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Sveaskogs utgångspunkt

Skogen och den förnybara skogsråvaran har en särskild roll i omställningen till en biobaserad
cirkulär ekonomi. Sveriges skogsbruk och skogsindustri är idag ett föredöme i ett internationellt
perspektivoch skogens bidrag till en hållbar utveckling ligger väl i linjemed flertalet av de globala
målen i Agenda 2030

Såväl Sveaskogs som övriga Sveriges skogarbrukasi allt väsentligtså att dess klimatnytta tas
tillvara, biologiska mångfald värnas samtidigt som sociala och ekonomiska värden bibehålls och
förstärks.
Hållbar utveckling ska baseras på vetenskap, ökad kunskap och erfarenheter.
Ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark skapartillväxt, mångfald och
ökat värde för generationer.
Skogsbrukets lönsamhetär en förutsättning för desskonkurrenskraft.

Sammanfattning

Sveaskog anser att betydelsen av en kraftfull handlingsplan för Agenda 2030 inte kan
överskattas.
Agenda 2030 är det mest angelägna ramverk världen har att förhålla sig till i
hållbarhetsarbete och Sveriges bidrag till uppfyllelse av målen bör konkretiseras med tydlig
tidsaspektoch med tonviktpå åtgärder som kan startas upp tidigt i den uppsatta
tidsperioden.
Sveaskog önskar tydligare beskrivning av vad delegationen vill se av näringslivet
respektive politiken i mer konkreta termer för att ge tydligare vägvisning till politiken.
Sveaskog välkomnar ny ordalydelse i författningsförslaget som understryker de tre
hållbarhetsdimensionerna och därmed vikten av balans och samverkan dem emellan.
Kombination av hållbarhetsnytta och affärsnytta driver hållbar utveckling och politiken bör
ge näringslivet långsiktigt stabila förutsättningar för investeringar och innovativa satsningar.
Det är viktigt att politiken inte släpar efter näringslivets ambitionsvilja –hållbarhet är en
konkurrensfördel och den drivkraften bör premieras.



 

 

 Regeringen bör ställa frågan till näringslivet hur politiken kan bidra till att ge rätt 
förutsättningar för ett robust genomförande av agendan.  
 

 En strukturerad dialog mellan olika aktörer i det offentliga och i näringslivet med stöd av 
forskning, och där återkommande samtal är en nyckelfaktor, är värdefull och viktig att 
genomföra.  

 Gröna obligationer är en etablerad produkt på den finansiella marknaden med potential att 
både växa och verka pådrivande i hållbar utveckling och bör uppmuntras ytterligare. 

 
 
 
 
Specifika synpunkter 
 
4. Sveriges åtagande kräver handling 
Samstämmighet och gemensamt ansvar är bra men Sveaskog efterlyser tydligare ståndpunkter 
hur politiken avser att bidra. 
 
8. Behovet av kunskap forskning och innovation 
Sveaskog välkomnar delegationens förslag om utveckling av tvärdisciplinär kompetens och ser 
gärna att steget från analys och utvärdering till genomförande stimuleras och kortas. 
Innovation och uppskalning av hållbara projekt till praktisk tillämpning bör stödjas ytterligare och 
mer resurser tillsättas. 
 
11. Näringslivets roll i genomförandet 
Sveaskog delar delegationens uppfattning att upphandling med hållbarhetskrav är ett viktigt 
styrinstrument som såväl myndigheter som näringsliv bör implementera. 
Integrerad rapportering som tydliggör värdeskapande i olika dimensioner genom samverkan av 
olika perspektiv bör uppmuntras och efterfrågas. 
 
12. Arbetsmarknadens parters roll i genomförandet 
Sveaskog instämmer att den svenska arbetsmarknadsmodellen bör värnas då den förverkligar det 
gemensamma ansvar agendan utpekar. 
 
13. Civila samhällets roll i genomförandet 
Kunskapsbrist har bromsande effekt på hållbar utveckling och det civila samhället är en viktig aktör 
för folkbildning. Rätt kompetens finns förutom inom akademien ofta inom företagen och samverkan 
bör eftersträvas. 
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