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Det gröna
näringslivet
är grejen!

N

YCKELN TILL minskad global uppvärmning. Vägen till att nå regeringens klimatoch miljömål. Grunden för det hållbara
samhället. För det hållbara samhället förutsätter förnyelsebara råvaror, hänsyn till naturen
och hänsyn till kommande generationer. Med
andra ord: det hållbara samhället förutsätter
det gröna näringslivet. Förutsätter skogen,
jorden och djuren.
Mat, energi, byggmaterial, bränsle, textilier
och kemikalier – produktionen i det gröna
näringslivet är bokstavligt talat grunden för
att bygga det hållbara Sverige. Hela Sverige.
Det gröna näringslivet finns till stora delar på
landet, men produktionen är en förutsättning
också för att städerna ska kunna utvecklas.
Samtidigt erbjuder det gröna näringslivet en
väg ut ur ekorrhjulet i storstan: ett alternativ
till att bo lite för trångt, pendla lite för långt
och stressa hem till familjen alldeles för sent.

Om projektet
Jobba grönt
DET GRÖNA näringslivets attraktionsförmåga
är en avgörande faktor för Sveriges framtid.
Företagen inom denna sektor skapar jobb och
tillväxt från norr till söder. Det gröna näringslivet förvaltar naturen och har en djurhållning
i världsklass, men man behöver bli fler. Därför
gör Gröna arbetsgivare och Lantbrukarnas
Riksförbund, LRF, en satsning för att locka fler
människor att starta företag och börja arbeta
inom det gröna näringslivet.
Projektet går under namnet Jobba grönt och
målet är att locka fler att arbeta och starta
företag inom lantbruk, skogsbruk och trädgård.
Projektet syftar också till att nå de som idag
arbetar inom helt andra branscher för att få
in nya kompetenser i det gröna näringslivet
genom att öka antalet karriärbytare.
Macklean tog som ett första steg i detta
projekt, under våren 2015, fram en bild av det
gröna näringslivet till 2030 vilket resulterade
i en rapport. Det ni nu håller i er hand är en
uppdatering av denna rapport. Representanter
för ett flertal olika organisationer och företag
har konsulterats för att skapa en bild av hur
det gröna näringslivet kommer att utvecklas.
Ett stort tack går till alla som deltagit i
arbetet och sett till att slutresultatet är såväl
relevant som trovärdigt och användbart.

”Det gröna näringslivet skapar det allt
fler människor efterfrågar, hållbara och
miljövänliga tjänster
och produkter”

I EN VÄRLD där varningsklockorna ringer allt
högre står det gröna näringslivet för hopp.
Och arbetstillfällen. Bagare eller bonde. Kock
eller klimatforskare. Skogsmaskinförare eller
solenergiingenjör. Veterinär eller vindkrafttekniker. Parkarbetare eller plantskoleföretagare.
Bioteknolog eller agronom. Det finns hundratals yrken inom det gröna näringslivet – och
många utbildningar som leder till dem: gymnasier, högskolor, universitet, folk- och yrkeshögskolor.
DET ÄR LÄTT att få jobb. Det gröna näringslivet
skapar det allt fler människor efterfrågar, hållbara och miljövänliga tjänster och produkter.
Samtidigt ersätts det gamla, det fossila, miljöfarliga och resurskrävande med innovativa
produkter, och samarbeten. Samtidigt skapas
jobb och tillväxt från norr till söder. Samtidigt
växer ett hållbart samhälle fram.
Ur ett globalt perspektiv har Sverige goda
förutsättningar och möjligheter att ta en allt
viktigare roll. Den här rapporten kommer att
beskriva lantbruket och skogsnäringen idag på
både en global och nationell nivå, och måla
upp en bild av framtidsutvecklingen. Vilka
utmaningar står vi inför, hur kan de gröna näringarna vara en lösning, och vilka kompetenser kommer att krävas idag och imorgon?

🍀
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UTVECKLINGEN / GLOBALT & I SVERIGE
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Befolkningstillväxt historiskt och framöver
uppdelat i låg-, medel- och höginkomstländer.

Nettomigration per 1000 invånare per land enligt
statistik och prognostiserat medelvärde år 2015-2020.

Samhällsklyftorna växer

Tillväxt, förändringar och osäkerhet
Växande global medelklass
Under de kommande 30 åren väntas
jordens befolkning växa med två miljarder människor och tillväxten sker framför
allt i utvecklingsregioner.
Fattigdomen i världen fortsätter att minska
Använder Bing
© GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft, Wikipedia
och den globala medelklassen
växer. Utvecklingen sker främst i Asien och i viss mån i
Afrika. Detta skapar en maktförskjutning där
både Kina och Indien får ett större globalt
inflytande i takt med att deras köpkraft ökar.
Den nya medelklassen som växer fram vill
uppnå samma levnadsstandard som sin motsvarighet i västvärlden och därför konvergerar
konsumtionsmönstren.
I samband med att människor höjer sin
levnadsstandard ökar efterfrågan på lyxvaror
såsom teknikprodukter och accessoarer, men
också animaliska livsmedelsprodukter. De
förändrade konsumtionsmönstren fortsätter
att bidra till ekonomisk tillväxt men medför
även en ökad miljöbelastning.

Klimatförändringar och
global uppvärmning
Många ser klimatet som vår generations största
utmaning. Klimatförändringarnas effekter
märks allt tydligare i världen i och med extrema väderhändelser såsom torrperioder,
översvämningar och starka stormar. Dessutom
visar forskningen att glaciärerna krymper,

4 FRAMTIDEN ÄR GRÖN

medeltemperaturen ökar och att haven stiger
allt snabbare.
Merparten av alla länder har undertecknat Parisavtalet som slår fast att vi ska sträva
efter att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. FN:s klimatpanel IPCC
hävdar dock att vi inte kan nå dessa mål
genom att endast minska utsläppen; för att
lyckas måste vi också binda mer kol än vad
vi släpper ut. De närmaste tio åren är helt
avgörande för att undvika förödande konsekvenser på grund av klimatförändringar.

Osäkerhet och volatilitet i politiken
Politiker i hela världen använder sig av mer
populistiska argument och lyckas rekrytera
missnöjda väljare över hela den traditionella
höger/vänster-skalan. Det som enar dessa
väljare är ofta en misstro mot folkvalda och
samhällsinstitutioner.
Den populistiska politiken har fått allt
större utrymme i samhällsdebatten vilket har
gynnat politiker likt Trump och Bolsonaro
som lockar väljare med enkla svar på komplexa frågor.
Samtidigt har EU drabbats av osäkerhet i
och med Brexit där Storbritanniens ekonomiska framtid är oviss. I Asien finns starka
ekonomier där ekonomiska intressen och
tillväxt i vissa fall prioriteras över mänskliga
rättigheter och demokrati.

Ökad global migration
Migrationen i världen har tilltagit de senaste
åren, en utveckling som ser ut att fortsätta.
I framtiden förväntas flyktingströmmarna öka
än mer till följd av geopolitiska konflikter och
klimatförändringar.
Med en minskande och åldrande befolkning
i västvärlden kan migration vara ett välkommet tillskott till arbetskraften.
En effektiv integration kan dock vara
resurskrävande, vilket kan leda till samhällsekonomiska påfrestningar åtminstone på
kort sikt.

Även om klyftorna mellan fattiga och
rika minskar globalt så ökar de inom
industriländer, och Sverige är inget undantag.
Sveriges tillväxt har varit god och arbetslösheten minskar, men samtidigt som ekonomin är
stabil ökar inkomstklyftorna. Dessutom ökar
klyftorna mellan befolkningen på landsbygden
och i de stora städerna. Detta kan bidra till
en minskad förståelse för förutsättningarna
på landsbygden, då färre har en naturlig
koppling dit.

Klimatdiskussionen tar plats
Fokuset på individens bidrag har ökat, vilket
bland annat bidragit till livsstilsförändringar.
Detta tar sig uttryck i något minskat flygande

samt ett ifrågasättande av konsumtionsnormen.
Trots att klimatet är en viktig fråga för
många svenskar så är Sverige fortsatt ett land
med stor klimatpåverkan. Vi svenskar lever
som om vi hade tillgång till fyra jordklot –
långt över det globala genomsnittet på 1,7.
För att nå klimatmålen krävs större förändringar, såväl på strukturell som individuell nivå.

Politiken förändras
Det som sker i världspolitiken återspeglas
och påverkar politiken även i Sverige. Den
traditionella politiska arenan förändras och
specifika sakfrågor blir avgörande för väljare.
Dessutom har den politiska debatten
förflyttats, inte minst för den yngre generationen som i allt större utsträckning vänder

Mänskligheten befinner sig i ett paradigmskifte och vi lever i en värld där många av oss är
ständigt uppkopplade via våra mobiler. Internet har gjort att vi kan samverka på en helt
annan skala än tidigare.
Dessutom automatiseras och effektiviseras
många delar i samhället med hjälp av digitala
lösningar.
I och med dessa förändringar krävs dock
att såväl företag som individer anpassar sig
i snabb takt för att hänga med i utvecklingen.
Dessutom är många oroliga över vad datainsamling får för konsekvenser och hur utvecklingen inom artificiell intelligens kommer att
påverka vår framtid.

🍀

Åldrande befolkning
2016 var den genomsnittliga livslängden i
Sverige 82 år, och 2040 förväntas den ha ökat
till hela 84 år. I och med att vi lever allt längre

kommer det att finnas fler som vill fortsätta
arbeta efter dagens pensionsålder. Som en
följd av detta förväntas det bli vanligare med
omskolning och byte av yrke under loppet av
ett arbetsliv. Dessutom bidrar den äldre befolkningen till nya konsumtionsmönster med
bland annat ett stort hälsofokus.

🍀
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Digitaliseringen skapar
möjligheter och frågetecken

sig till nya medier. Många unga har ett stort
samhällsengagemang, men få väljer den
traditionella partipolitiken. Istället vänder sig
många till organisationer som driver specifika
frågor som man brinner särskilt för.
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Bärta är en ny produkt
baserad på svenska
ärtor.

Sammanfattning

Dagens & framtidens konsumenter
Konsumtionssamhället ifrågasätts

Ökat informationsflöde till konsumenter

Värderingar påverkar konsumtionen

Trender inom mat

Det konsumtionssamhälle som länge varit
den rådande normen börjar ifrågasättas mer
och mer, drivet främst av en ökad miljömedvetenhet och hållbarhetstänk. Dock ser vi
ännu inga drastiska förändringar i hur vi
faktiskt konsumerar, och resursåtgången och
efterfrågan på naturresurser fortsätter att
öka.
Den framväxande delningsekonomin och
tjänstefieringen av produkter utgör dock en
viss motvikt; bilpooler, andrahandsmarknader och låneverksamheter är exempel på
lösningar där konsumenter får tillgång till
produkter utan att faktiskt behöva köpa dem
nya.

Informationsflödet till individer har ökat
enormt de senaste åren och det gör det svårare att sålla, prioritera och fatta beslut. Detta
kan bland annat leda till att man söker enkla
svar på komplexa frågor; inom mat kan det
handla om att man väljer en vara enbart för
att den har en viss märkning eller certifiering.
Samtidigt ställer konsumenterna högre
krav på transparens från företagen, och
de som inte arbetar etiskt eller hållbart får
allt svårare att hävda sig. Vidare tar sociala
medier allt större plats i debatten, vilket leder
till att företag börjat använda dessa i allt större
utsträckning samtidigt som enskilda individers
inflytande kan öka avsevärt.

Våra köpbeteenden styrs till viss del av våra
värderingar och detta märks allra tydligast
bland unga. Dominerande värderingar
bland unga är hälsa och miljö.
Hälsa handlar i mångt och mycket om en
vilja att värna om sitt eget och närståendes
välmående, medan miljöhänsyn inte sällan
grundas i en vilja att värna om planetens
välmående.
Den ändrade konsumtionen bland unga
ställer nya krav på företag, där produkter
och tjänster som upplevs som hållbara eller
hälsosamma får större genomslag på marknaden än tidigare.

Konsumtionsmönster inom mat påverkas förstås av de stora trenderna i samhället. I en allt
mer hektisk vardag letar många efter produkter som på något sätt kan underlätta vardagen
eller spara tid.
Det ställer allt högre krav på företag att ta
fram produkter och tjänster som är bekvämliga, tillgängliga och tidseffektiva, något som
återspeglas i satsningar på färdiglagade eller
halvt färdiglagade måltidslösningar.
En annan väldigt stark trend är växtbaserat;
drivet av såväl hälsa som hållbarhet är allt fler
konsumenter intresserade av att byta ut åtminstone en del av sin konsumtion av kött och sina
mejeriprodukter mot växtbaserade alternativ.
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Denna marknad är relativt liten idag men
visar upp oerhört starka tillväxtsiffror. Ytterligare en intressant utveckling inom mat är
efterfrågan på individanpassade produkter
och specialdieter, som är skräddarsydda
utifrån aspekter som livsstil och genetik. Detta
är dock fortfarande i sin linda. En annan
stark trend är en vurm för mat med svensk
ursprung; inte minst bland de unga är detta
ett starkt mervärde.

🍀

Jordens befolkning fortsätter att
växa och samtidigt minskar fattigdomen i världen vilket skapar en ny
stor medelklass.
Detta leder till nya konsumtionsmönster globalt vilket å ena sidan
bidrar till ekonomisk tillväxt men
samtidigt en ökad påfrestning på
miljön. Klimatet ses för många som
en av vår tids största utmaningar och
utan radikala förändringar förväntas
den globala uppvärmningen att tillta.
Även i Sverige är klimatet en
viktig fråga i den politiska debatten,
tillsammans med andra profilfrågor.
Allt fler svenskar är engagerade i
klimatdebatten och i och med en
strävan efter ett mer hållbart liv
ifrågasätts konsumtionssamhället
allt mer, och konsumtionen blir mer
värderingsstyrd.
Informationssamhället skapar
både möjligheter och utmaningar
för såväl företag som individ, men
vi måste alla förhålla oss till digitaliseringen. Kopplat till livsmedelskonsumtion är bekvämlighet och
växtbaserat områden som vinner
mark.
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LANTBRUKET / DAGSLÄGET
Vårt lantbruk är livsnödvändigt. Förutom att det är avgörande för föda och näring, skapar det
sysselsättning och bidrar till samhällsekonomin. Idag står lantbruket för så mycket som en
tredjedel av den globala bruttonationalprodukten. Efterfrågan på produkter från lantbruket kommer att öka i takt med en global befolkningsökning och högre ekonomiskt välstånd. Samtidigt
beräknas en tredjedel av klimatutsläppen komma från vårt livsmedelssystem och lantbruket är
därför en nyckelsektor för omställningen till en mer hållbar värld. Vilka utmaningar och möjligheter innebär det för lantbrukets utveckling framåt, både globalt och inte minst för Sverige?
”Sverige ligger
i topp sett till
flera olika hållbarhetsindikatorer”

Efterfrågan ökar
IDAG UTGÖRS knappt 40 % av jordens
totala landyta av jordbruksmark. Produktivitetsökningar driven av teknologisk innovation har medfört att andelen jordbruksmark
i stort sett varit konstant sedan 1960-talet, trots
att konsumtionen av produkter från lantbruket
har ökat markant.
Efterfrågan på jordbruksprodukter förväntas
fortsätta öka drivet av den stora befolkningstillväxten som framför allt syns i Afrika, Indien och
Mellanöstern. Idag är socker, majs, vete och ris
de överlägset största grödorna som odlas. Ett utvecklat lantbruk är ett av de kraftfullaste verktygen för att utrota extrem fattigdom och förbättra

Andel jordbruksmark globalt

samhällsekonomin. Globalt arbetar idag 40 % av
världens befolkning med lantbruk och sektorn
bidrar till en tredjedel av vårt globala BNP.
SYSSELSÄTTNINGSGRADEN inom lantbruket skiljer sig dock åt beroende på länders
välstånd; i utvecklade industriländer är den
genomsnittliga sysselsättningen inom lantbruket endast 4 %, att jämföras med 65 % i de
allra fattigaste utvecklingsländerna.
De fyra länder som har störst livsmedelsproduktion är Kina, Indien, USA och Brasilien,
medan USA, Nederländerna, Tyskland, Brasilien och Frankrike är de största exportörerna.

LANTBRUKET HAR också en mycket viktig roll
att spela i omställningen mot ett mer hållbart
samhälle. Det globala lantbruket står idag för
en betydande del av de koldioxidutsläpp som
orsakas av människan och för majoriteten av
färskvattenanvändningen globalt (70 %).
Det ställer krav på lantbruket, både nu
och framåt, att fortsätta förbättra produktiviteten och utveckla mer klimatsmarta
lösningar för att kunna producera mer med
mindre insatser.
Samtidigt har lantbruket också förmågan
att binda kol i marken, och det kan på så vis
vara en del av lösningen!

🍀

Den globala årliga skörden för de tio vanligaste grödorna
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SVERIGES LANTBRUK är bland de bästa
i världen inom områden som djurhållning, klimatpåverkan och livsmedelssäkerhet. Vi ligger i topp sett till ett flertal olika
hållbarhetsindikatorer, till exempel utsläpp
av växthusgaser samt användning av antibiotika i lantbruket. Sverige är vidare ett av få
OECD-länder som lyckats minska den negativa klimat- och miljöpåverkan från lantbruket
utan att produktionen minskat. I jämförelse
med andra länder har det svenska lantbruket
blivit mer effektivt bland annat gällande användningen av insatsvaror som energi, vatten
och gödningsmedel.
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De produktivitetsförbättringar som realiserats
de senaste hundra åren har lett till en större
total produktion med färre men större jordbruksföretag. Det innebär också att farliga och
tunga moment försvunnit, samt att processer
och arbetssätt har rationaliserats. Idag är cirka
126 000 personer sysselsatta inom den svenska
livsmedelsvärdekedjan, varav 73 000 inom primärproduktionen och 53 000 inom industrin.
POLITIKEN PÅVERKAR det svenska lantbruket;
på 90-talet gick den svenska jordbruksmarknaden från att ha varit en reglerad nationell
marknad till att konkurrera på den öppna
europeiska marknaden, i och med Sveriges
EU-inträde. Detta har medfört nya betydande
exportmöjligheter men också ökad konkurrens och prisvolatilitet.

ANDELEN JORDBRUKSMARK av den totala
landytan är cirka 8 %, vilket förklaras av att
skogen dominerar samt en effektiv produktion.
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Bäst i världen

Försäljning av antibiotika för produktionsdjur 2016

Försäljning av antibiotika för produktionsdjur 2016

Dessutom följer Sverige EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, vars mål är att göra
lantbruket mer effektiv, garantera en rimlig
levnadsstandard för lantbrukarna och samtidigt se till att konsumenterna får livsmedel till
rimliga priser.
ÅR 2017 ANTOGS den nationella livsmedelsstrategin som var den första nationella strategin
som omfattar hela livsmedelskedjan – ett
tecken på att politiken börjat inse hur viktigt
det svenska lantbruket är och att frågor som
självförsörjningsgrad och beredskap börjat
komma på agendan. I kölvattnet av denna
har också regionala livsmedelsstrategier
tagits fram på många håll i landet, som visar
på potentialen för utveckling i olika län och
regioner.

🍀

Den svenska årliga skörden för de tio vanligaste grödorna
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Sverige
Sverige
Finland
Finland
Jordbruksföretag
i riket efter storleksklass

3

Norge
Norge
Danmark
Danmark

1820 1840
1840 1860
1860 1880
1880 1900
1900 1920
1920 1940
1940 1960
1960 1980
1980 2000
2000
1820
Befolkning Befolkning
Jordbruksmark Jordbruksmark
Livsmedelsproduktion Livsmedelsproduktion

2020
2020

EU
EU

MG ANTIBIOTIKA/KG 00
LEVANDE VIKT

50
50

100
100

150
150

200
200

mg antibiotika/kg levande vikt

I diagrammet framgår att Sverige har bland
de lägsta antibiotikaförbrukningarna i Europa.
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LANTBRUKET / UTMANINGAR & FRAMTID

AREALEN JORDBRUKSMARK i världen har, till skillnad från i
Sverige, vuxit markant. Det har medfört en ökad produktion,
vilket i sin tur bidragit till minskad fattigdom och stärkt samhällsekonomi. Det pågår fortfarande produktivitetsförbättringar inom lantbruket genom automatisering och rationaliseringar, vilket kommer vara
nödvändigt för att mätta vår växande befolkning. Samtidigt står det
globala lantbruket för en betydande andel av de globala klimatutsläppen idag, och det kommer dessutom att påverkas kraftigt av klimatändringarnas effekter. Följande tre faktorer förväntas särskilt prägla
framtidens globala lantbruk.

• ATT MÄTTA EN VÄXANDE BEFOLKNING. En växande

befolkning som har råd att äta mer och bättre samt en
fortsatt dietförskjutning mot animalieprodukter innebär
att den totala efterfrågan på jordbruksprodukter fortsätter öka. En ökad konsumtion av animalier kommer
att leda till att jordbruksmarken dedikerad för animalieproduktion kommer att öka, med bland annat en större
odling av fodergrödor såsom majs och sojabönor. Detta
ökar trycket naturresurser och ställer krav på fortsatt förhöjd
effektivitet och hållbarhet.

ändringarna förväntas medföra stora förändringar för det globala
lantbruket. I regioner där vattentillgången redan är liten förutspås
produktiviteten minska, då följderna av detta blir brist på bördig mark
och rent vatten. Detta gäller främst för områden såsom Afrika, södra
Asien och stora delar av Nord- och Sydamerika. Samtidigt förväntas
vädret bli allt mer oförutsägbart, vilket försvårar jordbruksproduktionen ytterligare. I vissa regioner och för vissa grödor kommer dock
förutsättningarna faktiskt att förbättras av ett varmare, blötare klimat.

• ATT MINSKA LANTBRUKETS KLIMATPÅVERKAN. Lantbruket är en starkt
bidragande faktor till de globala utsläppen. IPCC hävdar att cirka 25–
30 % av våra totala koldioxidutsläpp kommer från lantbruket (10–12
% från grödor och boskap på gården, 8–10 % från markanvändning
och 5–10 % från logistikaktiviteter). I takt med ökande produktion
förväntas direkta utsläpp från lantbruket dessutom öka med 0,5 % per
år det närmaste decenniet. Detta ställer höga krav på utvecklingen
av ett hållbart, klimatsmart lantbruk och innebär att vi behöver öka
innovationsgraden och göra kloka rationaliseringar som gynnar omställningen. För att detta ska ske krävs insatser från såväl politiker som
investerare och entreprenörer.
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• ATT TILLGODOSE FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV. Idag är 47 % av

landets lantbrukarsföretagare över 60 år och det är en andel som blir
allt större – att sektorn är i behov av ett generationsskifte är tydligt. Det
är därför viktigt att lantbruket lyckas attrahera såväl unga som karriärbytare. Det handlar både om operativa och strategiska yrken. För att
tillgodose framtidens, dagens och framtidens kompetensbehov är det
viktigt att arbeta med insatser riktade mot båda unga människor
och potentiella yrkesbytare, för att höja intresset och öka
branschens attraktivitet.

”Sveriges lantbruk kan komma
att spela en allt
viktigare roll”

• ATT HANTERA KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS EFFEKTER. Klimatför-

🍀

I EN FRAMTID DÄR ALLT FLER länder efterfrågar högkvalitativ
mat, men där produktionsförutsättningarna samtidigt försämras
på många håll, är Sverige ett av de länder som kan komma att spela
en viktig roll. Det svenska lantbruket möter dock fortsatt vissa utmaningar, till exempel låg lönsamhet, höga inträdesbarriärer och kompetensbrist. Nedan presenteras de faktorer som främst väntas prägla det
framtida svenska lantbruket.

• ATT STÄRKA DET SVENSKA LANTBRUKETS

KONKURRENSKRAFT. Det svenska lantbruket är
konkurrenskraftigt globalt sett, men jämfört
med många andra EU-länder uppvisar Sverige
en sämre produktivitetsutveckling. De senaste
åren har lantbrukssektorns samlade investeringar i
realkapital, dvs byggnader, maskiner och mark, varit
lägre än den takt som krävs för att upprätthåll tillräckligt
hög standard. Samtidigt har lantbrukets andel av den statliga
forskningsbudgeten minskat och jämfört med andra branscher har
sektorn en låg innovationsgrad. Politiken har visat vissa ambitioner att
öka innovationstakten och dessutom skapas nya kluster, men det krävs
fortsatta satsningar på detta i branschen.

• ATT FÖRBÄTTRA OCH VIDGA ALLMÄNHETENS FÖRSTÅELSE FÖR

LANTBRUKETS MILJÖNYTTA. Ekosystemtjänster är en benämning på
de tjänster som naturen ger människan och som mer eller mindre är
nödvändiga för ett liv på jorden. Lantbrukets viktigaste nytta är matproduktionen, men lantbruksmarken bidrar även med andra ekosystemtjänster såsom kolinlagring och bibehållandet av öppna landskap
och därigenom biologisk mångfald. Idag är detta mervärden som tas
för givet, men flera företag utvecklar nu tjänster där lantbrukaren kan
skapa en affär kring detta.

• ATT SKAPA NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÄGANDE. Idag är mycket

jordbruksmark relativt kostsam, och att starta upp en verksamhet
kräver stort kapital. Det gör det svårt för nya lantbrukare att ta sig
in i branschen, varför nya företagsformer och ägandemodeller kan
komma att behövas. Med hjälp av sådana kan branschens attraktivitet
stärkas och ett generationsskifte främjas.

🍀

Nytt från lantbruket
– tre spännande exempel
Växtbaserat – en växande marknad
Växtbaserade alternativ till kött och mejeriprodukter har varit på frammarsch ett
par år men den utveckling vi sett hittills är
bara början, och sektorn bedöms stå inför
en enorm tillväxt; vissa bedömare menar
att segmentet kommer att vara lika stort
som kött 2030. Det finns flera exempel
på produkter som ligger i framkant, där
amerikanska Impossible Foods är bland
de mest framstående. Backade av många
framstående finansiärer och med en enorm
forsknings- och innovationsavdelning har de
tagit fram produkter som är otroligt köttliknande. Något svenskt Impossible finns ännu
inte, men ett exempel på företag som lyckats
kombinera de två stora trenderna växtbaserat och lokalproducerat är Bärta, som tagit
fram en innovativ tempeh-liknande produkt
baserad på svenska fermenterade ärtor. Med
en kraftigt växande marknad finns fortsatt
stor potential för fler produkter baserade på
svenska råvaror.

Cirkulär odling som är bra
för både miljö och människa
I Härnösand finns Europas största kretsloppsodling, som kombinerar fisk- och tomatodling. Kretsloppsodling, eller akvaponi, är

ett cirkulärt system och hos Peckas Naturodlingar i Härnösand innebär det att avföring och foderrester från fiskarna blir näring
för tomaterna, vilka i sin tur renar vattnet genom att ta upp näringen. Det renade vattnet
syresätts sedan och återförs till fisktankarna.
Resultatet blir högkvalitativa livsmedelsprodukter som kan produceras året om med
hjälp av effektiv användning av resurser.

Lantbrukaren – en viktig planetskötare
Förutom att lantbruket förser oss med
livsmedel så bidrar det också med viktiga
ekosystemtjänster. Lantbruket kan lagra
kol, genom att växter absorberar koldioxid
från luften när de växer. Ett lantbruks totala
kolabsorberingsförmåga beror på hur man
bearbetar marken vid plantering och vad
och hur man planterar. I framtiden kan det
finnas affärsmöjligheter för lantbrukare,
där de ersätts för de kolsänkor de bidrar till
genom sin verksamhet. Ett exempel på ett
företag som redan börjat arbeta med detta
är amerikanska Indigo Ag. De odlare som
registrerar sig hos dem ersätts med 15 USD
för varje ton koldioxid som lagras i jorden.
Indigo Ag säljer sedan detta som kolkrediter
till företag som vill klimatkompensera sina
koldioxidutsläpp.

🍀
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SKOGSNÄRINGEN / DAGSLÄGET
Skogen spelar en central roll för klimat, biologisk mångfald, vattenflöden och ekonomisk
utveckling, och i de allra fattigaste delarna av världen är skogen avgörande för samhällens
vattentillgång och energitillförsel. Skogsråvarans användning varierar mellan olika länder, men
det huvudsakliga flödet består av massa, papper och sågade trävaror. Efterfrågan på dessa produkter förväntas öka i takt med ett förbättrat globalt ekonomiskt välstånd och ett behov av att
ersätta mer klimatbelastande produkter med förnybara, dessutom förväntas ökad efterfrågan på
mer högförädlade produkter samt en bredare efterfrågan på skogens olika ekosystemtjänster.
Andel skogsareal globalt
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DEN SVENSKA SKOGEN brukas hållbart
för att tillgodose flera olika intressen
– uthållig och effektiv produktion går hand
i hand med miljöhänsyn och bevarande av
viktiga natur- och kulturmiljövärden. Genom
att skogsägare arbetar med aktiv återplantering och planterar ungefär två nya träd för
varje som avverkas har virkesförrådet i Sverige
nästan fördubblats på hundra år.
70 % av Sveriges landareal utgörs av skogs-

Skogen är avgörande
IDAG FINNS cirka fyra miljarder hektar
skog på jorden, och liksom jordbruksmarken är den ojämnt fördelad geografiskt.
Hög skogstäthet finns i norra Europa,
Nordamerika och delar av Sydamerika, Afrika
och Sydostasien, och sett till antal hektar finns
det mest skog i Ryssland, Brasilien, Kanada
och USA.
Globalt minskar skogsarealen och virkesförrådet till följd av avskogning. Avskogningen
sker främst i Sydamerika, Afrika och delar av

Sydostasien till förmån för jordbruksmark,
samt på vissa håll också för stadsutbredning
samt gruvindustri.
SKOGEN ÄR EN stor kolsänka – nästan hälften av världens markbundna kol finns i våra
skogar. Dessutom spelar skogen en viktig roll
för vattnets kretslopp och kan vara avgörande
för vattentillgång på vissa håll. Således kan
avskogning potentiellt leda till stora problem
– både klimatmässigt och socialt. Avskogning

och utarmning av skog bedöms stå för så mycket som en femtedel av de globala utsläppen
av växthusgaser.
Hur skogsråvaran används skiljer sig åt
mellan olika regioner. Generellt gäller att i
industrialiserade länder används råvaran till
sågverks- och pappersprodukter, medan utvecklingsländer i större utsträckning använder
skogen som brännved, även om denna andel
minskar i takt med en minskad fattigdom och
stärkt skogsindustri även i dessa länder.

🍀

mark, varav 80 % räknas som produktiv mark
vilket innebär skogsmark som kan producera
i genomsnitt minst en kubikmeter virke per
hektar och år.
Genom långsiktig skötsel har skogsbruket
ökat avverkningsvolymerna samtidigt som
virkesvolymerna har ökat i Sveriges skogar.
Av den svenska skogen ägs hela 50 % av
privata skogsägare, 25 % av skogsbolag och
25 % av stat eller kommun. Skogsbruket och

skogsindustrin har stor betydelse för Sveriges
ekonomi; skogsprodukter utgör 15 % av Sveriges varuexport och skogsnäringen sysselsätter omkring 120 000 personer (varav 70 000
direkt anställda). Trots att Sverige har en liten
skogsareal i globala mått mätt är vi en av världens största exportörer av massa, papper och
sågade trävaror. Sveriges skogssektor ligger i
framkant både vad gäller industri, teknik och
organisering.

🍀

Virkesförråd fördelat på träslag
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Virkesförråd i Sverige fördelat på tre olika träslag, beräknat med femårsmedelvärde.
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SKOGSNÄRINGEN / UTMANINGAR & FRAMTID

DEN GLOBALA SKOGSINDUSTRIN utvecklas och växer, och i takt
med en ökande befolkning och förbättrade ekonomier uppstår
nya konsumentmarknader för produkter från skogen. Samtidigt förändrar
detta maktförhållanden på den globala marknaden, i och med att nya
länder ut-.vecklar sin skogsindustri. I takt med att klimatfrågan aktualiseras än mer förväntas ett ökat fokus hamna på skogens naturliga
kolinlagringsförmåga, ekosystemtjänster och skogsråvarans betydelse för att ersätta produkter baserade på fossila råvaror och därmed
utveckla en fossilfri bioekonomi. Framåt förväntas därför den globala
skogsnäringen påverkas av följande faktorer.

• ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ SKOGSRÅVARA. En växande befolkning,

förbättrade ekonomier och behovet av förnybar råvara för att ersätta fossil innebär att efterfrågan på skogsråvara förväntas öka. Detta
gäller främst traditionella sågverks- och pappersprodukter, men också
nya typer av högförädlade produkter likt kläder av träfibrer, hårda
trämaterial i sportutrustning och innovativa förpackningar. Ytterligare
en följd av en växande befolkning är att byggnationen av hus ökar och
i kombination med en allt mer hållbarhetsintresserad marknad kan
produktionen av trähus komma att öka, vilket kan stimulera efterfrågan på skogsråvara ytterligare. Dessutom kan efterfrågan på skogsråvara för energiändamål komma att öka i takt med att användningen
av fossila energikällor minskar.

•

AVSKOGNINGEN. Den pågående avskogningen i världens skogar har
en betydande påverkan på klimatet. Avverkningen sker i sådan takt
att ny skog inte hinner växa upp i samma takt som skogen avverkas
innebär det att överskottet av koldioxid inte fångas upp av nya träd
utan istället bidrar till koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Utsläppen av koldioxid från avskogning är en icke obetydlig del av de
totala koldioxidutsläppen.

• HÅRDARE KONKURRENS PÅ

”Sveriges hållbara skogsbruk
kan vara en internationell föregångare”

DEN GLOBALA MARKNADEN.
Länder som Kina, Indien,
Vietnam, Sydafrika och Brasilien satsar på skogsbruk och
skogsindustri samtidigt som de
tillhör regioner med snabbväxande träd.
Dessa länder har tidigare främst
varit importörer men i takt med att
de utvecklar sin skogsnäring kommer
konkurrensen på den globala marknaden att
intensifieras och de traditionella ”skogsländerna” behöver fortsatt
utveckla nya produkter och tjänster.

🍀
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DEN HÅLLBARA UTVECKLINGEN inom den svenska skogsnäringen
de senaste 100 åren har i mångt och mycket varit anledningen
till Sveriges starka position. I horisonten syns dock en allt hårdare
internationell konkurrens, vilket ställer krav på att Sverige fortsätter
att utveckla och investera i skogsbruk och skogsindustri.
Samtidigt behöver man fortsätta arbetet med att höja allmänhetens
förståelse för skogens miljövärden, klimatnytta och samhällsnytta. Sverige har haft och kan även framöver ta en viktig roll i att leda arbetet
för ett hållbart skogsbruk, både i Sverige och globalt.
Drivet av bland annat den globala konkurrensen och den ökade
efterfrågan på råvara och nya produkter står skogsnäringen inför ett
antal utmaningar.

• ATT KOMMUNICERA SKOGENS OCH SKOGSNÄRINGENS HÅLLBARHETS-

NYTTA. Det saknas idag en grundförståelse bland allmänheten för vilka
värden skogsnäringen bidrar till. Avverkning av skog betraktas i vissa
kretsar som ett miljöproblem trots att Sveriges virkesförråd växer och
skogsbruket håller en hög miljöstandard. Att kommunicera och ytterligare stärka trovärdigheten för svenska skogsbaserade produkters och
tjänsters hållbarhet är därför viktigt, så att marknaden inte förlorar
tilltron till hållbarheten i svenska skogsbaserade produkter och tjänster.

•

ATT MÖJLIGGÖRA ETT AKTIVT OCH HÅLLBART BRUKANDE AV SKOGEN.
Skogen binder varje år cirka 50 miljoner koldioxid; 43 miljoner binds i
växande träd och sju miljoner binds i träprodukter med lång hållbarhet. Dessutom undviks varje år tillförseln av 42 miljoner ton koldioxidekvivalenter till atmosfären genom att skogens produkter ersätter
fossilbaserade produkter.
I omställningen till ett mer hållbart samhälle kan skogen spela
en viktig nyckelroll, men det krävs att det finns en politisk vilja och
långsiktiga politiska spelregler som möjliggör ett aktivt brukande av
skogen, samtidigt som vi bibehåller den goda miljöhänsyn som varit
en viktig del i att utveckla den svenska skogen till det läge vi har idag.

• ATT BIBEHÅLLA SVERIGES KONKURRENSKRAFT. I takt med att fler länder satsar på forskning och innovation inom skogsbruk och skogsindustri hårdnar konkurrensen på marknaden. För att Sverige ska vara en
fortsatt stark aktör behöver man ligga i framkant inom forskning och
innovation, samverka med internationella forsknings- och innovationscentra samt arbeta med exportfrämjande åtgärder.

• ATT GENOMGÅ ETT GENERATIONSSKIFTE. Nyrekryteringen till skogs-

bruket är svag på alla fronter, både vad det gäller att förvalta och arbeta i skogen samt tjänstemannajobb. På sikt finns alltså stora möjligheter för arbete inom skogsnäringen, och det är viktigt att arbeta med
åtgärder som ökar branschens attraktivitet.

🍀

Nytt från skogen
– tre spännande exempel
Hållbara flaskor
tillverkade av skogsråvara
I framtiden kan flaskor tillverkade av hållbara
träfibrer ersätta glas- och plastflaskor, och på
så vis minska fotavtrycket från förpackningar markant. Skogsbolaget BillerudKorsnäs
har tillsammans med bland annat Carlsberg
initierat projektet Paper Bottle, där man ska ta
fram världens första 100 % återvinningsbara
och biologiskt nedbrytbara pappersflaska för
kolsyrade drycker. En prototyp av flaskan lanserades hösten 2019 och projektet har också
lett till att ett samarbetsprogram för innovation, dit bland annat Coca-Cola, Absolut och
L’Oreal anslutit sig.

Morgondagens batterier tillverkas
av restprodukter från skogen
I omställningen till förnybar energi är batterier viktiga, eftersom de skapar förutsättningar att lagra energi och nyttja den där och
när det behövs. Genom att förädla lignin, en
restprodukt från pappersmassaindustrin, har
forskare i Sverige lyckats ta fram material
med förmågan att lagra laddade elektroner.

Med hjälp av detta kan man ersätta komponenter i batterier som idag är baserade
på miljöfarliga råvaror. En ytterligare fördel
med de ligninbaserade komponenterna är
att de är biologiskt nedbrytbara.

Skogsråvara bidrar till
en hållbar textilindustri
Nyproduktion av kläder och andra textilier är
resurskrävande vad gäller såväl vattenåtgång
som koldioxidutsläpp. Det faktum att miljontals kläder dessutom slängs varje år gör att
textilindustrin idag är allt annat än hållbar.
För att lösa den problematik som finns
kan skogsindustrin spela en roll. Svenska
Södra har utvecklat en teknologi för storskalig återvinning av textil, där blandningen
av bomull och polyester kan separeras och
blandas in i produktion av marknadsmassa,
som sedan kan användas för produktion av
nya textilier.
Dessutom kan skogsråvara användas vid
nyproduktion av textilier – viskos, lyocell och
andra cellulosamaterial blir allt vanligare i
exempelvis sängkläder.

🍀
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Att arbeta inom
det gröna näringslivet

KOMPETENSBEHOV / DET GRÖNA NÄRINGSLIVET

Här finns jobben!

Arbetsroller och yrken inom det gröna näringslivet är högst
varierande och kan kategoriseras in under områden som mat,
djur, skog, ekonomi, teknik, odling och trädgård. Det finns något
för alla och god tillgång till arbete!
INOM DET GRÖNA näringslivet finns en stor
bredd av yrken, och såväl entreprenörskap
som egenföretagande är vanligt. I de mer
praktiska yrkesrollerna har ny teknik gjort att
flera tunga moment, som tidigare var vanliga,
kunnat elimineras.
Fyra vanliga yrken/roller inom
det gröna näringslivet där det
dessutom finns ett stort behov av
arbetskraft är djurskötare, agronom, skogsmaskinförare och
skogsmästare. Dessa beskrivs
kort nedan. Utöver dessa är
yrken inom trädgårdssektorn sådana där kompetensbehovet är stort.

Djurskötare
Som djurskötare kan man arbeta på gård eller i djurparker. I
en djurskötares arbetsuppgifter
ingår bland annat att kontrollera att djuren är friska, sköta
utfodring, ta hand om djur som
föder och vårda deras ungar.
I takt med en ökad automatiseringsgrad (t.ex. med automatiserad
mjölkning av kor) blir arbetsuppgifter kopplade till övervakning
och hantering av robotar
allt viktigare. Genom att gå
naturbruksgymnasiet med
inriktning djur kan man bli
djurskötare – det ska dock noteras att utbildningens innehåll
ser väldigt olika ut beroende på
vilken typ av yrkesutgång som väljs.

Agronom
Agronom är inget yrke utan
en titel, och agronomer kan
arbeta såväl på lantbruksföretag som inom rådgivning
eller på företag med anknytning till lantbruket, med exem-
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pelvis produktutveckling, kvalitetskontroll
och marknadsföring. Agronomutbildningen
erbjuder fördjupningar inom fem olika inriktningar: ekonomi, husdjur, landsbygdsutveckling, livsmedel samt mark/växt. Agronomutbildningen erbjuds på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Skogsmaskinförare
Skogsmaskinförare arbetar i
skogen med att gallra, avverka
och transportera virke. Arbetet
görs med modern teknik med
datoriserade system och mobil
teknisk utrustning. Till hjälp har man
skogsmaskiner som skördare och skotare
och dagarna spenderas till stor del
ute i skogen. Yrket innefattar både
planering och uppföljning och
kräver stort eget ansvar, i och

med att skogsmaskinförare ofta ansvarar för
val kring vad som ska gallras och avverkas.
Skogsmaskinförare kan man bli genom att gå
naturbruksgymnasiet eller genom en yrkeshögskoleutbildning.

Skogsmästare
Skogsmästare har ofta ledande befattningar
inom skogsbruket och arbetar med planering, utredning, utbildning och rådgivning.
Som skogsmästare har man ett arbete som
är mobilt och till stor del sker utomhus. Man
kan exempelvis ansvara för plantering och
röjning av skogen samt arbeta som virkesköpare eller planläggare på ett skogsföretag. För
att bli skogsmästare studerar man på Sveriges
lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg.

🍀

I figuren nedan finns fler exempel på yrken inom det gröna
näringslivet, både sådana som kräver högre utbildning och
sådana där man kan börja arbeta direkt efter gymnasiet.

Yrken inom det gröna näringslivet

Det gröna näringslivet har ett stort behov av arbetskraft både idag
och i framtiden, inte minst då jord- och skogsbruk kommer att spela
en allt viktigare roll för att mätta en växande befolkning och leda vägen
i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Dessutom står det gröna
näringslivet inför ett generationsskifte. Således finns stora möjligheter
för den som vill göra karriär inom lantbruket eller skogsnäringen.

Lantbruket

Skogsnäringen

MÖJLIGHETERNA till att få arbete inom
lantbruket är goda de kommande åren,
inte minst inom trädgårdsodling förväntas det finnas gott om arbetstillfällen i
framtiden. Intresset för trädgård kommer
ofta senare i livet och det är många som
väljer att då byta yrke och istället arbeta
inom trädgårdsnäringen. Arbete inom
trädgård innefattar såväl frukt- och grönsaksodling som anläggning och förvaltning av parker och trädgårdar. De som
gör det har goda utsikter att få jobb.
Det finns även ett behov av högre
utbildad personal i lantbruket. Behovet
av kvalificerad personal beror delvis
på ökade pensionsavgångar inom
branschen, men också på krav på ökad
specialisering.
I framtiden kommer flera nya
spetskompetenser att efterfrågas. Till
exempel medför klimatförändringarna
utmaningar inom vattenförsörjning
kopplat till både torka och långa perioder av nederbörd, vilket ställer nya
kompetenskrav Även digitaliseringen
förändrar kompetensbehovet; med nya
digitala verktyg och ökad efterfrågan på
datalagring och- analys kommer kunskap inom denna domän att premieras.

ÄVEN INOM skogsnäringen finns ett
stort behov av arbetskraft, inte minst
på fem års sikt. Särskilt framträdande
idag är behovet av skogsmaskinförare.
Skogsnäringen står precis som
lantbruket inför stora pensionsavgångar, vilket även det ökar arbetskraftsbehovet. En annan möjlig förklaring till arbetskraftsbehovet är att
de som traditionellt valt att arbeta
i skogen är människor som bor på
landsbygden. Nu syns dock en trend
där allt fler unga får upp ögonen för
naturen, och därmed kanske också
söker sig till skogsbruket.
I och med ny teknik som utvecklas
i branschen kommer det i framtiden
finnas möjlighet att utföra arbetssysslorna var man än befinner sig. Det
kan exempelvis bli möjligt att styra
skogsmaskinerna på distans vilket
ökar möjligheten till arbete på distans.

Stora
möjligheter!
FRAMTIDEN ÄR GRÖN
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TRE YRKEN / DET GRÖNA NÄRINGSLIVET
Emilia / Arbetar på mjölkgård
Emilia hade först sikte på att bli veterinär men ändrade sig sedan och bytte
inriktning på naturbruksgymnasiet. Idag
arbetar hon som mjölkbonde på en gård
med åtta anställda. Arbetsdagarna på
en mjölkgård är väldigt varierande och
ingen dag är den andra lik. Emilia berättar att arbetet innehåller både praktiska
sysslor samt sysslor som kräver mycket
tankeverksamhet och problemlösning.
Hennes dagliga arbete involverar bland
annat att sköta om kalvar och sjuka djur
samt att hålla koll på statistiken ifrån
mjölkrobotarna. Emilia kommer att överta ansvaret för den gård i Västergötland
där hon nu är anställd.

Joakim / Driver skogsföretag
Joakim var elitskidåkare men skador innebar slutet för hans idrottskarriär och då
ledde slumpen till att han hamnade inom
skogsbruket.
Idag driver han ett framgångsrikt
skogsföretag med 60 anställda. Hans dagar är fyllda av arbetsuppgifter kopplade
till att driva företag, men han spenderar
även en hel del tid i skogen med röjningsarbete.
Joakim säger att ”det bästa med jobbet
att han får möjlighet att se hur teamet
utvecklas”. Han tror att han hade kunnat
arbeta som entreprenör i vilken bransch
som helst, men trivs i skogsbruket eftersom han älskar att vara ute på dagarna
och ta del av skiftningarna i säsongerna.

Siri / Förman inom trädgårdsodling
Siri arbetar som förman på Hermelins

grönsaker. Arbetet som förman innebär
att hon varje dag få arbeta med praktiska
såväl som administrativa uppgifter som
både känns och är meningsfulla för vårt
samhälle.
”Jag har alltid tyckt om att vara utomhus, i mitt arbete som förman får jag vara
med och dra upp något från frö till färdig
produkt. Det skapar en helt annan förståelse och respekt för arbetet som krävs för
att producera mat” säger Siri. Siri anser
att arbetet har stärkt henne både fysiskt
och psykiskt.
Hon trivs med att arbeta så nära naturen och få följa säsongerna i arbetet.

🍀
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Potentialen är stor

– och valmöjligheterna oändliga!
DEN GLOBALA befolkningstillväxten leder till en fortsatt
ökning av efterfrågan på jordbruksprodukter.
Idag bidrar jordbrukssektorn med en tredjedel av vårt globala BNP men står även för
en betydande del av koldioxidutsläppen och
för majoriteten av färskvattenanvändningen
globalt. Det globala lantbruket behöver i
framtiden mätta en växande befolkning
och hantera klimatförändringarnas effekter
samtidigt som lantbrukets egen klimatpåverkan behöver minskas. Samtidigt är det gröna
näringslivet unikt tack vare dess förmåga
att bidra till såväl kolinlagring som andra
ekosystemtjänster, och det kan komma att
spela en mycket viktig roll i omställningen till
ett hållbart samhälle.
SVERIGES LANTBRUK är bland de bästa i
världen inom områden som djurhållning,
klimatpåverkan och livsmedelssäkerhet och
även om det råder hård konkurrens på marknaden har Sverige stora möjligheter att i
framtiden öka sin självförsörjningsgrad och

export av jordbruksprodukter. Det är dock
viktigt att Sveriges lantbruk lyckas knyta till
sig kompetens, samt att man fortsätter att
arbeta med att höja allmänhetens förståelse
för den miljönytta som lantbruket bidrar till.
SKOGSAREALEN minskar globalt till följd av
avskogning, vilket potentiellt kan leda till
både sociala och miljömässiga problem,
eftersom skogen innehåller nästan hälften av
världens markbundna kol och är viktig för
vattnets kretslopp.
Globalt ökar efterfrågan på skogsråvara
både till traditionella sågverks- och pappersprodukter samt till högförädlade produkter
såsom kläder, innovativa förpackningar och
hårda trämaterial. Samtidigt ökar konkurrensen inom skogsnäringen när länder som
tidigare främst agerat importörer av skog nu
utvecklar sin egen skogsnäring.
Sverige har en relativt liten skogsareal sett
ur ett globalt perspektiv, men är trots det en
av världens största exportörer av massa, papper och sågade trävaror. Sveriges skogssektor

ligger i framkant både vad gäller industri,
teknik och organisering kring skogsbruket.
Skogen kommer att spela en viktig roll i
framtiden, dels tack vare dess förmåga att
binda kol, dels då många fossilbaserade produkter kan ersättas av alternativ från skogen.
Med anledning av detta är det viktigt att
skogsnäringen klarar av att hantera kompetensförsörjning och generationsskifte samt att
allmänheten och politiker stöttar skogsbruket
och möjliggör för den svenska skogsnäringen
att behålla sin konkurrenskraft.
YRKEN INOM det gröna näringslivet finns
inom områden som mat, djur, skog, teknik
och odling. Arbetena är varierande, med
praktiska inslag där man får spendera tid i
naturen samt ett flexibelt arbete som bidrar
till samhället. Drivet av ett kommande generationsskifte finns gott om arbetsmöjligheter
inom både jord- och skogsbruk de kommande åren, inte minst inom trädgårdsodlingen
samt yrken som djurskötare, agronom, skogsmaskinförare och skogsmästare.

🍀
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Källor:

Deltagare i intervjuer:
Gröna arbetsgivare
Lantmännen
LRF L antbrukarnas Riksförbund
Vreta Kluster
Övriga källor:

Arbetsförmedlingen
BillerudKorsnäs
Cartina
EMA European Medicines Agency
FAO The Food and Agriculture
Organization of the United Nations
Fazer
FN
IPCC Intergovernmental Panel
on Climate Change
LRF Lantbrukarnas Riksförbund
Macklean
MUCF Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
Naturvårdsverket
OECD The organization for Economic
Co-operation and Development
RISE Research Insititute of Sweden
SACO Sveriges Akademikers
Centralorganisation
SCB Statistiska Centralbyrån
Skogsindustrierna
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet
Södra
The Lancet
WWF Världsnaturfonden
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