
Vattenanvändning 

Framgångar, utmaningar och behov 
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Föreningens verksamhetsidé 

• handla med, utveckla och förädla 

skogsråvara 

• utveckla och marknadsföra förädlade 

skogsprodukter som ger ökat värde för 

kunderna 

• bedriva en aktiv näringspolitik 

• tillhandahålla avverknings- och annan 

skoglig service 

För att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen ska Södra: 
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Industriell verksamhet 

• Massabruk: Mönsterås, Mörrum, Värö  

och Tofte 

• Sågverk: Kisa, Långasjö, Mönsterås,  

Orrefors, Ramkvilla, Torsås, Unnefors  

och Värö. I Norge Romerike. 

Impregneringsanläggning i Åstorp och 

Åtvidaberg 
 

Hustillverkning: Korsberga, Landsbro  

och Näshult 

• Interiörträprodukter: Grimslöv, Hedåker, 

Jokkmokk, Kallinge, Nordingrå, Ronneby, Rottne, 

Umeå och Våxtorp.  

I Norge: Arendal, Brumunddal,  Namsos  

och Engesetdal.  

I Danmark: Sunds och Åbyhøj.  

I Litauen Panevezys 

Lövsågverk: Djursdala och Traryd 

Gardermoen huvudkontor i Norge 

• Pelletsfabriker: Mönsterås och Långasjö 

2013-03-06 

Södrakoncernen 3 



Södras vattenanvändning 2013 

Vattenanvändningen ökat fokus internationellt 

 

Riktlinjer från CEPI och Skogsindustrierna IVL-rapport samt utkast till 

Water footprint standard ISO /DIS 14046 

 

Mål att ta fram en ”Water inventory” för Södras produkter och en 

beräkningsmodell som kan uppdateras varje år 

 

Klart februari 2013 
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Vad omfattas 

Inventering 

- Inkommande råvatten/ kommunalt vatten 

- Avloppsvatten 

- Vatten i råvaror, produkter och biprodukter samt avfall 

- Avdunstning till luft vatten  

 

Definitioner av vattenanvändning, vattenförbrukning respektive 

vattenkonsumtion 

 

Footprint – påverkansanalys med viktning 

 

”Offsetting” ej tillåtet 

 

 
2013-04-15 



Vattenanvändning i 1000 m3 vatten 
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Cellulosa-
massa Sågade trävaror Interiörträ 

Vatten i virkesråvara 4000 1469 25 

Ytvatten 102000 1242 20 

Vatten insatsråvaror 300 137 0,2 

    

Vatten i produkter 200 132 10 

Vatten i biprodukter 60 804 5 

Vatten i avfall 20 0 0,2 

Vatten till havet/ytvatten/reningsverk 99000 707 20 

Avdunstning till luft 7600 1204 11 



Vattenanvändning i 1000 m3 som diagram.  
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Observera den logaritmiska skalan! 



Skoglig råvara 
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Vatten I biobränsle   
restprodukter 

Avrinning till ytvatten 

100-600 mm/år 

  
Bevattning i  
plantskolor 

Grundvatten 

(Osäker mätmetod) 

Vatten i timmer 
  

Nederbörd 

600-1200 mm/år 

    

  

  

Avdunstning 

400-500 mm/år 

  
Vatten i massaved 

Respiration 

Markfukt Beskuggning 

Evotranspiration 

Krondropp 

Upptag 



Blå målklasser 

• Blå målklasser har tagits fram i 

projekt ”Levande skogsvatten” 

av WWF och skogsnäringen  

 

• Studiecirklar för skogsägare 

 

• Skapa intresse och öka 

kunskapen om vatten hos 

medlemmar/skogsägare, 

personal och entreprenörer 

 

• Underlag för beslut om hänsyn 

vid skogsbruk 
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Hur går det till 
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Först naturvärdesbedömning  

 

NPK+ 

 

N = Naturvärdet 

P = Påverkan 

K = Känslighet 

+ = Plusvärde 

 

Därefter en klassning 

 

VG - vattenmiljö med generell 

vattenhänsyn 

VF – vattenmiljö med förstärkt 

vattenhänsyn 

VS - vattenmiljö särskilda 

vattenvårdsåtgärder 

VO - vattenmiljö som lämnas orörd 



Cellulosamassa 
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Vatten i bi- och  
restprodukter 

Vatten i avfall 

Vatten i massa 

Icke processberört  
avloppsvatten  

Processavlopps- 
vatten 

  

  

  

  

  

  

  

  

Råvatten, icke 

 processberört 

Råvatten till process 

Vatten i bränslen 

Vatten i insats- 
råvaror 

Vatten i vedråvara 

(Nederbörd) 

  
  

  

Avdunstning 



Framgångar 

• Massafabrikerna är väldokumenterade 

 

• Lång historia av åtgärder 

 

• Södra Cell Mönsterås bland de bästa i världen 

 

• Föroreningshalter i de stora vattenströmmarna väl kända 

 

• Positionering genom att vara tidigt ute 
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Utmaningar 

• Skogliga delen debatteras fortfarande 

 

• Utvärdering som leder i rätt riktning och sådant som vi kan påverka. 

 

• Föroreningshalter i de mindre vattenströmmarna 

 

• Intern uppföljning där incitament saknas  
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Behov 

• Färdig Water footprint standard 

 

• Tydlig bild av samhällets behov och mål 

 

• Lönsamhet i åtgärderna 

 

• Marknad som efterfrågar vattenanvändning för produkter 
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Våra slutsatser 

Södra verkar i den del av världen där förutsättningarna för skogsbruk 

och skogsindustri är goda. 

 

Skogsbrukets påverkan på vattentillgång och vattenkvalitet är 

begränsad och vissa fall positiv. Tillväxten baserar sig på en naturlig 

tillgång på vatten.  

 

Södra verkar för en ökad hänsyn till vatten vid alla skogsbruksåtgärder 

genom t ex studiekampanjen Skogens vatten.  

 

Vår industri orsakar inte vattenbrist och vattenuttaget är lagligt reglerat. 

Stora investeringar har gjorts för att minska vår industris utsläpp.  
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