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Förord

Mistra Digital Forest finansieras av Mistra och deltagande parter.
Forskningsprogrammets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar
och effektiv skoglig bioekonomi. Programmet leds av Skogsindustrierna och
programparter är BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra,
SLU, IVL, Skogforsk, Umeå universitet samt KTH.
www.mistradigitalforest.se
Arbetspaketet 3.3. inom programmet Mistra Digital Forest (MDF) syftar till att
visualisera för och nackdelar med olika alternativ vad gäller ett framtida
hållbart skogsbruk som förser en svensk bioekonomi med skogsråvaror.
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Sammanfattning
Arbetspaketet 3.3. inom programmet Mistra Digital Forest syftar till att visualisera för- och nackdelar med
olika alternativ vad gäller ett framtida hållbart skogsbruk som förser en svensk bioekonomi med
skogsråvaror. Under första verksamhetsåret har ett arbete påbörjats med en kunskapssammanställning
och en planering av verksamheten. Detta utgör en grund för verksamhetsplanen för år två. Resultaten från
dessa aktiviteter redovisas i denna interna rapport inom MDF.

Sustainable forestry scenarios

+ Communication, decisionmaking
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1 Målsättningar och inriktning
Den forskningsfråga som ska besvaras i arbetspaketet 3.3 är:
•

Hur kan olika alternativ för en framtida svensk bioekonomi baserad på råvaror från ett hållbart
svenskt skogsbruk åskådliggöras och kommuniceras?

Aktivitet ”3.3 Visualisering och fördjupad förståelse av svenskt skogsbruk” inom Mistras
forskningsprogram Digital Forest syftar till att utveckla och applicera verktyg som kan användas för att
visualisera olika alternativ för ett framtida hållbart skogsbruk som förser en svensk bioekonomi med
skogsråvaror. Enligt ursprunglig programplan är denna aktivitet avsedd att starta månad 13 inom
programperioden. En förberedande planering har dock påbörjats redan under första verksamhetsåret.
Föreliggande rapport utgör en avrapportering av detta första planeringsarbete med avsikt att underbygga
prioriteringar för aktiviteter år två.
Aktivitet 3.3 planeras att genomföras i tre steg:
•

•
•

Att vidareutveckla och ta fram nya verktyg för att åskådliggöra för- och nackdelar med alternativa
scenarier för framtida hållbart skogsbruk och resterande värdekedjor
Att kvantifiera råvaruflöden för nuläge och för framtida, alternativa värdekedjor och till dessa
knyta hållbarhetsindikatorer
Att ta fram ett användarvänligt verktyg för att åskådliggöra konsekvenser av olika, av användaren
skapade scenarier

Liksom för aktivitet 3.1. är avsikten med aktivitet 3.3 att möjliggöra digital systemanalys för hållbarhetsoch cirkularitetsbedömningar av bio-baserade produkter med olika geografiska och temporära skalor, för
att bidra till programmets vision om digitala lösningar för en hållbar och effektiv skogsbaserad bioekonomi. En frågeställning blir hur hållbarhetsanalyserna kan använda sig av digitala data från fjärranalys
och skogsmaskiner.

2 Förutsättningar

Arbetet i aktivitet 3.3 kommer att utföras i nära samarbete med aktiviteterna 3.1 och 3.2, detta för att
använd metodik skall harmonisera till exempel vad gäller olika verktyg och hållbarhetsindikatorer.
Metodiken som kommer att användas inom 3.1 kring livscykelanalyser är starkt kringgärdad av olika
formella metodramverk och ofta kopplat till implementeringar av EU-direktiv såsom
Byggproduktdirektivet, Energidirektivet eller Förnybarhetsdirektivet. Inom aktivitet 3.3 finns en större
frihet att använda metoder som styrs enbart av vetenskapliga ställningstaganden.

Ett skifte från fossilt baserade produkter till motsvarande produkter baserade på skogsråvara kan under
de närmsta åren och decennierna komma att leda till högre priser i konsumentled. Den skogsbaserade
råvaran kan vara dyrare än den fossila men även utveckling och implementering av nya
tillverkningsprocesser kan verka fördyrande. För att en övergång skall ske från fossilt till biogent
baserade produkter är det rimligt att anta att konsumenterna kommer att behöva betala något mer för en
viss produkt. En sådan kostnadsökning i konsumentled borde kunna accepteras om det står klart att
skogsråvaran är framtagen på ett sätt som utifrån alla väsentliga aspekter är avsevärt mer hållbart,
Skogsindustrierna / Box 55525 / 102 04 Stockholm / www.mistradigitalforest.se

4

jämfört med en motsvarande fossil råvara. Det är också sannolikt att användning av skogsråvara för olika
produkter kommer att öka i framtiden, vilket kan komma att leda till konkurrens om råvaran och till
insatser för ökad produktion i skogen. Även i detta sammanhang är det viktigt att hållbarhetsaspekter i
skogsbruket och i produkternas värdekedja är väl dokumenterade och kommunicerade.

Det finns i samhällsdebatten idag frågeställningar kring hållbarheten hos svenskt skogsbruk. Främst gäller
detta frågor kring biodiversitet i produktionsskog men även andra aspekter diskuteras, t ex olika
möjligheter att maximera kolförråden i skogsekosystemen, sociala värden mm. Utan tvekan kommer det
även framgent att finnas konflikter kring att effektivisera produktionen av skogsråvara samtidigt som
man vill bevara och utveckla skogens övriga värden. Utmaningen kommer att vara att finna kompromisser
som kan accepteras av alla parter. Förutom klimatnytta och naturvärden påverkar svenskt skogsbruk
väsentliga ekonomiska och sociala värden. Alla dessa värden behöver beskrivas, kvantifieras och vägas
mot varandra, för att finna optimala alternativ vad gäller framtida svenska skogsbruk. Hållbarhet,
transparens och spårbarhet är aspekter som nämns i debatten.
Det finns ett flertal olika aktörer som är aktiva i samhällsdebatten kring svenskt skogsbruk. Olika
naturvårdsorganisationer, till exempel Svenska Naturskyddsföreningen, är aktiva i debatten. Vidare är
olika certifieringsorgan viktiga aktörer. En certifiering av skogsråvaran är av stor vikt framförallt för
många exporterande skogsbolag. Förslag kring hållbarhetsbedömningar vad gäller svenskt skogsbruk och
resterande delar av de skogliga värdekedjorna behöver därför förankras med många olika aktörer, så väl
som med svensk allmänhet. Detta är inget nytt, även om dagens debatt till stor del präglas av ett
”ställningskrig”, med begränsad vilja till kompromisser. Vi ser att verksamheten inom aktivitet 3.3
behöver bedrivas utifrån en stegvis procedur för att förankra metodik för hållbarhetsbedömningar av
svenskt skogsbruk med olika aktörer i den svenska samhällsdebatten (Figur 1).

Figur 1. En illustration av en stegvis procedur för att förankra metodik för hållbarhetsbedömningar av
svenskt skogsbruk med olika aktörer i den svenska samhällsdebatten.
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3 Verktyg för hållbarhetsbedömningar
Det finns redan idag olika verktyg för hållbarhetsbedömningar inom den skogliga sektorn. Ett exempel på
ett sådant verktyg är ”Tools for Sustainability Impact Assessments, ToSIA, http://tosia.efi.int (Lindner m.
fl., 2012). ToSIA, har utvecklats för att kunna analysera alternativa situationer inom hela den skogliga
värdekedjan och inkluderar indikatorer för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. I en studie
finansierad av Energimyndigheten testades ToSIA för svenska förhållanden, i en jämförelse av olika
omfattning av GROT-uttag från skog i Kronobergs län (de Jong m. fl., 2018). Det grundläggande upplägget
för ToSIA befanns vara bra, men tekniska problem gjorde att modellen inte kunde användas i sin
nuvarande form. En väg framåt skulle kunna vara att använda de grundläggande principerna i ToSIA, i ett
nytt, användarvänligt verktyg anpassat för svenskt skogsbruk.

Ett nytt, övergripande verktyg för att visualisera olika hållbarhetsaspekter planeras att tas fram inom
WP3 för svenskt skogsbruk och övriga delar av den skogliga värdekedjan. För detta avser vi att använda
en kombination av två befintliga beräkningsverktyg, Heureka och BioMapp (Figur 2). Hållbarhetsanalyser
för skogsbruk hanteras med Heureka, medan hållbarhetsanalyser för resterande delar av olika skogliga
värdekedjor hanteras med en utvecklad version av BioMapp. Gränssnittet mellan Heureka och BioMapp
föreslås ligga vid upplagrad skogsråvara vid vägkant. BioMapp slutar vid färdigställandet av
skogsindustriella produkter, med en potentiell möjlighet att beskriva vilka fossila produkter de kan
ersätta, det vill säga vilken substitutionsnytta de har.

BioMapp/IVL

Figur 2. En illustration av en kombinerad användning av två befintliga beräkningsverktyg, Heureka och
BioMapp.
Heureka (Wikström m. fl., 2011) innefattar olika, mycket omfattande prognosmodeller för skogens
utveckling i Sverige och har utvecklats av SLU tillsammans med Skogforsk. Målsättningen har varit att
kunna ge en rumslig beskrivning av skogen med hög detaljeringsgrad förutsatt olika simulerade
skogsbruk. Heureka beskrivs mer på: http://www.slu.se/heureka.
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BioMapp (Staffas m.fl., 2015) utvecklades som ett verktyg för att visualisera olika användarstyrda
alternativ för flöden av skogsråvara, uttryckt som biomassa och energi, genom olika alternativa
värdekedjor från avverkning till produkt. BioMapp inkluderar alla väsentliga materialflöden till
existerande industriell infrastruktur, såsom pappersbruk, sågverk och kraftvärmeverk, och sedan vidare
till produkter. Även sidoströmmar och biprodukter finns representerade i BioMapp, dock med
avgränsning till de som vid aktuell tidpunkt hade en tydlig produkt och en marknad (d.v.s. ej produkter
och material under utveckling i pilot och laboratorieskala).
Avsikten är att Heureka och BioMapp skall kunna användas sammankopplade och att de olika
hållbarhetsindikatorer som används inom Heureka respektive BioMapp skall vara kompatibla, så att
hållbarhetsanalyser kan summeras över hela de skogliga värdekedjorna. Genom att koppla samman
resultat från Heureka med BioMapp så kan hela värdekedjan från planta till produkt (inklusive
återcirkulation av råvara) illustreras.

4 Indikatorer för olika aspekter av hållbarhet

Initiala inventeringar har gjorts över vilka indikatorer för hållbarhetsbedömningar som kan vara lämpliga
att använda. Strävan har varit att använda indikatorer för hållbarhet som kan beskrivas med kvantitativa,
kontinuerliga numeriska värden. Vidare är det en målsättning att så långt möjligt utnyttja befintliga
inventeringar och indikatorer, som redan används för olika certifieringar och för uppföljning av
miljömålet Levande Skogar.

En generell princip har antagits att indikatorvärden skall användas för att på ett relativt sätt jämföra olika
alternativa scenarier. Indikatorvärden baseras på storleken på materialflödet genom olika alternativa
vägar i värdekedjorna enligt:
Absolut indikatorvärde = relativt indikatorvärde * materialflöde

Ett relativt indikatorvärde för till exempel utsläpp av NOx vid virkestransporter kan vara x kg NOx / y m3
sk transporterad / z km längd på transportväg. Beräkningarna måste separeras geografiskt, för olika
trädslag och vedkvalitet etc. Denna typ av beräkning knyts till olika processer, som tas fram enligt en
livscykelanalys. På så sätt kommer nuvarande flödesbaserade version av BioMapp att bli processbaserad,
vilket ökar möjligheten till komplexitet och framförallt flexibilitet att hantera olika framtida scenarion.

Olika indikatorvärden för hållbarhetsaspekter behöver vägas mot varandra, summeras och
kommuniceras. Ett sätt att åstadkomma detta är att normalisera indikatorvärden (t ex 0 - 1) och därefter
aggregera till olika huvudindikatorer. Metoder för detta finns t ex inom ”Multi Criteria Analysis”. Även
indikatorer för cirkuläritet behöver inkluderas i analyserna. Det är viktigt att om sådana
normaliseringsmetoder tillämpas bör även resultat visas som innehåller det ursprungliga, faktabaserade
resultatet som dessa sammanvägningar baseras på.

I det följande stycket ges en första inventering av exempel på olika kvantitativa indikatorer som kan
användas för att beskriva olika hållbarhetsaspekter för svenskt skogsbruk. Dessa indikatorer rör
huvudsakligen hållbarhetsaspekter i skogsbruket men kan senare kompletteras med indikatorer för själva
produktanvändningen. En samlad hållbarhetsbedömning grundad på indikatorerna görs för hela
värdekedjan för att illustrera produkters sammanvägda hållbarhet. Indikatorerna bör inte vara för många,
eftersom resultaten då blir oöverskådliga. Samtidigt behöver indikatorerna täcka in de
hållbarhetsaspekter som kan anses vara väsentliga. Indikatorerna behöver också vara möjliga att
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applicera i Heureka respektive BioMapp. Förslagen nedan är avsedda att stimulera en fortsatt diskussion
kring dessa aspekter.

Indikatorerna avses att appliceras på stora skogsområden på landskapsnivå, i ett första skede dels
nationellt för Sveriges samlade skogsareal, dels för de testområden som avses användas inom MDF.
Analyserna behöver genomföras över relevanta, långa tidsperioder, men bör för tydlighets skull uttryckas
som ett medelvärde per år. Analyserna bör beskriva ett system nära ”jämvikt”, det vill säga att inga stora
förändringar sker på korta tidsperioder. För att tillåta jämförelser mellan olika områden bör
indikatorerna uttryckas per ha skog totalt för hela det analyserade området (inklusive produktiv skog,
skogliga impediment, skog avsatt för frivillig hänsyn samt skyddad skog). Syftet är inte att illustrera
effekter på beståndsnivå. I en nyligen avverkad skogsyta kommer viktiga faktorer som kolbalanser och
biologisk mångfald att påverkas mycket kraftigt. Om hållbarhetsbedömningen i stället görs för en större
areal, bestående av skogspartier i olika stadier av tillväxt, så erhålls en mer representativ bedömning på
landskapsnivå.
En avgörande faktor för val av indikatorer är att det är möjligt att erhålla kvantitativa värden med en
rimlig arbetsinsats. I avsnittet nedan beskrivs kortfattat de föreslagna indikatorerna som kan beräknas
med etablerade metoder antingen direkt från modeller i Heureka-systemet (eller i Riksskogstaxeringen)
eller modeller som används inom LCA eller i andra sammanhang. Alla miljöpåverkanskategorier som
normalt hanteras i en LCA kommer att beaktas, såsom klimatpåverkan, försurning, övergödning,
marknära ozon, stratosfärisk ozonnedbrytning och resursanvändning.

I ett längre tidsperspektiv är målsättningen att indikatorerna också ska kunna utläsas från fjärranalysdata
(t.ex. laserscanning) eller mätningar från skogsmaskiner. Dessa möjligheter kommer att utvecklas i
samarbete med WP1 och WP2 under kommande år. I vissa fall föreslås nedan underindikatorer som sedan
på lämpligt sätt summeras till huvudindikatorer.

4.1

Exempel på indikatorer för skogsbrukets klimatpåverkan

•

•

•

•

•

Förändring i skogsekosystemens kolförråd inkl. levande och död biomassa, förna samt markkol.
Resultat från Heureka-systemet,
Enhet Mt CO2e/ha skog totalt/år, detta knyter an till Sveriges rapportering till
klimatkonventionen.

Utsläpp av växthusgaser, utöver CO2, orsakade av skogsbruksåtgärder

Enhet Mt CO2e/ha skog totalt/ år, t ex avgång av CH4 och N20 från mark och vatten, detta
knyter an till Sveriges rapportering till klimatkonventionen.

Utsläpp av fossila växthusgaser vid skogsbruksåtgärder,

Enhet Mt CO2e/ha skog totalt/ år, utsläpp från maskiner mm, detta knyter an till Sveriges
fossila utsläpp

Samlad energiförbrukning orsakad av skogsbruksåtgärder,
Enhet MJ/ha skog totalt/år

Substitutionseffekter – minskad användning av fossila råvaror i samhället.
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•

Beräknas med metodik från LCA (Task 3.1). Denna indikator gäller främst nedström den
skogliga värdekedjan.

Temporära kolsänkor (HWP, harvest wood products).

Beror på antaganden om produkters livslängd m.m. Denna indikator gäller främst
nedström den skogliga värdekedjan.

Datakällor

Steg 1: resultat från Heureka och Riksskogstaxeringen

Steg 2: resultat från laserscanning och maskinförare (WP1, 2)

4.2

Exempel på indikatorer för skogsbrukets miljöpåverkan
•

Påverkan på biodiversitet, delas upp i 4 underindikatorer
o Areal gammal skog med en genomsnittlig trädålder högre än 140 år (Boreal region) samt
120 år i övriga landet (Boreonemoral och nemoral region).

o

o

o

Datakällor

•

Enhet ha/ha skog totalt, knyter an till indikator använd inom miljömålet ”Levande skogar”,
samt FSC certifiering
Areal skog med lövinblandning >x% (Boreal region) samt >y % i övriga landet
(Boreonemoral och nemoral region).

Enhet ha/ha skog totalt, knyter an till indikator använd inom miljömålet ”Levande skogar”,
samt FSC certifiering
Areal produktiv skog som bedrivs som kontinuitetsskogsbruk

Enhet ha/ha skog totalt, knyter an till regeringens intensioner att öka arealen hyggesfritt
skogsbruk
Arealen produktiv skogsmark med viktiga strukturer i skogen; död ved, grova träd och
äldre lövrik skog

Enhet ha/ha skog totalt, knyter an till indikator använd inom miljömålet ”Levande skogar”,
samt FSC certifiering; död ved >20 cm diameter; grova träd, tall, gran och ädellöv, diameter
>45 cm, minst 60 sådana träd per hektar; äldre lövrik skog avses skog som i medeltal är
äldre än 80 år i boreal region och äldre än 60 år i boreonemoral och nemoral region samt
där minst 3/10 av grundytan utgörs av lövträd
Steg 1: resultat från befintliga data samt modellering med Heureka-systemet.

Steg 2: resultat från laserscanning, fjärranalys (WP1, 2)

Utsläpp av NOx till luft från skogsbruk och skogsindustri - luftkvalitet och övergödning,
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•

•

Enhet kg NOx/ ha skog totalt/år, knyter an till krav från EU-direktiv på reducerade utsläpp
av NOx till 2030

Hänsyn vid vattendrag,

Enhet m3 lämnade hänsynsträd/ km längd vattendrag genom slutavverkat område

Påverkan på återhämtning från försurning, påverkan på skogsmarkens basmättnadsgrad genom
bortförsel av biomassa

Datakällor

Enhet (µekv baskatjoner bortfört som biomassa - µekv baskatjoner tillfört som aska) / ha
skog totalt), knyter an till skogsbrukets försurning inom miljömålet “Bara naturlig
försurning”
Steg 1: resultat från befintliga data samt modellering med Heureka-systemet.

Steg 2: resultat från laserscanning, fjärranalys (WP1, 2)

4.3

Exempel på indikatorer för ekonomiska värden
•

Någon nationalekonomisk indikator t ex “Gross Value Added”, vilket är det årliga förädlingsvärdet
som uppstår som en följd av de samlade processerna vid skogsbruk.
Enhet Mkr/ha skog/år.

•

•

•

(Alternativt nationalekonomisk indikator : ökade regionala skatteintäkter)

Skogsägarens ekonomiska nettointäkt,

intäkter subtraherat med kostnader, som årsmedelvärde över en viss period, enhet
Mkr/ha skog/år

Arbetstillfällen som skapas av skogsbruket lokalt inom området
(årsarbetstillfällen/ha skog total/år)

Intäkter till småföretag inom skoglig sektor i närområdet, bidrag till en levande landsbygd

Datakällor

4.4

Mkr/ha skog totalt/år)
SCB m.fl..

Exempel på indikatorer för sociala värden
•

Rekreationsvärde, “skogskänsla”

definieras som skog med sikt >x m, god framkomlighet, <y m från bilväg

Skog lämplig för jakt? enhet ha/ totalt ha skog; definition?
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•

•

Areal hyggen

definieras som sammanhängande trakthyggen > xha , enhet ha/ha skog totalt

Areal tätortsnära kontinuitetsskog

Datakällor

kan nås med allmänna kommunikationer, enhet ha/ha skog totalt

Resultat från Heureka .

5 Scenarier

Tidigare scenarier som använts bl a i SKA-15 har fått viss kritik, att de varit alltför lika varandra. Vi har
därför föreslagit mer diversifierade scenarier enligt nedan, för att uppnå en tydligare förståelse för
konsekvenserna av olika scenarier vad gäller hållbarhet.

1: Dagens skogsbruk,
2: Inget skogsbruk,

3: 25% lägre avverkningstakt än i scenario 1 (som då inrymmer bl.a. mer naturvårdsarealer och
alternativa brukningsformer som blädning)

4: 25% högre avverkningstakt än i scenario 1 (som då inrymmer produktionshöjande åtgärder, bl.a.
gödsling och användande av exoter/Pinus contorta etc.).

6 Geografisk och tidsmässig upplösning

Scenarioanalysen avses genomföras på nationellt och regional skala, samt för programmets utvalda
”digital test sites” (för att möjliggöra senare koppling till fjärranalys och maskindata).

Tidsmässigt kommer skogsråvarans ”historik” att vara olika om man avser rotationsperiod för tillväxt
eller skörd och tillverkning av produkter vilket sker under ≈1 år. Även för användningen av produkter
varieras tiden mellan ca 1-100 år. För att täcka in relevanta tidsaspekter bör valda indikatorer integrera
hållbarhetsinformation över flera tidshorisonter, vilket enklast görs genom att beskriva hållbarhet i
geografisk representativa skogsbruksområden (landskapsnivå) innehållande mark med alla faser i
skogsbruket representerade: från nyskördad till avverkningsmogen (och skyddade).

7 Monetarisering av värden för olika indikatorer

Begreppet ekosystemtjänster kräver i många fall en monetarisering av olika värden, till exempel olika
hållbarhetsindikatorer. Metoder för att sätta trovärdiga, ekonomiska värden för olika
hållbarhetsindikatorer saknas i många fall. Vi undviker därför tillsvidare att använda ekonomiska
värderingar av olika hållbarhetsindikatorer (med undantag för de ekonomiska indikatorerna).
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8 Normalisering och värdering av olika indikatorer
Inom beslutsverktyget ToSIA beskrivs en metodik, ”Multi Criteria Analysis”, för att normalisera olika
indikatorer, 0 - 1. Först kan värdena normaliseras utifrån två tröskelvärden. I figur 3 visas det absoluta
indikatorvärdet på x-axeln och det normaliserade värdet på y-axeln, där +1 är högst upp och 0 längst ner.
Det blir omvänt om det är en indikator med en negativ aspekt. Om det absoluta indikatorvärdet överstiger
ett tröskelvärdes ”preferens” sätts det till 1.0 under antagandet att det inte spelar någon roll om värdet är
högre, det blir lika bra ändå. Omvänt då med värden lägre än tröskelvärdet ”indifferens”. Normaliserade
värden för underindikatorer kan på detta sätt aggregeras till huvudindikatorer.
Figur 3. Illustration av metodik för att
normalisera indikatorvärden, med
användande av tröskelvärden.
Om det absoluta indikatorvärdet överstiger
ett tröskelvärde ”preferens” sätt det till 1.0
under antagandet att det spelar ingen roll om
värdet är högre, det blir lika bra ändå. Omvänt
då med värden lägre än tröskelvärdet
”indifferens”.
Modifierat från ToSIA, http://tosia.efi.int

Vidare kan användaren ges möjlighet att värdera och vikta olika huvudindikatorer med ett värde mellan 0
och 1, utifrån sina egna subjektiva preferenser. I slutändan finns det, i teorin, således möjligheter att
summera alla indikatorer i ett enda värde. Inom ToSIA benämns detta ”Sustainability Index Rating”.

Ett färre antal indikatorvärden att ta ställning till kan ses som en förenkling. Å andra sidan medför en
omfattande aggregering av indikatorvärden med nödvändighet att ett stort antal antaganden måste göras,
t ex om tröskelvärden för ”preferens” och ”indifferens”, som illustreras i Figur 3 ovan. Alla antaganden
och värderingar måste göras med en hög grad av transparens, så att användaren får en god förståelse för
under vilka premisser som hållbarhetsbedömningarna görs.

9 Format för digital input för hållbarhetsbedömningar
Detta får utformas i samråd med WP1 och WP2.

10 Möjligheter för visualisering och kommunikation
Resultat från aggregerade hållbarhetsanalyser med olika inriktning, som beskrivits ovan, kan presenteras
på olika sätt. Generellt kan det vara lämpligt att jämföra scenarier parvis, där ett scenario alltid är ”dagens
skogsbruk”. Avsikten är inte att illustrera effekter av skogsbruk (positiva eller negativa) i relation till ett
definierat idealtillstånd, utan att fokusera på skillnader i jämförelse med dagens tillstånd.
Ett sätt är tabellvisa värden, som visas i ett exempel i Figur 4A. Olika färgskalor kan användas för att
visualisera om värdet är i hög grad positivt eller inte.

Spindeldiagram utgör ett bra sätt att illustrera komplexa resultat, som gör att olika värden enkelt kan
jämföras. Ett exempel på hur spindeldiagram använts visas i Figur 4B nedan. Spindeldiagram kan dock
Skogsindustrierna / Box 55525 / 102 04 Stockholm / www.mistradigitalforest.se
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också vara svåra att förstå för någon som inte är van att läsa av diagram. Även för ett spindeldiagram är
det möjligt att visa olika indikatorer separat för olika delar av värdekedjan, genom att dela upp
spindeldiagrammet i sektorer.
A

Del av
värdekedjan/ typ av
indikator
Ekonomisk
Skogsbruk
Industriella
processer
Produkt transport
och användning
Slutskede/
cirkularitet
Totalt

Scenario 1 (ex ökad hänsyn till klimat och
miljö)

Referens-scenario
Socialt Klimat Miljö

Total

Ekonomisk

Socialt Klimat Miljö

Total

0.75

0.75

0.75

0.25

0.63

0.25

0.50

0.50

0.75

0.50

0.75

0.75

0.25

0.25

0.50

0.50

0.50

0.25

0.50

0.44

0.50

0.50

0.25

0.25

0.38

0.50

0.50

0.25

0.50

0.44

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.75

0.50

0.75

0.75

0.69

0.44

0.52

B

Figur 4. Exempel på möjliga sätt att presentera resultat från olika hållbarhetsanalyser från WP3,
(Heureka/BioMapp).; A, Tabellvis med numeriska värden för aggregerade hållbarhetsindikatorer och
för olika delar av värdekedjan; B, Spindeldiagram förmår att på ett översiktligt sätt åskådliggöra
kvalitativa skillnader mellan olika alternativ baserat på ett stort antal indikatorer. I detta exempel visas
värden för 14 stycken olika indikatorer. Kvalitativa värden visas från diagrammets mitt, mot ytterkant i
fem olika nivåer. Scenariot ”dagens skogsbruk” antar för alla indikatorer värdet noll (röd linje). Det
scenario som skall jämföras (grön linje) antar positiva och negativa värden jämfört med ”dagens
skogsbruk”, till exempel definierat som +/- 5%, +/- 10% etc.
Exemplet är taget från det nationella skogsprogrammet, där det finns en underlagsrapport från
arbetsgrupp 2, ”Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser”.
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11 En arena för konstruktiva diskussioner
Pågående diskussioner kring hållbarheten hos svenskt skogsbruk präglas av en brist på konstruktiva
samtal. IVL Svenska Miljöinstitutet har en lång erfarenhet att som en opartisk aktör leda konstruktiva
diskussioner mellan parter i konflikt, till exempel i det internationella luftvårdsarbetet inom
Luftkonventionen men även på nationell skala genom den så kallade gruvdialogen.

12 Hittills utfört arbete

12.1 Litteraturstudie – hållbarhetsindikatorer, biodiversitet och klimatnytta, för
skog och skogsbruk (gemensam aktivitet för 3.1, 3.2, 3.3)
En genomgång har gjorts av den vetenskapliga litteraturen kring verktyg och indikatorer för
hållbarhetsindikatorer med inriktning på skogsbruk.

Vetenskapligt grundade definitioner har tagits fram för de viktigaste hållbarhetsindikatorerna.

En inventering har gjorts av de indikatorer som används för uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Levande
skogar”, samt den metodik som används inom aktiviteter för certifiering – FSC och PEFC.

En genomgång har gjort av den metodik som används för Sveriges rapportering till klimatkonventionen/
EU inom markanvändningssektorn (LULUCF) med inriktning på förändringar av kolförråd.

En genomgång har gjorts av befintliga verktyg för hållbarhetsbedömningar inom skoglig sektor.

12.2 Datakällor och metoder – Vad kan levereras från Heureka?

En genomgång har gjorts av befintliga indikatorer för biodiversitet i Heureka. Möjligheter att beräkna nya
indikatorer har diskuterats, liksom möjligheter för beräkning av förändrade kolförråd i Heureka.

12.3 Metoder för visualisering

En inledande studie har påbörjats av vad som har använt tidigare.
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