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RE MI SS SVERI GE S N ATI ON ELLA SKOGSPROGAM

IKEM – Innovations och Kemiindustrierna lämnar här sina synpunkter de fyra delrapporterna om det
nationella skogsprogrammet.

IKEM företräder svenska och utlandsägda företag med gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla
industriella lösningar til l de globala samhällsutmaningarna.
Kraft att lyckas förenar våra 1400 medlemsföretag med 70 000 medarbetare inom kemi, plast och
materialbranscherna.

Vår industrier står för drygt 20 % av Sveriges export och använder ca 10 % biobaserad råvara med
ursprun g från skogs - och jordbruk.

ALLMÄNNA SYNPUNKTER

Vi tycker det är svårt att förstå uppdelningen områden. Mångbruk och tillväxt i en delrapport,
virkesproduktion och naturens gränser i en delrapport, biobaserade produkter i en tredje och
internationellt i en fjärde. Det är otydligt. Men för att underlätta er beredning samlar vi synpunkterna
enligt er uppdelning.

DELRAPPORT 1 – TILLV ÄXT, MÅNGBRUK OCH VÄ RDESKAPANDE AV SKOGE N SOM RESURS.

Målbild: Hållbarhet kräver internationell jämförelse . För våra indust rier är långsiktighet och
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet av största vikt. Då våra marknader är globala, liksom råvaror
och teknik ofta är globala resurser , så gäller det att biobaserade råvaror behandlas på likvärdiga villkor
när det gäller hål lbarhet. Vi tycker därför generellt att hållbarhetsfrågor ska hanteras i ett
internationellt sammanhang. Detta kan vara tydligare i målbilden för denna delrapport.

Åtgärdsförslag 3.3.1. Regional utvecklings - och samverkansforum . Regional samverkan kan va ra bra
och att öka förståelsen för materialflödena i vårt samhälle i skolan tycker vi är värdefullt. Vi tycker det
är viktigt att hela värdekedjor används som pedagogiska exempel för att eleverna ska få en förståelse
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för hur produkterna i deras vardag hänger samman med skogen. T.ex. En blöja behöver både skog och 

superabsorbenter. Superabsorbenterna kan i framtiden göras av skogsråvara o.s.v.  

Vi är idag lite tveksamma till fokuset på regional samverkan. Man kan lika gärna ha ett internationellt 

perspektiv i en ”Arena skogen”. Vi tror det är viktigt att tänka internationellt från början.  

 

 

DELRAPPORT 2 – VIRKESPRODUKTION, ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH NATURENS GRÄNSER 

Målbild: Hållbarhet kräver internationell jämförelse. För våra industrier är långsiktighet och 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet av största vikt. Då våra marknader är globala, liksom råvaror 

och teknik ofta är globala resurser, så gäller det att biobaserade råvaror behandlas på likvärdiga villkor 

när det gäller hållbarhet. Vi tycker därför generellt att hållbarhetsfrågor ska hanteras i ett 

internationellt sammanhang. Detta kan vara tydligare i målbilden för denna delrapport.  

 

Åtgärdsförslag 5.5.4 Utveckla skogen i skolan. Vi tycker det är viktigt att hela värdekedjor används som 

pedagogiska exempel för att eleverna ska få en förståelse för hur produkterna i deras vardag hänger 

samman med skogen. T.ex. En blöja behöver både skog och superabsorbenter. Superabsorbenterna kan 

i framtiden göras av skogsråvara o.s.v.  

Vi är idag lite tveksamma till fokuset på skog i en skolsatsning, ur ett svenskt perspektiv bör det kunna 

samordnas med andra råvaror som från jordbruket eller industrisektorer. Om målet är att skapa en 

förståelse för materialflöden i samhället och hur de hänger samman bör början vara där det är naturligt 

för eleven. För en elev i ett skogslän är skogen naturlig. För en elev i jordbruksbygd kan jorden vara 

naturlig. För en elev från Ullared kan ett besök i varuhuset vara en bra start och sedan gå bakåt i 

värdekedjan. För en elev i Kiruna kan gruvan vara en bra start. Finns det utrymme för att ha särskilda 

skolprojekt för varje industrisektor som har betydelse i Sverige?  

 

 

DELRAPPORT 3 – FRÄMJANDE AV BIOBASERADE PRODUKTER OCH ENERGI, SMARTA TRANSPORTER, 

EN SKOGSINDUSTRI I VÄRLDSKLASS OCH ÖKAD EXPORT 

Vi tycker mycket av det som beskrivs som målbilder och åtgärder är intressant i denna delrapport. 

Avgörande för att bidra till ökad bioekonomisk aktivitet ligger i att få ökat intresse från olika marknader 

för biobaserade produkter och alternativ. Därför tror vi att de flesta åtgärderna i delrapporten vinner 

på att slutanvändare involveras. Det blir enklare att hitta de relevanta argumenten om projekt formas 

efter olika marknader såsom fordon, möbler, kläder, byggnader etc. än att Sverige organiserar projekt 

utifrån trä, spannmål, djur etc. Avgörande är att förpacka vår kompetens på konkurrenskraftiga sätt. 

Därför bör inte Sverige dela upp insatserna efter sina råvaror utan sina marknader i stället och arbetet 

samordnas med övriga delar inom cirkulär/bioekonomi.  

 

DELRAPPORT 4 – INTERNATIONELLA SKOGSFRÅGOR 

Målbild: Hållbarhet kräver internationell jämförelse. För våra industrier är långsiktighet och 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet av största vikt. Då våra marknader är globala, liksom råvaror 

och teknik ofta är globala resurser, så gäller det att biobaserade råvaror behandlas på likvärdiga villkor 

när det gäller hållbarhet. Vi tycker därför generellt att hållbarhetsfrågor ska hanteras i ett 

internationellt sammanhang.  
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För frågor på denna remiss kontakta: 

 

 

 

 

Nils Hannerz 

Ansvarig Cirkulär ekonomi och Industriell biobaserad ekonomi 

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB 

Nils.hannerz@ikem.se 

 

070 325 30 07 
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