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Grundades

9611

+ 100
Finns i 100 länder 

på 5 kontinenter

Objektiva 

och politiskt 

oberoende

Den ledande globala 

miljö- och naturvårds-

organisationen
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WWF arbetar för att hejda förstörelsen 

av jordens naturliga livsmiljöer och 

bygga en framtid där människor lever 

i harmoni med naturen.”

BEVARA 

VÄRLDENS 

BIOLOGISKA 

MÅNGFALD

MINSKA 

FÖRORENINGAR 

OCH OHÅLLBAR 

KONSUMTION

EN HÅLLBAR 

ANVÄNDNING 

AV FÖRNYBARA 

NATUR-

RESURSER



Planetens tillstånd

Vi vinner några strider men förlorar kriget…

Living Planet Index
60% minskning sedan 1970

Globalt ekologiskt fotavtryck
1,5 planeter

http://www.wwf.se/source.php?id=1579877
http://www.wwf.se/source.php?id=1579881
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Når vi målet ? Avskogning 

WWF´s analyser visar på 11 "avskogsningsfronter" 

där majoriteten av avskogningen förväntas ske under de 

kommande 20 åren om inte trender och förutsättningar vänds





Når vi målet? Svenska skogen

”Det pågår en fortsatt förlust av ekologiskt viktiga 

habitat. Enighet råder om att  miljökvalitetsmålet 

Levande skogar inte är uppfyllt, och att arbete återstår.”

(Skogsstyrelsen 2015. Fördjupad utvärdering av Levande Skogar)

"För närvarande är skogsbruket inte långsiktigt hållbart 

med avseende på biologisk mångfald." 

(Sveriges rapport till FN om uppfyllelsen av konventionen om 

biologisk mångfald) 



Företag & skogen –

många berörs & har ansvar !

Många andra utöver traditionell skogssektor:

• Jordbruk & matproduktion 

• Energi

• Konsumentprodukter

• Finansiell sektor

• Offentlig sektor (inte minst som konsument)

• Etc.





Tropiska räkor

Massa & papper

Virke

Mjölkprodukter

Kött

Socker
BomullPalmolja Bioenergi

Soja



Ta ansvar för produktion & 

handel som påverkar skogen 

• Sätt ambitiösa miljö- och sociala krav för 

verksamheter och råvaruanvändning som påverkar 

skogen

• Sätt tydliga publika mål och rapportera transparent 

om måluppfyllelse & utmaningar

• Trovärdig certifiering viktigt och centralt verktyg för att 

gynna ansvarsfull produktion för många råvaror och 

grödor av betydelse för världens skogar

• Integrera hållbarhetsfrågor i framtida affärsutveckling 

och beslut

• Samverka med andra för att påverka policy & 

lagstiftning mm i rätt riktning
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SDG´s & trovärding certifiering





Exempel påverkan: 

Industry Statement on EUTR Review



Exempel påverkan: 

Cerrado Manifesto



Företag & skogen –

Vad behövs framöver? 

Ändrade konsumtionsmönster

• Ändrade matvanor & mindre matsvinn

• Kraftigt ökad cirkularitet & återvinning

Ökat engagemang för skogen 

• Stimulera ökat engagemang för skogen utöver 

företags egna behov och leverantörskedjor?

• Mobilisera mer resurser & engagemang för 

investeringar i hållbart skogsbruk samt skydd & 

återskapande av skog
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