stort elbehov
Trots framgångsrika effektiviseringsin-
satser kommer branschen även fortsätt-
ningsvis att ha ett stort elbehov. Detta 
beror på att företagen inriktar sig allt-
mer på högförädlade produkter men 
också att produktionen inom vissa om-
råden växer. 

För att den internationella konkurrens-
kraften ska bibehållas krävs därför att 
elpriset i Sverige är konkurrenskraftigt. 

Många av skogsindustrins fabriker är 
betydande producenter av förnybar el 

Foto: Stefan Örtenblad, Skogenbild
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genom egna biopannor och turbinan-
läggningar. Under 2011 uppgick denna 
elproduktion till nära 6 TWh, drygt 25 
procent av behovet. 

Branschens mål för 2020 är att öka den 
egna elproduktionen med 2 TWh från 
2007. Till följd av minskad massa- och 
pappersproduktion sedan 2007 har el-
produktionen minskat. Trots detta be-
döms målet kunna nås men det kräver 
att massa- och pappersproduktionen 
ökar samt att befintliga investerings-
planer realiseras.

Effektivisering i sågverks- 
branschen

ett tiotal företag i sågverksbranschen 
satsar tillsammans med energimynd-
igheten 27 miljoner kronor i projektet, 
eeSi, energieffektivisering i Sågverks-
industrin. huvudmålet är att på ett 
lönsamt sätt minska energianvänd-
ningen med minst 20 procent per 
producerad kubikmeter till år 2020. 
ett annat mål är att demonstrera 
tillgänglig energieffektiv teknik, som 
inte är allmänt använd inom sågverks-
näringen. 

FÖretagSexemPel

SCA Östrand satsar på kretslopp

de svenska massabrukens tillverkning 
bygger på flera kretslopp, såväl internt 
som i samarbete med andra verksamhe-
ter. 

i projektet bioloop 2011 vid massa-
bruket SCa Östrand har cirka 500 
miljoner kronor investerats för att 
utveckla dessa kretslopp. Syftet är att 
minska användning av fossil eldningsolja 
och samtidigt höja brukets produktions-
kapacitet. 

den största investeringen är en ny 
mesaugn, som eldas med träpulver 
istället för olja. 

i korthet fungerar kretsloppen i bioloop 

2011 så här: Från SCa:s sågverk i 
tunadal skickas sågspån till pelletsfabrik-
en SCa bionorr i härnösand där spånet 
förädlas till pellets. en del av denna 
pellets levereras till SCa Östrand där den 
mals till träpulver som blir bränsle i den 
nya mesaugnen. 

mesaugnen var tidigare en stor olje-
förbrukare och övergången till träpulver 
har tillsammans med andra åtgärder lett 
till att brukets utsläpp av fossil koldioxid 
minskat med över 80 procent. 

genom att massabruket förser närsam-
hället med restvärme via fjärrvärmenätet 
minskar användningen av fossil olja 
ytterligare. Även SCa:s plantskola 
norrplant värms med sådan fjärrvärme. 

FÖretagSexemPel

Långsiktig energipolitik är ett krav
För att skogsindustrin ska kunna 

realisera sina mål om ökad energi-

effektivitet och ökad biobaserad 

elproduktion krävs en långsiktig 

energipolitik, med en bred politisk 

förankring. Det möjliggör fortsatt 

hög produktion och skapar goda 

investeringsförutsättningar. Kon-

kurrenskraftiga elpriser och säker 

elförsörjning förutsätter en stabil 

energipolitik, som bygger på en 

kombination av koldioxidfria 

energikällor.

Nytt effektiviseringsprogram behövs
Skogsindustrin efterfrågar ett nytt 

effektiviseringsprogram då PFE enligt 

EU:s statsstödsregler måste upphöra 

2014. Framgången med PFE förklaras 

av att det belönar effektiviseringar 

samtidigt som det ställer krav. Detta 

är styrkor som borde vidareutvecklas 

i ett nytt effektiviseringsprogram.

FÖr en hållbar  
bioekonomi !
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återVinning Är  
huShållning 
Återvinning är en av grundstenarna i ett 
resurseffektivt samhälle. Produkter av  
papper och trä återvinns i stor utsträckning 
både som material och som biobränsle. Även 
restprodukterna från tillverkningsproces-
serna tas tillvara på olika sätt. 

Genom att fibrerna i vedråvaran an-
vänds till papper – som senare åter-
vinns för att tillverka nytt papper – ut-
nyttjas råvaran på ett effektivt sätt. 
Pappersprodukter som läggs i hushålls-
avfallet blir biobränsle. Därmed blir 
nästan allt papper förr eller senare bio-
energi. 

Hög insamlingsnivå
Returpapper är en viktig råvara för de 
svenska massa- och pappersbruken 
även om ved direkt från skogen och flis 
från sågverken är de helt dominerande 
råvarorna. Returpappersinsamlingen i 
Sverige har ökat under flera decennier 
och internationellt sett är insamlingsni-
vån hög. De goda resultaten beror till 
stor del på de rikstäckande insamlings-
system som byggts upp och på de inves-
teringar som branschen gjort i produk-
tionslinjer för returfiber. 

Producentansvar
Sedan 1994 finns i Sverige ett lagstadgat 
producentansvar. Det innebär att pap-
persindustrin och andra producenter 

har ansvaret för att tidningar och pap-
persförpackningar samlas in och mate-
rialåtervinns. Det finns också en frivillig 
överenskommelse för kontorspapper. 

Idag materialåtervinns nio av tio tid-
ningar och tre av fyra pappersförpack-
ningar. Därmed överträffas de krav som 
ställs i lagstiftningen med god marginal. 

Ett av branschens mål är att den svenska 
skogsindustrin ska bidra till att uppfylla 
det europeiska frivilliga initiativet att 
pappersåtervinningen ska uppgå till 70 
procent år 2015. Pappersåtervinningen i 
Sverige, beräknad på samma sätt, upp-
gick 2011 till 73 procent, vilket alltså 
innebär att målet redan har uppfyllts.

FÖr en hållbar  
bioekonomi !

Slå vakt om producentansvaret
Att överföra ansvaret för insamling av 

tidningar och förpackningar från 

producenterna till kommunerna är 

inte, såsom framförs av Avfallsutred-

ningen (SOU 2012:56), ett resurs- 

effektivt sätt att öka och förenkla 

återvinningen för konsumenterna.

För att säkerställa dagens höga 

återvinningsnivåer måste producent-

erna fortsatt ha ansvar för insamlings-

systemet och möjlighet att påverka i 

hela livscykeln. Det ger industrin 

tillgång till råvara av hög kvalitet, 

investeringsvilja och god kostnads-

effektivitet. Resurserna används 

optimalt och konsumenten får ett 

enkelt, rikstäckande och enhetligt 

system. 
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anVÄnda trÄ- 
Produkter utmÄrkt 
biobrÄnSle
i Sverige återvinns använda träpro-
dukter, främst som biobränsle. detta 
är ett ur resurs- och klimatsynpunkt 
effektivt sätt att nyttja materialet. 
materialåtervinning, det vill säga att 
man gör nya träprodukter av gamla, 
förekommer endast i mindre 
omfattning eftersom marknadens 
efterfrågan är mycket begränsad. 

det euroPeiSka kretSloPPet
de nordiska länderna som har gott om skog och tillverkar massa, papper och kartong, 
huvudsakligen av nyfiber, spelar en viktig roll i det europeiska kretsloppet. i övriga 
europa är skogstillgångarna inte lika stora och därför baseras papperstillverkningen i 
högre grad på returpapper. 

av tekniska skäl kan papper emellertid inte återvinnas hur många gånger som helst. 
efter 6-7 gånger är fibrerna utslitna. därför måste kretsloppet hela tiden fyllas på med 
nya fibrer från skogen. tillskottet av nordisk pappersmassa och pappersprodukter 
spelar då en viktig roll. nyfiber och returfiber är alltså nödvändiga delar av det 
europeiska kretsloppet. 

reStProdukter taS 
tillVara
restprodukter från skogsindustrins 
fabriker utnyttjas i stor omfattning 
och på många olika sätt- endast fem 
procent går till deponi. bark och andra 
trädrester används som biobränsle i 
de egna anläggningarna eller säljs till 
andra användare. aska och slam 
används som konstruktionsmaterial 
och för vitalisering av skogs- och 
jordbruksmark. Företagen strävar 
efter att ytterligare öka materialåter-
vinningen och därmed minska 
deponeringen.

återVinning

återVinning

maSSa, PaPPer oCh kartong 

tillVerkning 
(huvudsakligen av nyfiber)

tillVerkning 
(med returfiber)

returPaPPer 
(returfiber)
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liten PåVerkan På 
VattenreSurSerna 
Tillgången på vatten har kommit i fokus så-
väl globalt som i Europa och industrins vat-
tenanvändning har då uppmärksammats. 

IVL Svenska Miljöinstitutet har på upp-
drag av Skogsindustrierna, gjort en  
Water Profile* för det svenska skogsbruk-
et och skogsindustrin. I Sverige är till-
gången på vatten god och IVL:s studie 
visar att skogsnäringens påverkan på 
vattentillgången är mycket begränsad. 

Skogsbruk kan ha positiv inverkan
I IVL:s studie konstateras att den goda 
tillgången på vatten innebär att aktivt 
skogsbruk är lämpligt i Sverige. Den 
mängd vatten som avdunstar från 
skogsekosystemen i samband med 
skogsbruk är inte något problem. Iställ- 
et är skogsbrukets inverkan huvudsak-
ligen positiv, eftersom det begränsar 
och utjämnar vattenavrinningen från 
markerna. Därmed bidrar skogsbruket 
till att minska omfattningen av över-
svämningar i Sverige. 

Enligt SLU, Sveriges Lantbruksuniversi-
tet och forskningsprogrammet Future 
Forests bör skogsbruk och avdunstning-
en från skogen ses som en tillgång i be-
räkningen av en skogsprodukts vatten-
avtryck (Water Footprint).** Skog 
förbrukar inte vatten utan bidrar till 
vattnets kretslopp. 

Skogsindustrins påverkan är 
begränsad
Det som främst avgör om en verksam-
hets vattenanvändning är ett problem 
eller inte är den lokala effekten. De 
svenska massa- och pappersbruken är 
lokaliserade till platser med god till-
gång på vatten från sjöar och andra vat-
tendrag. I det närmaste hela branschens 
vattenintag utgörs av ytvatten från sjö-

ar och vattendrag – endast 0,2 procent 
är kommunalt vatten. 

Av det vatten som används i bruken är 
det bara en liten del som ”förbrukas”, 
se rutan. Den allra största delen av vatt-
net återförs efter rening till vattendra-
gen och kan återanvändas. I IVL-studien 
beräknas skogsindustrins totala vatten-
förbrukning till 50-60 miljoner kubik-
meter per år, vilket motsvarar 6-7 pro-
cent av intaget vatten.

* www.skogsindustrierna.org/branschen/
branschfakta/miljo_4/water_profile 

** www.lerf.esalq.usp.br/divulgacao/recomendados/
artigos/ellison2011.pdf

anVÄndning Är inte 
FÖrbrukning
Skogsindustrin använder stora 
mängder vatten, men det är bara en 
liten del av vattnet som ”förbrukas”. 
Vatten som binds i produkter och 
avfall räknas som förbrukat. Även 
vatten som avgår som vattenånga 
från processerna anses som 
förbrukat. det övriga processvattnet 
kan efter rening återanvändas. 

denna skillnad mellan vattenanvänd-
ning och vattenförbrukning är viktig 
att beakta då skogsindustrins 
vattenfrågor diskuteras. till exempel 
finns ett ökat intresse för produkters 
vattenavtryck (Water Footprint), som 
är ett mått på produkternas påverkan 
på vattentillgång och vattenkvalitet i 
ett livscykelperspektiv.
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PoliCy FÖr minSkade 
kÖrSkador
Skogsbrukets inverkan på vatten-
kvaliteten är vanligtvis liten. under 
vissa förhållanden kan skogsbruk dock 
lokalt ge negativa effekter, till 
exempel vid körskador nära vatten-
drag. branschen har därför utarbetat 
en gemensam policy för att minska 
körskadorna.
www.skogsindustierna.org/branschen/skog
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rationella  
tranSPorter 
Den optimala transportlösningen är ofta en 
kombination av flera transportslag. Därför 
är skogsindustrin beroende av att såväl sjö-
farten som järnvägs- och lastbilstranspor-
terna utvecklas och effektiviseras.

Transport- och logistikkostnaderna ut-
gör en väsentlig del av varuvärdet och 
kostnadseffektiva transporter är därför 
avgörande för företagens konkurrens-
kraft. Att verka för mer rationella trans-
porter är också en del av branschens kli-
matarbete. 

Branschens mål är att utsläppen av fossil 
koldioxid från transporterna ska minska 
med 20 procent till 2020. Det finns goda 
möjligheter att nå målet förutsatt att 
branschen ges möjlighet att effektivisera 
lastbilstransporterna genom längre och 
tyngre fordon. Dessutom behövs kapaci-
tetshöjande åtgärder i järnvägen. En stu-
die av råvarutransporterna genomförs 
av branschforskningsinstitutet Skog-
forsk. Studien kommer att kunna an-
vändas vid utvärdering av målarbetet. 
En uppföljning av järnvägstransporter-
na kommer att ske under 2013. 

Sjötransporter dominerar
Nästan 70 procent av massa- och pap-
persexporten och 60 procent av träva-
ruexporten sker med fartyg. Företagen 
har byggt upp logistiksystem med 
kundnära terminaler för att ge hög ser-
vice till kunderna. På så sätt kompense-
ras för den nackdel som de långa av-
stånden till marknaden innebär. 

Längre bilar – mindre utsläpp
När det gäller vedråvaran från skogen 
är lastbil naturligen det dominerande 
transportsättet. För att minimera dessa 
transporter arbetar branschen med opt-
imering av flöden och system för virk-
esbyten mellan skogsbolagen. 

I projektet En trave till (ETT) testades 
bland annat ett 30 meter långt special-
fordon för virkestransporter. Fordonet 
hade 50 procent högre lastkapacitet än 
dagens 24-metersbilar. Projektet, som 
leddes av Skogforsk, visade att utsläpp-
en skulle kunna minska med 20 pro-
cent genom att transporterna blir färre 
och mer effektiva. Ytterligare testkör-
ningar sker nu inom fortsättningspro-
jektet ETTdemo.

Mer gods på järnväg
Skogsindustrin har utvecklat sina trans-
portsystem för virkesråvara på järnväg, 
till exempel genom investeringar i nya 
terminaler. Dessa järnvägstransporter 
ökade under perioden 2001-2008 med 
75 procent. Därmed har lastbilstran-
sporterna minskat med i genomsnitt  
77 000 laster per år och utsläppen av 
fossil koldioxid med cirka 20 000 ton 
per år. 

För att denna positiva utveckling ska 
kunna fortsätta måste landets järnvägs-
kapacitet öka. Framförallt behövs ökat 
underhåll samt åtgärder för att bygga 
bort nuvarande flaskhalsar, men nya 
banor måste också byggas. 

Ansvarsfull upphandling 
Skogsindustrin är en av Sveriges största 
transportköpare. Genom att använda ge-
mensamma hållbarhetskriterier vid 
upphandling medverkar branschen till 
en utveckling av effektivare och renare 
transporter. Branschen har satt som mål 
att utarbeta sådana hållbarhetskriterier 
och kriterier för lastbilstransporter pu-
blicerades under 2010. Arbetet kommer 
att fortsätta med kriterier för sjöfart och 
på sikt även för järnvägstransporter. 

eFFektiVare jÄrnVÄgS-
tranSPorter
under 2012 tog branschen initiativ  
till ett nytt forskningsprojekt kallat 
elvis för längre och tyngre järnvägs-
transporter. Projektet leds av Vti, 
Statens väg- och transportforsknings-
institut. Förhoppningen är att det ska 
bidra till att göra järnvägstransporterna 
mer konkurrenskraftiga genom ökad 
effektivitet både vad gäller energi-
användning och lastkapacitet. 
bild: det första demonstrationståget var 730 
meter långt, mot normala 630 meter, och 
provkördes den 6 oktober 2012.

Foto: Pernilla Wahlman
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avståndet till kunderna på kontinenten är förhållandevis långt för svenska skogsföretag. 
detta kräver rationella logistiksystem med specialfartyg, kundnära terminaler och därmed 
hög leveransservice. bilden visar Smurfitkappa kraftliners systemfartyg som lastar varor i 
haraholmen i Piteå.

FÖr en hållbar  
bioekonomi !

Kilometerskatt inte en lösning
Den så kallade kilometerskatten för 

lastbilar (också kallad ”slitageavgift” och 

”lastbilsskatt”) har lanserats som en 

åtgärd för att minska klimatutsläppen, 

men är i praktiken en skatt på avstånd, 

det vill säga en glesbygdsskatt. 

Transportkostnaderna för skogsnär-

ingen skulle öka med 1,8 miljarder 

kronor per år och 30 procent av 

virkesvolymen i landet riskerar bli 

olönsam att avverka enligt beräkning av 

Skogforsk (baserad på förslag i SOU 

2004:63). Bland annat skulle stora 

volymer biobränsle inte utnyttjas.

Skogsindustrin avvisar skatten då den 

skulle beskatta avstånd och inte utsläpp.

Varnar för nya svavelregler 
Skogsindustrierna varnar för kostnad-

erna till följd av kraven på lägre 

svavelhalt i marint bränsle som ska 

börja gälla från 2015 och anser att 

kraven måste omformuleras. De skärpta 

kraven som har beslutats inom det 

internationella FN-organet för sjöfarts-

frågor, IMO, gäller Östersjön, Nordsjön 

och Engelska kanalen. Sjöfartsverket 

har visat att kostnaden för sjötranspor-

ter kommer att stiga med 20-45 procent. 

Kraven kommer att slå särskilt hårt mot 

den svenska skogsindustrin då stor del 

av den långväga exporten sker med 

sjöfart. Kostnadsökningen blir en 

kraftig konkurrensnackdel jämfört med 

våra konkurrenter i andra delar av 

världen och kan tvinga fram en 

överflyttning av gods från sjö- till 

landtransporter. Detta skulle leda till 

ökade miljöskadliga utsläpp. 
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Riksdagen har satt som mål att Sverige år 
2050 inte ska ha några nettoutsläpp av kli-
matgaser. Ett arbete med att ta fram en na-
tionell färdplan för att nå det målet pågår. 

Arbetet med den nationella färdplanen 
bygger på dialog och samverkan med 
näringslivet och samhället. Skogsnä-
ringen deltar i dessa diskussioner och 
branschens utgångspunkt är att skogen 
och skogsindustrins produkter i fram-
tiden kommer att få än större betydelse 
för att motverka klimatförändringen. 

Skogen har en nyckelroll
Skogen och skogsindustrins produkter 
spelar en nyckelroll för klimatet. Pro-
dukternas klimatfördelar beror på att 
de tillsammans med skogsråvaran och 
återvinningen bildar ett kretslopp, se 
sid 49. I FN:s klimatförhandlingar (Deci-
sion 2/CMP.7) har nyligen beslutats att 
skogsbruk och skogsprodukter ska ingå 
i rapporteringen av utsläpp och upptag 
av koldioxid vilket understryker sko-
gens betydelse för klimatet. 

Under de senaste tio åren har nettoupp-
taget av koldioxid genom det ökade vir-
kesförrådet i den svenska skogen varie-
rat mellan 35 och 42 miljoner ton per 
år* vilket minskar belastningen i atmos-
fären med en mängd motsvarande 50-
60 procent av Sveriges totala utsläpp av 
fossil koldioxid. 

Materialväxling eller substitution är po-
sitivt för klimatet. Detta innebär att för-
nybara produkter från skogen ersätter 
produkter som är tillverkade av fossil 
olja eller som förbrukar stora mängder 
fossil energi när de tillverkas. Det inne-
bär också att biobränslen ersätter foss-
ila bränslen. Effekten av denna mate-
rialväxling, (substitutionseffekten) har 
beräknats till 600-800 kg koldioxid per 
avverkad kubikmeter träråvara**. Den 
årliga svenska avverkningen skapar 

därmed en klimatnytta motsvarande 
50-70 miljoner ton koldioxid.

På väg mot fossilfria processer
Skogsindustriföretagen har kommit 
långt i arbetet med att ersätta fossila  
energikällor i de egna processerna. 
Bränslet som används i branschens till-
verkningsprocesser är idag till 95 pro-
cent fossilfritt. En fjärdedel av den el-
energi som används genereras i 
massa- och pappersindustrins egna an-
läggningar och är biobaserad.

Fossiloberoende fordonsflotta 
EU har i sitt förnybarhetsdirektiv 
(2009/28/EG) ett mål på 10 procent för-
nybar energi i transportsektorn år 2020 
– ett mål som redan nåtts i Sverige. 
Riksdagen har gått vidare och har som 
målsättning att landets fordonsflotta år 
2030 ska vara fossiloberoende.

För att detta mål ska kunna uppnås 
måste transporterna effektiviseras så 
att drivmedelsförbrukningen totalt sett 
minskar. De drivmedel som slutligen 
kommer att användas måste tillverkas 
av förnybara råvaror och där har skogs-
industrin en möjlighet att bidra. Flera 
skogsindustriföretag är redan engage-
rade i biodrivmedelsprojekt och intres-
set ökar, se sid 50. Varje enskilt företags 
förutsättningar avgör dock om sådana 
investeringar kan bli lönsamma. Om  
till exempel returlut (svartlut) används 
för tillverkning av biodrivmedel måste 
företaget investera i förgasningsutrust-
ning och ersätta den bioenergi som re-
turluten genererar med inköpta bio-
bränslen. 

* Källa: Naturvårdsverkets rapportering till FN:s 
klimatkonvention

** Möjligheter till intensivodling av skog, Larsson 
et al. Jo 2008/1885

SvERIgE uTAN  
KLIMATuTSLÄPP 
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SkogSinduStrinS Produkter ingår i koletS kretSloPP
genom fotosyntesen omvandlar de växande träden luftens koldioxid och markens vatten med hjälp av solens energi till ved. 
koldioxiden lagras i träden i form av kolföreningar som cellulosa och lignin. ju snabbare träden växer desto mer koldioxid tar 
de upp. ett aktivt och hållbart skogsbruk leder till att större mängder koldioxid tas upp och överförs till de produkter som 
tillverkas och lagras i dessa under produkternas livslängd. när de uttjänta skogsprodukterna, i likhet med rester från skogbru-
ket och tillverkningsprocesserna, används som biobränsle frigörs koldioxiden. men till skillnad från koldioxidutsläppen från 
fossila bränslen ingår dessa i ett kretslopp och tillför inte nya mängder koldioxid till atmosfären. På så sätt motverkas 
klimatförändringen. 
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euroPeiSk FÄrdPl an
eu har presenterat ett klimatmål  
och en färdplan, som innebär en 
sänkning av klimatutsläppen med 
80-95 procent fram till 2050. den 
europeiska pappersindustrins 
branschförening CePi har knutit an till 
denna och presenterat sitt bidrag till 
färdplanen i rapporten ”unfold the 
future, 2050 roadmap to a low-
carbon bio-economy”.

www.cepi.org/topics/sustainability

reStProdukter Som 
råVara PremieraS
i eu:s förnybarhetsdirektiv 
(2009/28/eg) understryks att 
biodrivmedel i första hand ska 
framställas av restprodukter. därför 
får biodrivmedel som produceras av 
restprodukter dubbelräknas när 
medlemsstaterna ska redovisa sin 
måluppfyllelse till eu. 

biodriVmedel Från Skogen
intresset för produktion av biodrivmedel 
ökar inom skogsindustrin. i Piteå fram- 
ställs så kallad talldiesel av tallolja, som är 
en restprodukt från massaindustrin. till 
skillnad från produktion av många andra 
biodrivmedel tar den alltså inte jord-
bruksmark i anspråk. Företaget SunPine 
står för satsningen med Sveaskog, Södra 
och Preem som partners. 

i anslutning till Smurfit kappas bruk i Piteå 
finns en pilotanläggning för förgasning av 

returlut. där har dme framställts, ett 
biodrivmedel som kan användas i 
modifierade dieselmotorer. 

domsjö Fabriker är idag en stor produ-
cent av biogas och tillverkar även 
bioetanol. holmens pappersbruk i 
hallstavik samt Stora enso nymölla har 
fått miljötillstånd för att producera 
biogas genom behandling av brukens 
avloppsvatten.
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Riksdagens mål om ett ”Sverige utan klimat-
utsläpp” kräver en successiv omställning till 
en biobaserad samhällsekonomi. Den svens-
ka skogsnäringens vision passar väl in i den 
bilden. 

Ökad tillväxt
Skogsstyrelsens beräkningar visar att 
det finns stor potential att öka tillväxt 
och avverkningar i landets skogar, sam-
tidigt som skogens naturvärden bevaras 
och sociala värden värnas. Skogsnäring-
ens ambition är att ta tillvara dessa 
möjligheter, så att marknaden i ännu 
större omfattning kan erbjudas klimat-
smarta produkter. 

Klok råvaruanvändning
Det är viktigt att skogsråvaran tas till-
vara på det mest effektiva sättet. Såg-
timmer och massaved utnyttjas bäst för 
tillverkning av trävaror, papper och 
pappersmassa medan avverkningsrest-
er från skogsbruket tas tillvara som bio-
bränsle. Skogsindustrin är positiv till 
ökad produktion av bioenergi från sko-
gen. De klimatpolitiska styrmedlen bör 
riktas mot att premiera användningen 
av rest- och biprodukter från skogsbruk 
och skogsindustri. Det får inte försvåra 
tillverkningen av trävaror, papper, pap-
persmassa eller nya produkter. Det 
skulle från klimatsynpunkt vara kon-
traproduktivt. 

Satsning på innovationer
För att nå riksdagens mål om ett Sverige 
utan klimatutsläpp 2050 måste an-
vändningen av dagens förnybara pro-
dukter öka. Men det räcker inte. Helt 
nya material och produkter tillverkade 
av förnybar råvara måste också utveck-
las och i ökad utsträckning ersätta de 
fossilbaserade. 

Skogsindustrin har goda förutsättning-
ar att göra detta men om verkliga forsk-
ningsgenombrott ska åstadkommas 
måste det ske i samverkan med andra 
aktörer. Därför har skogsindustrin lagt 
fram ett förslag till samverkansprogram 
där branschen åtar sig att under 2013-
2016 satsa en miljard kronor på forsk-
ning, utveckling och demonstration av 
biobaserade material och produkter, se 
sid 22. Om staten medverkar i samma 
omfattning kommer programmet att 
resultera i innovationer med stor betyd-
else för klimatarbetet.

En del av lösningen
Sverige har en mångsidig skogsindustri 
där massa- och pappersbruk, sågverk 
och bolagens biobränsleproduktion 
samverkar sinsemellan och med andra 
aktörer i det skogsindustriella klustret. 
Möjligheten att knyta ihop hela föräd-
lingskedjan från skogsbruk till återvin-
ning ger ett starkt och resurseffektivt 
industrisystem där råvaran tas tillvara i 
mycket hög grad, se sid 35.

Skogsindustrin kan på många sätt – och 
tillsammans med övriga samhället – 
öka sitt bidrag till lösningen på frågor-
na om klimat och resurshushållning. 
Förnybar råvara, resurseffektiva proces-
ser och produkter som fyller viktiga be-
hov är fantastiska utgångspunkter. Med 
hållbar utveckling som vision blir 
skogsindustrin motorn i den framtida 
bioekonomin.

ViSion 2035

Skogsnäringen är motorn i den 
biobaserade samhällsekonomin

Verksamheten drivs av  
konsumentbehov och av 

intelligent, effektiv och uthållig 
användning av skogens resurser 

näringen sjuder av företag-
samhet som skapar jobb och 
berikar hela samhället, natio-

nellt, regionalt och lokalt

Förädlingsvärdet i det skogsin-
dustriella klustret är fördubblat

SKOgSNÄRINgEN - 
EN DEL Av  
LÖSNINgEN 
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Skogsindustrin har antagit 14 mätbara 
branschgemensamma mål inom hållbar-
hetsområdet. Syftet är att stimulera bran-
schens hållbarhetsarbete och flytta fram po-
sitionerna ytterligare. Utöver dessa 
gemensamma hållbarhetsmål har medlems-
företagen egna mål. 

De branschgemensamma målen gäller 
Skogsindustriernas medlemsföretags 
verksamhet i Sverige. I många fall får 
målen effekt även utanför landets  
gränser eftersom de kan påverka före-
tagens övergripande hållbarhetsstrate-
gier. Basår för målen är 2007. 

Målarbetet sammanfattas i tabellen och 
utvecklas i skriftens olika avsnitt, se 
sidhänvisningar.

 

branSChgemenSamma mål utFall 
2011

Sid

Sociala frågor

högst 1,0 arbetsolycksfall med frånvaro per 100 anställda år 2015. 19
Sjukfrånvaron lägre än 3,5 procent till år 2015. Särskild upp- 
märksamhet ägnas åt åtgärder för att minska sjukfrånvaron bland 
kvinnor. (gäller massa- och pappersindustrin).

19

minst 30 procent av antalet tillsatta chefer under 2012 ska vara 
kvinnor. (med chefer menas alla som har en personalledande befatt-
ning).1)

16

minst 60 procent av de medarbetare som rekryteras år 2012 ska ha en 
eftergymnasial utbildning.1)

16

Produkter

Sågverken ska till år 2010 ta fram Carbon Footprints för minst 80 
procent av sina produkter. 

26

den svenska pappersindustrin bidrar till att uppfylla det europeiska 
målet för pappersåtervinning (66 procent år 2010 / 70 procent 
år 2015).

42

Forskning och utveckling

branschens forsknings- och utvecklingsinvesteringar vid universitet, 
högskolor och institut ska öka med 50 procent till år 2012.* 

22

Forskningsinvesteringarna fördubblas på lång sikt (år 2030).* 22
*   Förutsättningar för båda målen:  
    • minst lika stora statliga medel satsas. 
    • offentliga medel tillskapas dessutom för riskfyllda och krävande  
        demonstrationsprojekt i en större skala än idag

Skog 

den årliga tillväxten i den svenska skogen ska öka med 20 miljoner 
kubikmeter till år 2020. 2)

38

uttagen av bioenergi från skogen ska öka med 20 tWh till år 2020. 38

Miljö, energi och transporter

Skogsindustrins energianvändning ska effektiviseras med minst 15 
procent till år 2020.

40

Skogsindustrins egen elproduktion ska öka med 2 tWh till år 2020. 41
Skogsindustrin ska fram till år 2020 minska utsläppen av fossil koldioxid 
från transporter med 20 procent. 

46

Skogsindustrin ska utarbeta gemensamma hållbarhetskriterier vid 
upphandling av transporter till år 2010.3)

46

1) målåret kommer att flyttas fram till 2015
2) målet har preciserats till att avse initierad tillväxt- 

ökning dvs extra tillväxt som åstadkommits sedan 2007 

3) avser lastbilstransporter

= målet har nåtts, alternativt  
bedöms kunna nås vid målåret

= trenden är positiv men osäkert om 
målet nås vid målåret

= målet har inte nåtts, alternativt 
bedöms inte kunna nås vid målåret

BRANScHgEMEN-
SAMMA MÅL
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SKOgSINDuSTRIN I SIFFROR 
Data avser verksamheter i Sverige 2011 om inget annat anges.

maSSa- oCh  
PaPPerSinduStrin

SågVerkS- 
induStrin

 
kÄll a

EKONOMI

omsättning 104,8 mdr kr 48,5 mdr kr SCb, uppgift avser 2010

resultat 8,4 mdr kr 1,6 mdr kr SCb, uppgift avser 2010

Förädlingsvärde 28,7 mdr kr 8,8 mdr kr SCb, uppgift avser 2010

Produktionskostnad1) 77,8 mdr kr 40,6 mdr kr SCb, uppgift avser 2010

Personalkostnad 13,6 mdr kr 5,6 mdr kr SCb, uppgift avser 2010

Skatt på resultat 1,6 mdr kr 0,4 mdr kr SCb, uppgift avser 2010

MATERIAl, RåVAROR OCH uTSläPP

Råvaror2)

träråvara, rundvirke 35 milj m3fub (därutöver 
10,2 milj m3fub sågverksflis) 

33,5 milj m3fub Vmu/SdC

kemikalier (ca 5 % förnybara) 3,0 milj ton 0,1 milj ton (trävaruind) kemikalieinspektionen, uppgift avser 
2010

returpapper 1,7 milj ton 0 Skogsindustrierna

andel återvunnet material 14 % 0 Skogsindustrierna

intag av vatten (ytvatten), inkl 
kylvatten

870 milj m3 Ca 10 milj m3 iVl-rapport 2011, uppgift avser 2009

utsläpp av renat vatten 833 milj m3 Ca 3 milj m3 iVl-rapport 2011, uppgift avser 2009

Vattenförbrukning3) 40-50 milj m3 10-15 milj m3 iVl-rapport 2011, uppgift avser 2009

Direkt energianvändning

bioenergi (huvudsakligen 
returlutar och bark till ångpro-
duktion ) 

201 600 tj (100 % förnybar) 18 500 tj (100 % förnybar) Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

Fossila bränslen (olja, naturgas, 
gasol, kol)

12 560 tj (ej förnybar) 230 tj Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

torv 35 tj (långsamt förnybar) i.u. Skogsindustriernas miljödatabas

Såld ånga/värme 8 200 tj (ca 95 % förnybar) 1550 tj (100 % förnybar) Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

egenproducerad el 20 000 tj (95 % förnybar) 0 Skogsindustriernas miljödatabas

Såld el 1 500 tj (95 % förnybar) 0 Skogsindustriernas miljödatabas

Indirekt energianvändning

inköpt ånga/värme 18 600 tj (90 % förnybar) i.u. Skogsindustriernas miljödatabas

inköpt el 60 550 tj (56 % förnybar) 4 350 tj (56 % förnybar) Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

Total energianvändning 303 645 tj (86 % förnybar) 21 530 tj (91 % förnybar) 
exkl inköpt ånga

Skogsindustiernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010
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utsläpp till luft4)

Växthusgaser från direkta källor 
(Co2-ekv)5)

1 150 000 ton 58 000 ton Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

Växthusgaser från indirekta 
källor (Co2-ekv)

915 000 ton 58 000 ton Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar

kväveoxider (som no2) 13 400 ton 1 540 ton Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

Svavelföreningar (som S) 2 750 ton 370 ton Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

Partiklar 3 690 ton 170 ton Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

utsläpp till vatten

organiskt material, Cod 158 300 ton i.u. Skogsindustriernas miljödatabas

kväve, n 2 500 ton i.u. Skogsindustriernas miljödatabas

Fosfor, P 260 ton i.u. Skogsindustriernas miljödatabas

Restprodukter/Avfall

total mängd till material- 
återvinning

600 000 ton tS6) 5 600 000 ton tS7) Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

total mängd till energi- 
återvinning

1 400 000 ton tS 9 200 000 ton tS8) Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

total mängd till deponi 130 000 ton tS 720 ton tS Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

Farligt avfall9) 5 940 ton tS 730 ton tS Skogsindustriernas miljödatabas samt 
uppskattningar för sågverk 2010

PERSONAl

antal anställda tjänstemän 6 200 2 400 SCb, Svenskt näringsliv, uppgift avser 
2010

antal anställda arbetare 15 300 9 400 SCb, Svenskt näringsliv, uppgift avser 
2010

Sjukfrånvaro 3,21 % i.u. aon hewitt

olycksfall10) 1,65 % (353 st) 1,72 % (210 st) arbetsmiljöverket, SCb

dödsolyckor 2 1 arbetsmiljöverket

 
1) råvaror, handelsvaror samt andra externa kostnader
2) de viktigaste insatsvarorna redovisas
3) avdunstning från processen, vatten i produkter och avfall
4) VoC redovisas inte p g a att dessa utsläpp inte mäts 
5) Co2 enligt riktlinjer för eu:s utsläppshandel
6) tS=torrsubstans

7) inkl sågverksflis till massa- och pappersindustrin (10,2 milj m3fub)
8) inkl restprodukter för pelletstillverkning
9) består exempelvis av spillolja, lysrör, laboratoriekemikalier, 

analysampuller, byggmaterial. Farligt avfall hanteras och destru-
eras av godkända entreprenörer. några företag har tillstånd att 
förbränna spillolja (cirka 10 % av den totala mängden spillolja) 

10) arbetsolyckor med minst en dags frånvaro
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indikator Sid redoViSat
1. Strategi och analys

1.1 kommentarer från Vd 4 helt

2. Organisationsprofil

2.1 organisationens namn 62 helt

2.2 huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster 2, 32, www helt

2.3 organisationsstruktur 62, www helt

2.4 huvudkontorets lokalisering 62 helt

2.5 Verksamhetsländer 62 helt

2.6 Ägarstruktur och bolagsform 62 helt

2.7 marknader 12-13, www helt

2.8 Verksamhetens omfattning 5, 62, www helt

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden 4 helt

2.10 mottagna utmärkelser under redovisningsperioden Flera medlemsföretag har  
fått utmärkelser för 
hållbarhetsrapportering

helt

3. Information om redovisningen

3.1 redovisningsperiod 5 helt

3.2 datum för föregående redovisning 5 helt

3.3 redovisningscykel 5 helt

3.4 kontaktperson för redovisningen 62 helt

3.5 Processer för definition av redovisningens innehåll 5 helt

3.6 redovisningens avgränsningar 5 helt

3.7 begränsningar i redovisningens omfattning och avgränsning 5 helt

3.8 redovisningsprinciper avseende joint ventures, dotterbolag etc 5 helt

3.10 effekter av korrigeringar av information i tidigare redovisningar - helt

3.11 Väsentliga förändringar från föregående redovisningar avseende avgränsningar,  
         mätmetoder etc

- helt

3.12 innehållsförteckning för gri:s standardupplysningar 56-57 helt

gLOBAL REPORTINg INITIATIvE (gRI) 
Skogsindustriernas hållbarhetsskrift är anpassad till Global Reporting Initiatives riktlinjer (version 
G3). GRI är ett oberoende institut som tagit fram riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Riktlinjer-
na används på frivillig basis av företag och organisationer för att redovisa miljömässiga, sociala 
och ekonomiska aspekter av deras verksamhet. Skogsindustrierna bedömer att redovisningen av 
indikatorer uppfyller GRI:s redovisningsnivå C, vilket även styrkts av Global Reporting Initiative. 

Indexet visar vilka GRI-indikatorer som redovisas och var information återfinns (sidor i skriften 
eller webbplats). www = Skogsindustriernas webbplats, www.skogsindustrierna.org 

http://www.skogsindustrierna.org/om_oss/medlemmar_1/medlemskarta
http://www.skogsindustrierna.org/om_oss/organisationen
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/branschstatistik_4/pappers-_och_massaindustrin_4
http://www.skogsindustrierna.org/om_oss/vilka_vi_ar
paulak
Typewritten Text

paulak
Typewritten Text

paulak
Typewritten Text

paulak
Typewritten Text
www

paulak
Typewritten Text

paulak
Typewritten Text

http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/branschstatistik_4/sagverksindustrin_4
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4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer

4.1 bolagsstyrningsstruktur 62, www helt

4.2 Styrelseordförandens ställning www helt

4.3 oberoende eller icke-verkställande styrelseledamöter www helt

4.4 möjligheter för aktieägare och anställda att lämna förslag till styrelsen eller 
  företagsledningen

www helt

4.14 intressentgrupper 5 helt

4.15 identifiering och val av intressenter 5 helt

5. Resultatindikatorer

Ekonomiska indikatorer

eC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 54, www delvis

eC9 beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter, inklusive effekternas 
omfattning

12-13,  www helt

Miljöindikatorer

en1materialanvändning i vikt eller volym 54, www helt

en2 återvunnet material i procent av materialanvändning 54, www helt

en3 direkt energianvändning per primär energikälla 40,54 helt

en4 indirekt energianvändning per primär energikälla 54 helt

en5 energibesparingar genom sparande och effektivitetsförbättringar 40, 46 helt

en8 total vattenanvändning per källa 44, 54 helt

en12 Väsentlig påverkan på den biologiska mångfalden i skyddade områden eller 
områden med hög biodiversitet

37-39, www helt

en13 Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer) 37-39, www helt

en14 Strategier, pågående åtgärder och planer för att hantera påverkan på biologisk 
mångfald

37-39, www helt

en16 totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 55, www helt

en18 initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser samt uppnådd minskning 40, 46, 48, www delvis

en20 nox, Sox samt andra väsentliga luftföroreningar i vikt per typ 55, www helt

en21 totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient 55, www helt

en22 total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 55, www helt

Sociala indikatorer

la1 total personalstyrka, uppdelad på anställningsform och region 13, 55 delvis

la7 omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, 
frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor

19, 55 delvis

So5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och 
lobbying

4 helt

http://skogsindustrierna.org/om_oss/organisationen
http://skogsindustrierna.org/om_oss/organisationen
http://skogsindustrierna.org/om_oss/organisationen
http://skogsindustrierna.org/om_oss/kontakt_3
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/ekonomi_1
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/ekonomi_1
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/ravaror_1
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/ravaror_1
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/skog
http://skyddadskog.se/
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/skog/skyddad-skog
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/klimat_3
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/transporter_1
http://miljodatabas.skogsindustrierna.org/si/main/xreport/xreport.aspx?id=73
http://miljodatabas.skogsindustrierna.org/si/main/xreport/xreport.aspx?id=73
http://miljodatabas.skogsindustrierna.org/si/main/xreport/xreport.aspx?id=73
paulak
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paulak
Typewritten Text

www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/klimat_3
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   Foto: andreas barth, Skogenbild
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Biobränsle. bränsle bestående av biomassa. 
biobränslen från skogsindustrin är till 
exempel grenar och toppar (grot), bark, 
tallolja och returlutar. Vid förbränning av 
biobränslen ökar inte halten koldioxid i 
atmosfären så länge ny biomassa bildas och 
absorberar samma mängd koldioxid.

Bioenergi. energi utvunnen ur biobränslen.

Bioekonomi eller Biobaserad samhälls-
ekonomi. en ekonomi som till stor del 
baseras på förnybara råvaror producerade 
genom ett hållbart brukande av ekosystem-
tjänster från mark och vatten.

Biogen koldioxid. Se koldioxid. 

Biologisk mångfald. Variationer bland allt 
levande i alla miljöer och ekologiska 
processer som de ingår i. detta innefattar 
mångfald inom och mellan arter och hos 
ekosystem.

Biomassa. material med biologiskt ursprung 
som bildats vid växternas fotosyntes. 

Cellulosa. beståndsdel i cellväggarna i alla 
växter, det vanligaste organiska ämnet i 
naturen. 

ekosystemtjänster. alla nyttigheter som 
ekosystemen tillhandahåller och som 
människor kan använda. 

europa 2020. eu:s gemensamma tillväxt- 
och sysselsättningsstrategi med tre 
övergripande prioriteringar: Smart tillväxt, 
hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

eu:s 20/20/20-mål antogs 2007 och 
innebär att eu ska uppnå 20procent 
förnybar energi, 20 procent mindre utsläpp 
av växthusgaser och 20 procent energief-
fektivisering fram till år till 2020.

Fossila bränslen. bränslen som bildats i 
jordens inre under miljontals år, till exempel 
kol, olja och naturgas.

Fossil koldioxid. Se koldioxid.

Fotosyntes. biologisk process där gröna 
växter byggs upp med hjälp av solljus, 

vatten, koldioxid och näringsämnen.

Förnybar energi. energi som förnyas det vill 
säga cirkulerar och omvandlas i vårt 
ekologiska system, exempelvis vattenkraft, 
solenergi, vindenergi, biobränsle, vågenergi 
och geotermisk energi. 

Förnybara råvaror. råvaror som kan 
användas utan att naturens resurser 
utarmas, till exempel skogsråvara från ett 
hållbart skogsbruk. 

FSC. Forest Stewardship Council. internatio-
nellt skogscertifieringssystem som verkar för 
att världens skogar brukas på ett sätt som är 
acceptabelt ur miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. 

iMo. international maritime organization. 
Fn-organ för sjöfartsfrågor.

koldioxid (Co2). gas som bildas naturligt 
genom andning hos levande organismer. med 
hjälp av fotosyntesen omvandlar växterna 
koldioxid och vatten till bland annat cellulosa. 
koldioxid bildas även vid all förbränning. 
koldioxid är en växthusgas.

• biogen koldioxid frigörs när biologiskt 
material multnar eller när biobränslen 
förbränns. 

• Fossil koldioxid frigörs när fossila 
bränslen som kol, olja eller naturgas 
förbränns.

kontinuitetsskogsbruk. med kontinuitets-
skogsbruk menas ett brukande utan att 
skogen kalavverkas det vill säga skogsmarken 
är kontinuerligt trädbevuxen.

kraftvärmeverk. kraftverk som producerar 
både el och värme till angränsande fjärrvär-
menät eller industriella processer.

Lignin. Ämne i veden som håller samman 
fibrerna. 

Livscykelanalys (LCA). metod för beskriv-
ning av en produkts miljöpåverkan under hela 
dess livscykel. 

m3sk. Skogkubikmeter (volymen av hel 

trädstam ovan stubbskäret inklusive bark). 
används för rotstående skog.

m3fub. kubikmeter fast mått under bark 
(verkliga volymen av hel stam eller stamdel 
exklusive bark).

Mesaugn. en del av ett sulfatmassabruks 
kemikalieåtervinningssystem i vilken 
kalciumkarbonat omvandlas till kalciumoxid.

nyfiber. Vedfibrer som kommer direkt från 
avverkade träd, till skillnad från returfiber. 
benämns också färskfiber eller jungfrulig 
fiber.

PeFC. Programme for the endorsement of 
Forest Certification schemes. internationellt 
system för certifiering av skogsbruk och 
virkeshandel. 

restvärme. Värme som uppstår vid 
industriprocesser och som normalt inte 
utnyttjas. denna värme kan till exempel tas 
tillvara i fjärrvärmenät. benämns även 
spillvärme.

returfiber. Vedfibrer från återvunnet 
papper.

returlut. använd kokvätska vid kemisk 
massatillverkning. innehåller kokkemikalier 
och utlösta vedämnen. Samtidigt som 
kemikalierna återvinns nyttjas vedämnena 
för energiproduktion. benämns även svartlut.

SveMek. arbetsgivar- och branschförbund 
för stål- och maskinbyggare, maskinuthy-
rare, mekaniska verkstäder, industriservice-
företag, lås- och säkerhetsföretag.

tWh (terawattimme). 1 tWh = 3600 tj 
(terajoule).

ORDLISTA
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Skogsindustrierna samverkar i frågor om hållbar utveckling med ett stort antal andra  
branschföreningar och näringslivsorganisationer.

SAMvERKAN MED ANDRA ORgANISATIONER

CePi, Confederation of european Paper  
industries, är den europeiska massa- och 
pappersindustrins branschorganisation.

www.cepi.org, www.paperonline.org

Cei-Bois, Confédération européenne des 
industries de bois, är den europeiska 
paraplyorganisationen för sågverk och annan 
trämekanisk industri.

www.cei-bois.org

iCFPA, international Council of Forest and 
Paper associations, är ett forum för den 
globala skogsindustrin.

www.icfpa.org

LrF Skogsägarna, är en riksorganisation för 
de fyra skogsägarföreningarna Södra, 
mellanskog, norrskog och norra skogsägar-
na. Skogsägarföreningarna har tillsammans 
nästan 113 000 medlemmar som äger 6 
miljoner ha produktiv skogsmark.

www.lrf.se

Svenskt näringsliv, företräder drygt  
60 000 små, medelstora och stora företag. 
Skogsindustrierna är tillsammans med 50 
andra bransch- och arbetsgivarförbund 
medlemmar i Svenskt näringsliv.

www.svensktnaringsliv.se

SkgS (Skogen och kemin, gruvorna och 
Stålet), är ett samarbete på energiområdet 
mellan de fyra branschföreningarna 
Skogsindustrierna, Plast- & kemiföretagen, 
Svemin och jernkontoret.

www.skgs.org

industrikommittén, består av ledande 
företrädare för svenska arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer inom industrisek-
torn. kommitténs uppgift är att följa och 
främja tillämpningen av industriavtalet.

www.industrikommitten.se  
www.industriavtalet.com

näringslivets transportråd, ntr, består av 
organisationer och företag som samverkar i 
frågor som rör infrastruktur, transportsys-
tem och rationella transportvillkor. 

www.transportrad.se
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SkogSinduStrierna 
Skogsindustrierna är den svenska massa-, pappers- och trämekaniska industrins bransch- och 
arbetsgivarorganisation. i samverkan med företagen arbetar Skogsindustrierna med svensk och 
europeisk näringspolitik, arbetsgivarfrågor och på det trämekaniska området även med 
marknadsfrågor. arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och 
metallsektorerna inom organisationen industriarbetsgivarna. 

Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 22 koncerner/
företag, cirka 125 sågverk i cirka 60 koncerner/företag samt ett antal företag med nära anknytning 
till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Skogsindustriernas verksamhet finansieras genom 
avgifter från medlemsföretagen. 

För mer information om hållbarhetsskriften kontakta: 

Skogsindustriernas kommunikationsavdelning

Storgatan 19  
box 55525 
102 04 Stockholm

tel 08 -762 72 60

info@skogsindustrierna.org

mer information finns på webbplatsen: 
www.skogsindustrierna.org
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box 55525, 102 04 Stockholm 
telefon: 08-762 72 60 

www.skogsindustrierna.org
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