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Sveriges största skogsägarförening med 
52 000 skogsägare som medlemmar.

Vi förädlar den hållbara skogsråvaran från 
medlemmarnas ansvarsfullt brukade skogar till 
förnybara, klimatsmarta produkter och lösningar 
som skapar värde för många människor.
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52 000 medlemmar
2,8 M ha av skog
2,7 EUR miljarder i fsj
3100 anställda
3 massabruk
8 sågverk

Södra i siffror

Trä

Skog Massa

Byggsystem

Energi
Flytande

bioprodukter

Södra Skogsägarna



Alltmer skogsråvara i framtidens produkter



Förnybara, klimatsmarta produkter och lösningar

2 000 m3 sågade trävaror
6 000 m3fub som samtidigt blir massaved och grot.

Mervärden för de 128 boende
Vad den samlade produktionen kan motsvara.

= + 25 års 
förbrukning 

av papper

30 års 
förbrukning 

av textilier

6 års 
förbrukning 

av hushållsel

230 mils 
bilkörning med biodrivmedel 

per hushåll

9 års 
uppvärmning 

med fjärrvärme



106 million tonnes of textile fibres

Synthetic fibers 

Cotton

Wood-based made cellulose fibers

Other natural fibers

Wool

Source: The Outlook for Dissolving Pulp – September 2019, Hawkins Wright

63%

25%

6%

5%
1%
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Our collective mission – to shift an entire industry

Synthetic fibers 

Cotton

Wood-based made cellulose fibers

Other natural fibers

Wool

2018

~106 

MILLION 

TONNES

2030

~166 

MILLION 

TONNES

62%

26%

6%

5%

1%

70%

18%

8%

3%

1%

Source: Outlook for recycling solutions fot the textile industry, Celco Conference 2019
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Världens befolkning ökar

1.1% VARJE ÅR

2010 20602030 2040

6.9 8.5 10.19.2 miljarder

Source: UN World Population Prospects 2019

2020 2050

7.8 9.7 
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Konsumtionen ökar

Source: The Fibre Year 2019, World Survey on Textiles & Nonwovens

~ 10 KG 
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En nordisk 
medborgare

14 kg Mängden textil som köps varje år

7 kg3 kg4 kg

Samlas in via 
secondhand och 

välgörenhet 

Årlig tillväxt i 
garderob och 
hemtextilier 

Hamnar i 
papperskorgen



En sopbil med textilier 
bränns, deponeras eller 

dumpas i havet varje 
sekund

Source: Ellen MacArthur Foundation 
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More than a hundred million tonnes of textile fiber 
is produced each year
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Only a fraction is ever recycled
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Return

Istället för att bidra till deponier förser våra partners oss 
med textilavfall av blandmaterial. 

Samarbete med tvätterier och textilservice.
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Revive

Textilavfallet kombineras med förnybar vedråvara från 
ansvarsfullt skötta skogar. Processen förvandlar avfall till 
material av hög kvalitet – OnceMore.
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Kapacitet: 6000 ton 
(24 miljoner plagg)

20% återvunnet material 

Råvara: Ljust PolyCotton

Nuläge – etapp 2

Kapacitet: 30 000 ton
(120 miljoner plagg)

50% återvunnet material

Råvara: Färgat PolyCotton, 
viskos, liten andel elastan

2025 – etapp 3



Vår produkt

Den första som omvandlar post-
consumer textilavfall i 
blandmaterial och blandar med 
förnybar råvara från svenska 
skogar och skapar en högkvalitativ 
dissolvingmassa i en kommersiell 
skala. 

Best-in-class

Baserat på vår unika teknologi 
erbjuder OnceMore® drop-in-
produkter som är lätta att 
implementera i befintlig 
produktion hos våra partners. 
Denna kompatibilitet hjälper till 
att öka effektiviteten, vilket 
resulterar i ett lägre totalt 
miljöavtryck.

Drop-in produkt

Vi använder förnybart, hållbart trä 
och återvunna blandade fibrer 
som annars skulle hamna på 
deponi. Vår LCA indikerar att 
OnceMore använder mindre 
vatten i produktion samt har ett 
lägre klimatavtryck än produktion 
av generisk viskos. 

Impactful
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FSC®/PEFC™
RCS (Recycled Claim Standard)



Fiberproducenter

× Partnerskap på plats med flera viskos- och 
lyocellproducenter: Sateri, Sanyou, Bailu, Lenzing, 
Birla. 

× Utvecklingsprojekt med Lenzing med fokus på 
Lyocell-produktion. Innebär kunskapsöverföring och 
gemensam utveckling med målet att återvinna 25 
000 ton textilavfall år 2025.
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Reduce

Det som en gång var avfall blir en ny produkt baserat 
på OnceMore. Vi vill skapa mer hållbara garderober.
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Dos and don’ts

× Minimera mängden tyg som används – mindre vikt -> 
mindre påverkan 

× För ett vardagsplagg –> gå för hållbarhet 

× Sträva mot monomaterial, gör det lättare att återvinna.

× När innerfoder används, använd samma fibertyp

× Polyestertråd och labels är ok (För OnceMore®)

× Trims är knepigt, de flesta behöver ta bort dem manuellt idag 

× Alla återvinningsföretag har olika förmågor, designa med en 
återvinnare i åtanke
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Partnerskap

Med OnceMore tar vi steget ut i värdekedjan

Partners och varumärken kan använda vårt material 
för att stärka egna initiativ samt kommunikationen 
mot konsument. 
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Råd för att ställa om till 
återvunna material 

× Kartlägg dina befintliga material och konsolidera 

× Ta reda på vilka leverantörer du har i hela 
värdekedjan och säkerställ att det finns spårbarhet i 
varje led

× Var modig. Våga testa. Ingen vet hur det går förrän 
man provat sig fram. 
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Vill du höra mer?

Angeline Elfström
Business Development Manager OnceMore®

angeline.elfstrom@sodra.com
Phone +46 470 894 25
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