Hållbarhetskriterier och
livscykelanalys för skogsbruk
Bakgrund och syfte med projektet
Standarder för biobaserade produkter har tagits fram
på uppdrag av EU-kommissionen (DG GROW) för att
främja framväxten av en bioekonomi i Europa.
För att utveckla och underlätta implementering
under svenska förutsättningar genomfördes projektet
Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk.
Projektet som helhet har koordinerats av Svenska
institutet för standarder, SIS.
Syftet med projektet är att stärka svensk biobaserad industri genom att höja statusen för biobaserade
produkter. Genom tydligare hållbarhetskommunikation
samt trovärdiga och relevanta data om svensk skogsråvara kan svensk industri få marknadsfördelar internationellt. Projektet hade tre delar; hållbarhetskriterier, produktkategoriregler och dataset. Det resulterade
i proaktiva och tidiga tolkningar av standarderna utifrån ett svenskt synsätt på skogsbruk.
Projektparter: Bergvik skog (under första halvan av
arbetet), BillerudKorsnäs, Domsjö Adityabirla, Energiföretagen Sverige, Essity, Holmen, IVL, LRF, Mondi (under uppstarten), Riksbyggen, RISE, SCA, Sekab, Setra,
SIS, Skogforsk, Skogsindustrierna, Sveaskog, Södra
Skogsägarna och Upphandlingsmyndigheten.

Hållbarhetsaspekter
för svensk skogsråvara
– Vägledning till SS-EN 16751:2016
Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier

Projektet
Hållbarhetskriterier
och livscykelanalys för
skogsbruk inom det
strategiska
innovationsprogrammet
BioInnovation ska stärka
svensk skogsindustri.

Hållbarhetskriterier
I delprojektet Hållbarhetskriterier har en nationell
handbok till SS-EN 16751:2016 Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier tagits fram. Standarden
innehåller principer, kriterier och indikatorer och
fungerar som ett ramverk. Handboken är en hjälp att
tillämpa denna på ett enkelt och enhetligt sätt för
svensk skogsråvara. Den är framtagen i konsensus av
en bred samling experter från hela den skogliga värdekedjan, projektledda av SIS.
Handboken ersätter inte existerande certifieringssystem i skogsbruket då den inte sätter några tröskelvärden. Istället ligger fokus på systematisk redovisning
av hållbarhetsarbetet och är till hjälp för alla som vill
uppfylla standarden i sitt skogsbruk. Boken fungerar
som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk och ger
nytta för hela värdekedjan på olika sätt.
Handboken finns att köpa via www.sis.se/tk565
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Standarden och handboken täcker in allmänna samt miljömässiga, sociala
och ekonomiska aspekter av skogsbruk. Syftet med handboken är att
skapa transparens och ett systematiskt arbetssätt samt att ge möjlighet
för organisationer att kvalitativt beskriva sitt hållbarhetsarbete.
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Produktkategoriregler (PCR)
Livscykelanalyser (LCA) är idag ett väletablerat verktyg för att bedöma produkters miljöprestanda och
används i vitt skilda sammanhang– från marknadsföring av egna produkter och produktutveckling till
policyskapande och i forskning. Gemensamma regler
för LCA-beräkningar, så kallade produktkategoriregler
(PCR), identifierades som utgångspunkt för en bredare
användning av LCA-resultaten i olika sammanhang.
En inventering och analys av befintliga beräkningsregler för de tre grundsortimenten sågtimmer, massaved och energisortiment visade att många PCR:er för
produkter baserade på skogsråvara enbart anger att
hänsyn ska tas till skogsbruket, men inte hur detta ska
göras. Genom de framtagna gemensamma PCR:erna
finns det nu möjlighet att utföra LCA-beräkningarna på
ett enklare, trovärdigare och mer jämförbart sätt.
Delen om PCR:er har projektletts av IVL Svenska
Miljöinstitutet och Skogforsk.
Utvecklingen av PCR för Basic products from forestry
har varit på en öppen konsultation och granskas nu
av den tekniska kommittén inom The International EPD
System inför publicering, som förväntas i november 2020.

Generiska dataset är en viktig grund
för LCA-beräkningar.
Projektdeltagarna kommer att arbeta
vidare med dessa på olika sätt.
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BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova,
Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv,
akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka
förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade
sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram
nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Produktkategoriregler för skogsråvara är framtagna av IVL och
Skogforsk i nära samarbete med
projektdeltagarna.

Dataset
För att utföra en LCA används både primära och
sekundära/generiska data. I dagsläget är många av
de generiska data som används gamla och vissa data
saknas helt. Om befintliga sekundärdata används ger
de därför troligtvis beräkningarna ett sämre resultat
än vad som är fallet i verkligheten.
Projektet har därför arbetat med att ta fram generiska dataset för fyra grundsortiment från skogen;
sågtimmer, massaved, GROT och övriga energisortiment. Detta har genomförts av RISE och Skogforsk
i nära samarbete med IVL och företagen i projektet.
Dessa generiska data är projektinterna och kommer att nyttjas av projektdeltagarna samt testas
ytterligare och kan så småningom komma att bli
publikt tillgängliga.

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för
skogsbruk har finansierats av BioInnovation och ingående projektparter.
Läs mer på: www.bioinnovation.se/projekt/hallbarhetskriterier-och-livscykelanalys-skogsbruk/

