
SS-EN 16751 Biobaserade produkter – Håll-
barhetskriterier är en europeisk standard 
framtagen på mandat av Kommissionen som 
en del av Lead Market Initiative. 

Syftet med denna standard (och övriga 
mandaterade standarder för biobaserade 
produkter) är att främja biobaserade produk-
ter och att vara ett steg på vägen mot att göra 
EU världsledande inom bioekonomin.

Standarden gäller samtliga biobaserade 
produkter från alla typer av biomassa, det 
innebär att den är ganska övergripande och 
ger grunden för ett systematiskt arbetssätt 
snarare än att gå in på detaljer eller sätta 
gränsvärden. Den här handboken ger väg-
ledning kring hur standarden kan appliceras 
på svensk skogsråvara. Detta hjälper både 

de som vill rapportera enligt standarden och 
de som vill kravställa med den som grund. 
Handboken kan även användas som en kun-
skapskälla om svenskt skogsbruk.

SIS har projektlett arbetet med hand-
boken, i arbetet har även dessa organisatio-
ner deltagit: Bergvik skog, BillerudKorsnäs, 
Domsjö Adityabirla, Energiföretagen Sverige, 
Essity, Holmen, LRF, Mondi, Riksbyggen, 
SCA, Sekab, Setra, Skogsindustrierna, Svea-
skog, Södra Skogsägarna och Upphandlings-
myndigheten.

Denna handbok är framtagen som en del 
av projektet Hållbarhetskriterier och livscykel-
analys för skogsbruk inom ramen för det strate-
giska innovationsprogrammet BioInnovation.
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BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram 
initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. 
Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndig-
heten och Formas samt de intressenter från närings-
liv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. 
Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrens-
kraften i den svenska biobaserade sektorn genom att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram 
nya biobaserade material, produkter och tjänster. 
www.bioinnovation.se

Handbokens innehåll 
Handboken sätter standardens principer, kriterier 
och indikatorer i ett sammanhang genom inledande 
allmänna texter och under varje indikator finns utförlig 
vägledning samt förslag till svar på indikatorn.

Bara genom att följa lagen når organisationen en 
viss nivå. Mycket som görs inom svenskt skogsbruk 
tas för givet men behöver inte vara självklart utanför 
branschen, för andra råvaror eller för skogsråvara från 
andra länder. 

Syftet med handboken är att skapa transparens och 
ett gemensamt arbetssätt samt att ge möjlighet för 
organisationer att kvalitativt beskriva sitt  hållbar-
hetsarbete. 

Det är varje enskild organisation som ska svara 
på indikatorerna och handboken ska ses som en väg-
ledning och hjälp, inte ett facit. För att besvara kraven 
i standarden behöver man ofta förstå och beskriva 
förutsättningarna, därför inleds handboken med ett 
avsnitt som beskriver svenskt skogsbruk. 

Ny handbok beskriver hållbar-
hetsaspekterna för skogsråvara 
från svenskt skogsbruk

Bakgrund och syfte med handboken 
Standarden SS-EN 16751:2016 Biobaserade produkter 
– Hållbarhetskriterier innehåller principer, kriterier och 
indikatorer som ska fungera för all biobaserad råvara. 

Standarden är framtagen på uppdrag av EU-kom-
missionen (DG GROW) med syfte att främja framväxten 
av en bioekonomi i Europa. Den är en processtandard 
som utgår ifrån ett systematiskt arbetssätt och ställer 
generella frågor som ska besvaras av den som vill upp-
fylla standarden. 

Standarden ger ett ramverk och har inga tröskel-
värden utan ger istället möjlighet till en annan typ av 
kvalitativ kommunikation. 

För att på ett enkelt och enhetligt sätt kunna 
besvara standardens frågor för svensk skogsråvara 
har nu en nationell handbok tagits fram i nära samar-
bete med berörda intressenter. Boken bygger vidare 
på standarden och gör den praktiskt tillämpbar inom 
svenskt skogsbruk. 

Handboken tar inte upp ytterligare indikatorer än  
de som finns i standarden och ersätter inte existerande 
certifieringssystem i skogsbruket utan är ett stöd vid 
användande av standarden.

Handboken är framtagen i projektet 
Hållbarhetskriterier och livscykelanalys
för skogsbruk inom det strategiska
innovationsprogrammet BioInnovation.

Ny handbok

Standarden och handboken täcker in allmänna krav (t ex rapport-
eringsgränser) och miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. 
Exempel på aspekter: växthusgaser, biologisk mångfald, arbetsför-
hållanden, marknyttjanderättigheter och god affärssed.  



Projektgenomförande 

Arbetet startade med en förstudie på uppdrag av det 
strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Där 
gavs en bred inbjudan till berörda organisationer att 
medverka och ramarna sattes för projektet. 

Förstudien och det senare projektet, Hållbarhets-
kriterier och livscykelanalys för skogsbruk, har ko-
ordinerats av Svenska institutet för standarder, SIS. 
Handboken är framtagen inom delprojektet Hållbar-
hetskriterier.

Deltagarna i delprojektet har under detta arbete 
tillsammans kommit överens om texten och ambitio-
nen är en neutral handbok som hänvisar till myndig-
heter och/eller vetenskap. Miljöorganisationer har inte 
deltagit i projektet men var med i framtagandet av 
standarden.

De organisationer som valde att delta i delprojektet 
tillsammans med SIS var: Bergvik skog (under första 
halvan av arbetet), BillerudKorsnäs, Domsjö Adityabir-
la, Energiföretagen Sverige, Essity, Holmen, LRF, Mondi 
(under uppstarten), Riksbyggen, SCA, Sekab, Setra, 
Skogsindustrierna, Sveaskog, Södra Skogsägarna 
och Upphandlingsmyndigheten. Handboken har även 
skickats ut på remiss till ett antal viktiga intressenter 
som inte ingått i projektet. 

Målgrupp och användning 

Handboken är till för alla som vill uppfylla standarden 
i sitt skogsbruk. Men den kan vara nyttig i hela kedjan 
och säljare av skogsråvara och skogsprodukter kan 
använda handboken för att besvara kundernas olika 
frågor. Den passar även inköpare som vill ställa krav 
men inte riktigt vet hur eller vad som är viktigast. 

Handboken fungerar även som en kunskapskälla 
om svenskt skogsbruk och kan därför fungera som ett 
uppslagsverk för de som redan är insatta eller som en 
bra bas för de som vill lära sig mer.

Handboken finns både i tryckt format och som 
e-bok och finns att köpa via: www.sis.se/tk565.

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för 
skogsbruk har finansierats av BioInnovation och ingå-
ende projektparter. 
Läs mer på: www.bioinnovation.se/projekt/hallbar-
hetskriterier-och-livscykelanalys-skogsbruk/

Handboken är framtagen i 
konsensus av en bred samling 
experter från hela den skogliga 
värdekedjan.

Handboken kan vara till nytta 
för hela värdekedjan på olika 
sätt. Den finns att köpa på SIS 
hemsida.
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