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1. Taking the higher ground



Läget: Fastkört, Oklara mål, Inget helhetsperspektiv.

PÅ BE V A R A N D E F R O N T E N

INTET NYTT



Which one is about forestry? Ok, it is 
included in SDG 15. I thought we were 
forgotten. Good to know where we 
belong - it makes life easier and it feels 
safe. And I can continue to work with 
the people I know and go to the same 
conferences. 

Forestry and SDGs, possible sectoral approaches
(adapted from keynote at IUFRO 125-year-anniversary conference 2017)

So now we have SDGs. 
Yesterday we had MDGs. 
Tomorrow we will have something else. 
My business is too important and my 
time too precious to adjust to these 
trends that come and go. 

SDGs are great! They give us a 
holistic and integrated 
framework for business 
development. 
My own business is about some 
details related to the issues 
around part of the challenges of 
goal 15, target 2. So I’ll carry on 
what I am doing. 
Hopefully it will be useful. 

Ok, I get it. SDGs is what the politicians want 
now. So if I want to make more money from 
my business I have to tweak my branding. 
Shouldn’t be a problem. I will add narratives 
on holistic perspectives and integration. 
Don’t think I need to change my business 
approach or partnerships. 



Dags att zooma ut.
Avskogning

Biologisk 
mångfald

Skogen & 
globala 
klimatet

Virkes-
produktion

Restoration

Vatten 
och 

lokalklima
t

Nyckel-
biotoper

Skogs-
skötsel



Hållbarhet som helhet är helsikes… ovant 

• Mer hemtamt med biologi och teknik.

• Det blir så många mål annars. 

• Det krävs mod att kliva ur egna boxen.

Men:

• SDGs som ramverk kan utveckla 
skogsnäringen

• Affärsmål kan nå nya nivåer

• Det finns stor efterfrågan på hållbara 
lösningar!



Viktigaste internationella 
rapporten om skog och 
skogsbruk på senare år 
(anser jag).

Korsar traditionella
sektorsgränser.

Lämnar miljöhörnan och 
fokuserar på matsystemet.

Men den har inget 
institutionellt hem.



Bättre hälsa och nutrition med säkert dricksvatten

– the case of Jakarta (detta är också skogsbruk!)



Forestry and the SDG’s
from CIFOR/Daju Resosudarmo’s presentation to UN General Assembly Feb 2014

▪ Food, nutrition and health 

▪ Water

▪ Energy 

▪ Housing 

▪ Livelihoods and employment 

▪ Climate change adaptation and 

mitigation

▪ Biodiversity conservation

▪ Resilience and safety nets



Bioekonomi à la Sverige

Är bioekonomikonceptet för smalt?



Skogsnäringens (potentiella) värdeskapande relativt alla SDGs (exempel)



Reframed and redefined



1. Taking the higher ground

2. Det öppna målet



Prob-
lem

Opportunity!



Skogens 
förrådsökning

ca 40
Mt CO2e

Fossila 
utsläpp i 

värdekedjor

ca 5
Mt CO2e

Produkters 
substitutions-

effekt

ca 60
Mt CO2e

- +
Skogs-

näringens
klimatnetto

ca 95
Mt CO2e

=

Svenska skogsnäringens ungefärliga klimatnetto

(att jämföras med Sveriges totala fossila utsläpp: 
62 Mt CO2e under 2016, inklusive utrikes transporter)



Naturvården går ganska bra, trots allt.

Virkesförråd 1920-2015, volym Gammal skog 1985-2015, areal

Källa: Riksskogstaxeringen, Skogsdata 2018





Fokus för hållbarheten (färre än 17!)

1. Lönsamhet och ekonomisk tillväxt: EN DEL AV hållbar utveckling
• Framgångsrik exportindustri
• Stora bidrag till samhällsekonomi och landsbygdsutveckling

2. Värdefulla skogar
• Bra naturvård
• Sociala värden av många slag
• Skogsskötsel sedan många år -> ökande biomassa och virkesvärde

3. Klimatnyttan är *mycket* stor -> Fossilfritt samhälle
• Ökat kollager i skogen
• Effektiva, rena värdekedjor med små och minskande fossila utsläpp
• Skogsprodukter ger höga substitutionseffekter

4. Värdegrund – det goda företaget
• Starka välsedda institutioner nödvändiga för hållbarhet
• Partnerskap
• Attraktiv arbetsgivare



1. Taking the higher ground

2. Det öppna målet

3. Tåfjutt eller Bredsida?



Målkänsla?

• Tåfjutt
• Hållbarhet handlar i första hand om kommunikation och varumärke

• Agenda 2030 är en politisk process

• Näringen skall följa lagkrav på hållbarhetsredovisning

• Investeringsbeslut skall informeras av hållbarhetsanalyser

• Bredsida
• Hållbarhet är drivkraften för affärsutveckling i skogsnäringen

• Verksamhetens mål och värden definieras utifrån Agenda 2030 ramverket

• Tillväxtpotentialen begränsas bara av tillgång på råvara

• De biologiska systemen är framtidens bas för ekonomi och välfärd



1. Taking the higher ground

2. Det öppna målet

3. Tåfjutt eller Bredsida?

4. Slutresultat



Många mål för skogsnäringen

Klimat-
nytta

Lönsam
tillväxt

Natur-
vård

Regional
utveckling

Mat-
produktion

Åter-
vinning

Rekreation
Hälsa

Ren luft
Rent vatten



Slutresultat

• Skogsnäringen har öppet mål
• Om man tar sig in i matchen

• Och gör affär av hållbarhet

• Agenda 2030 erbjuder ett ramverk
• Men fyller det inte med innehåll

• Integrerade lösningar – gilla komplexitet!
• Hitta synergier

• Hantera trade-offs

• Transparens och tydlighet

• Skogsnäringen måste bli mer hållbarhetsproaktiv!
• Ta (tillbaka) initiativet i hållbarhetsdebatten





A well harvested tree is not a loss.

It is a gain in renewable materials and 

sustainable landscapes


