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Vid den tidpunkten överförs arealen till kategorin övrig hänsyn. 
Detta medför en stor statistisk minskning i arealen övrig hänsyn 
jämfört med 2019, ingen egentlig minskning i arealen har dock 
skett.
 BSÖ-koncernen bildades i maj 2019 genom att Bergvik Skog 
Öst AB förvärvades av BSÖ Holding AB från Bergvik Skog AB. 
Merparten av verksamheten bedrivs i dotterbolaget Bergvik Skog 
Öst AB varför det namnet används som verksamhetsutövare i 
redovisningen och även har fått ge namn åt redovisningen. Alla 
medarbetare är dock anställda i BSÖ Holding AB. 
 All data, om inget annat anges, avser kalenderåret 2021 och 
omfattar hela koncernen. GRI-indexet på sidorna 38-40 anger 
vart i redovisningen som rapporteringen för respektive indikator 
finns och omfattning för respektive indikator. 

Kontaktperson vid eventuella frågor 
Sofia Lilja
Chef för hållbarhet och kommunikation
sofia.lilja@bergvikskogost.se

Det här är Bergvik Skog Öst AB:s tredje hållbarhetsredovisning, 
bolagets styrelse ansvarar för redovisningen. Redovisningen har för-
beretts i enlighet med GRI Standarder på core-nivå. Utformningen 
och innehållet i redovisningen baseras på den intressentdialog som 
genomfördes under december 2019 till januari 2020. Avsikten 
med redovisningen är inte att ge en komplett bild av allt hållbar-
hetsarbete som Bergvik Skog Öst gör. Redovisningen begränsas 
till de aspekter som anses vara väsentliga enligt bolagets intres-
senter och har störst betydelse för bolagets hållbarhet. Därutöver 
behandlas även de lagkrav som ska uppfyllas angående miljö, 
sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter 
och antikorruption. Ekonomiska aspekter beskrivs ytterligare i 
koncernen BSÖ Holding AB:s respektive Bergvik Skog Öst AB:s 
årsredovisningar för 2021.
 För 2019 redovisades framtida generell hänsyn (alltså ännu ej 
avsatt hänsyn) som en del av kategorin övrig hänsyn. From 2020 
redovisas den framtida generella hänsynen som en del av den pro-
duktiva brukade skogsmarken tills dess hänsynen är planerad.  

Fjällnära skog i Sälen, Dalarna
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VD HAR ORDET

Även om 2021 liksom föregående år var starkt präglat av pandemin så har 
det framför allt varit ett år präglat av förändringar, klimatförändringar liksom 
förändringar i förutsättningar för att bedriva skogsbruk genom ett, i den 
svenska skogen, alltmer närvarande EU. I en tid av förändring tror vi att det är 
viktigt att skapa resiliens - inte motståndskraft mot själva förändringen utan 
motståndskraft för att kunna hantera det som förändringen medför. Ett sätt 
att skapa sådan motståndskraft är att identifiera fler värden i skogen samt att 
bredda synen och värdet på skogen, marken och vattnet vi äger.

VINDKRAFT OCH SOLKRAFT
I och med signeringen av vindkraftsprojektet Gävle Södra med 
OX2 så rör vi oss närmare vårt hållbarhetsmål vad gäller att bidra 
till Sveriges hållbara energiförsörjning och nå en installerad effekt 
om totalt 500 MW till år 2030 på våra marker. Idag finns det 27 
verk i drift på vår mark som tillsammans har en effekt på 65 MW 
och det finns därtill nu 450 MW projekterad effekt. Ytterligare 
en framgång avseende hållbar energi är de kontakter som Bergvik 
Skog Öst under 2021 har haft med solkraftsprojektören Sunna 
Group AB. Kontakterna har sedermera utmynnat i ett signerat 
avtal om utveckling av en solkraftspark på våra marker i Uppland 
under tidigt 2022. Avtalet omfattar solkraft med installerad effekt 
på 50 MW innebär en ny spännande inriktning på vår affärsverk-
samhet liksom vårt hållbarhetsarbete för att bidra till ett hållbart 
samhälle. 

EKOLOGISK KOMPENSATION
Bergvik Skog Öst är projektpartner i det Vinnova-finanserade 
projektet Ecocomp som ska utveckla en handelsplattform för 
ekologisk kompensation och klimatkompensation. Vi ser detta 
som en viktig del i att bredda våra intäktsströmmar framgent och 
ett sätt att i ett bredare perspektiv initiera en värdering av de eko-
systemtjänster som vi tillhandahåller. Vi tror att affärsnyttan och 
en faktisk värdering av ekosystemtjänster endast kan komma från 
ekologisk kompensation när vi skapar en faktiskt positiv föränd-
ring. Ett annat incitament för vårt deltagande är att det snabbar 
på arbetet med grön restaurering och till viss del även möjligheter 
till klimatanpassning av våra skogar.

GRÖN RESTAURERING
Den skog vi brukar idag är inte en produkt av den typ av etable-
ring av nya skogar som vi ägnar oss åt idag. Vår skog är, på grund 
av den långa omloppstiden, ett arv - från tidigare generationer, 
tidigare ägare och tidigare lagstiftningar. Vårt naturvårdsarbete har 
i huvudsak två inriktningar, den första inriktningen är att fortsätta 
identifiera de höga naturvärden som finns på vår mark, exempel-
vis i form av nyckelbiotoper som skyddas från aktivt skogsbruk. 

Under 2021 har ytterligare 303 hektar nyckelbiotoper identifierats 
på våra marker. Den andra inriktningen är att restaurera de brister 
som uppstått i skogen till följd av tidigare former av brukande, 
vad vi kallar grön restaurering eller att återskapa för fler värden i 
skogen. I och med det restaureringsarbete som genomförts under 
året, i form av bland annat vitryggshuggningar, lövskogsskötsel 
och naturvårdsbränningar, så har vi redan nu nått 60 % av det 
restaureringsmål som vi satt till 2030. Om målet nås tidigare så 
får ribban höjas, vi ska ständigt utmana oss själva i att bli bättre 
och att förädla både virkes- och naturvärden. Under 2022 ska ett 
arbete genomföras tillsammans med vår skogliga förvaltare  
BillerudKorsnäs för att strategiskt välja rätt objekt och riktning 
för naturvårdsarbetet, var gör vi störst nytta med insatta åtgärder. 

NATURVÅRDSUPPFÖLJNINGAR
Årets naturvårdsuppföljningar visar att kvaliteten på utförd 
naturvård har förbättrats, 4 av de 8 nyckeltal vi följer når i år 
över godkänd nivå och ytterligare 3 nyckeltal ligger precis under 
nivån för godkänd. Det finns dock tydliga förbättringar att 
uppnå kring körskador i synnerhet där vi ligger längst ifrån att nå 
godkänd nivå. Detta förbättringsarbete är oerhört viktigt i ljuset 
av pågående klimatförändringar och hur dessa påverkar möjlig-
heten att bedriva skogsbruk bland annat avseende försämrad tjäle 
och ökade nederbördsmängder då risken för körskador ökar i takt 
med klimatförändringarna.

KLIMATANALYS 
Under året har vi genomfört en klimatanalys med fokus på hur 
möjligheterna att bedriva skogsbruk påverkas av klimatföränd-
ringar och vilka risker som det medför men även möjligheter som 
vi kan identifiera för vår skog. Arbetet fortsätter under 2022 med 
fokus på att skapa konkreta handlingsplaner utifrån identifierade 
riskscenarion. Vi har redan påbörjat utvecklingsprojekt för att 
lättare och snabbare kunna identifiera skador från granbarkborre 
med hjälp av artificiell intelligens, AI. Projektet har initierats i 
Uppland där vi drabbats av stora skador till följd av spridning från 
avsatta skogar där stormfälld skog har fått ligga kvar och därmed 
fungerat som yngelhärdar.  

Sofia Berg
Verkställande Direktör

På vår mark i Vällen, Uppland finns en av 
Sveriges största förekomster av lind.

BERGVIK SKOG ÖST HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021    5

SOCIALA VÄRDEN 
Våra externa intressenter har pekat på behovet av att visa hur vi 
arbetar med andra värden i skogen och hur skogsbruket anpassas 
till andra värden. Ett av våra hållbarhetsmål är därför att vi ska 
förbättra skogsbrukets hänsyn och anpassning till andra värden, 
detta bygger delvis på att synliggöra de möjligheter till dialog 
som finns exempelvis före och efter skogliga åtgärder. Vi kommer 
inte att sätta ett mål på att antalet dialoger och synpunkter ska 
minska, vi vill att vår omgivning fortsätter att ha en öppen dialog 
med oss och vår skogliga förvaltare. För första gången redovisar vi 
därför hur många informella dialoger eller samtal som hålls med 
våra intressenter i anslutning till planerade skogliga åtgärder.

UTLÄNDSK ARBETSKRAFT
Under 2021 så har problematiken kring arbetsförhållanden för ut-
ländsk arbetskraft inom skogsvård lyfts i media. Tillsammans med 
vår skogliga förvaltare som ansvarar för upphandling av entrepre-
nörer (bland annat för skogsvård) så har ett ökat fokus lagts på 
just detta under årets leverantörsuppföljningar. Uppföljningarna 
har resulterat i att ett avtal med en entreprenör har avslutats. Årets 
leverantörsuppföljningar har fokuserats på vår i särklass största 
leverantör BillerudKorsnäs vilken även är den leverantör som har 
störst andel underentreprenörer till oss. Under kommande år ska 
leverantörsuppföljningar vidgas ytterligare. 

FORTSATTA UTMANINGAR KRING  
SPELPLANENS UTFORMNING 
Vi ser vår bransch som en framtidsbransch, en bransch som har 
möjlighet att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. 
I ett demokratiskt och öppet samhälle ska det finnas utrymme för 
diskussioner, viktiga diskussioner som kan ta oss vidare och skapa 
nya kunskaper. Under 2021 har känslorna gått varma i den offent-
liga debatten och i diskussionen om svensk skog. Dessvärre tenderar 

polariseringarna att stärkas och skyttegravarna att bli djupare när 
de olika sidornas kunskaper ifrågasätts. Vi måste våga att lyssna 
och förstå för att kunna ta oss vidare och utvecklas. Vi bör också 
tydliggöra vad som är ovilja att förändras och vad som faktiskt är 
orimliga förändringar. Vi tror att vi måste lyfta in skogen i ett större 
perspektiv och använda skogen på sätt som gör mest nytta. Vi vill 
också särskilt framhålla att den svenska skogen har en extra kraft i 
sitt hållbarhetsarbete vilket är det spridda ägandet då 50 procent av 
den svenska skogen ägs av drygt 300 000 privatpersoner, 25 % av 
privata aktiebolag, 14 % av statliga aktiebolag och 11 % av staten, 
övriga privata eller allmänna ägare. 
 Så, spelplanen är under utveckling, det behövs förändring men 
framför allt behövs det förtydliganden. Hur kan vi undvika att 
spelplanen får en onödig administrativ belastning där resurser 
läggs på inventeringar och omfattande utredningsarbete som inte 
är riktade på att gynna hotade arter eller biologisk mångfald? Ska 
kraft och förmåga läggas på att redovisa/bevisa att den enskilda 
skogsbrukaren kan uppnå nettopositiva effekter för klimatet eller 
ska kraften riktas där den gör skillnad på att genomföra åtgärder 
i skogen som faktiskt bidrar till vi når de nettopositiva effekterna 
som skogen kan bidra med? 
 Det är viktigt att vi är beredda på, har förmågan och visar viljan 
att förändras men vi måste även investera vår tid i att förstå vilka 
och genomföra de förändringar som leder oss i rätt riktning mot 
en faktiskt ökad hållbarhet i samhället. 
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OM BERGVIK SKOG ÖST

MARKINNEHAV SVERIGE

Brukad produktiv  
skogsmark 256 600 ha

Impediment 54 600 ha

Övriga hänsynsytor  
19 300 ha

Jordbruksmark 1 000 ha

Frivilligt avsatt produktiv 
skogsmark 21 100 ha

Övrigt (vägar, kraftled-
ningar mm) 7 900 ha

STOCKHOLM

UPPSALA

ÖSTERBYBRUK

EDSBYN

SVEG

MALUNG

VANSBRO

SÄLEN

MORA

GÄVLE

ÖREBRO

Övriga hänsynsytor

Bergvik Skog Öst är ett markförvaltande bolag som ägs till 89,9 % av  
pensionsbolaget AMF och 10,1 % av BillerudKorsnäs. Markinnehavet omfattar 
360 000 hektar i Sverige, där merparten finns i Uppland, Gästrikland,  
Hälsingland, Dalarna och Härjedalen. Huvudkontoret är placerat i Stockholm. 
Som ett markförvaltande bolag arbetar vi med de strategiska och lång- 
siktiga valen för innehavet. Detta inkluderar ekonomi och finans, hållbarhet 
och kommunikation, fastighetsfrågor samt affärsutveckling baserat på skog, 
mark och vatten. På den produktiva skogsmarken bedrivs miljöcertifierat 
skogsbruk av den skogliga förvaltaren BillerudKorsnäs. 

Kantzonsmiljö 31%
Hänsynskrävande biotop 47%  
Utvecklingsmark 15%  
Laserinventerat oklassad 7%  Övrig markareal: 7 900 hektar

Jordbruksmark: 1 000 hektar

Impediment: 33 300 hektar

Övriga hänsynsytor:  
19 300 hektar

Frivilligt avsatt produktiv  
skogsmark: 21 100 hektar

Fjäll: 250 hektar

Brukad produktiv skogsmark:  
256 600 hektar

Fortsatt ägda men formellt  
skyddade reservat:  
2 200 hektar

Trädbevuxet impediment:  
21 300 hektar



R
IS

K
E

R

BERGVIK SKOG ÖST HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021    98   BERGVIK SKOG ÖST HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021    

NATURKAPITAL
360 000 hektar skog, mark och vatten 
inklusive ekosystemtjänster

HUMANKAPITAL
Fyra medarbetares kunskap, skicklighet 
och erfarenhet. 

RELATIONSKAPITAL
Relationer med våra interna och externa 
intressenter som gemensamma värde-
ringar, trovärdighet och respekt

LEVERANTÖRER
21 leverantörer*
Varav en skoglig förvaltare med 78 under- 
entreprenörer/leverantörer i Uppland, 
Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och 
Härjedalen. 
*Avser leverantörer av tjänster och  
produkter > 100 000 SEK.

INVESTERAT KAPITAL
10,6 miljarder SEK
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ÄGANDE & FÖRVALTNING
Ekonomi och finansiering
Långsiktiga strategier, verksamhetsmål 
och policyer
Affärsutveckling baserat på skog, mark 
och vatten
Vindkrafts- och solkraftsutveckling
Fastighetsrelaterade frågor
Hållbarhet och kommunikation

Nettoomsättning 437 MSEK
Balansomslutning 14,7 miljarder SEK 
varav: 
• eget kaptial 8 730 MSEK, 
• långfristiga skulder 5 864 MSEK
• kortfristiga skulder 63 MSEK

SKOGLIG VERKSAMHET
Operativa skogstjänster som skogsvård, 
vägunderhåll och skoglig förvaltning.
Upphandling, utbildning och uppföljning 
av entreprenörer.
Certifiering i enlighet med FSC och PEFC
Köper avverkningsrätter och utför alla 
skogsbruksåtgärder. Utförda åtgärder 
2021:
• Föryngringsavverkning 3 518 hektar
• Gallringsavverkning 4 250 hektar
• Röjning 4 589 hektar
• Plantering 2 645 hektar
• Markberedning 2 985 hektar
• Gödsling 1 975 hektarB
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TILLGÄNGLIGHET
2 319 km skogsbilvägar
2 497 nyttjanderätter

FÖRNYBAR ENERGI
6 vindkraftsarrendatorer och 27 verk som 
under året producerade 7 915 MWh  
förnyelsebar el. 

KLIMATEFFEKT
Skogens nettotillväxt: 0,44 Mton 
Substitutionseffekt: 0,52 Mton 
Utsläpp scope 1-3: 0,01 Mton
Sammanlagd klimateffekt: 0,95 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter

SKYDDAD SKOG
97 200 hektar mark som inte används
för skogsbruk (inkl nyckelbiotoper, andra
avsatta skogar och impediment)

NYFIKEN PÅ SKOG
Vår Facebooksida Nyfiken på skog har 
drygt 21 000 följare. Under året har vi 
gjort 157 inlägg för att sprida kunskap och 
nyfikenhet om skog hos allmänheten.
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VÄRDE FÖR ÄGARE  
OCH FINANSIÄRER
Årets resultat: 929 MSEK

MEDARBETARE
Löner, inkl sociala avgifter.  
Andel kvinnor 75 %.

LEVERANTÖRSBETALNINGAR
303 MSEK

SKATT
30 MSEK

UTTAGEN SKOGLIG RÅVARA
Timmer 558 000 m3fub

Massaved 375 000 m3fub  

GROT 16 000 m3fub

Bränsleved 17 000 m3fub 

VIRKESFÖRRÅDETS 
NETTOTILLVÄXT
319 000 m3sk

SKOGSBILVÄGAR
16 MSEK satsade på nybyggnation och 
underhåll.

NATURVÅRD
Restaurerade arealer 985,8 hektar (22) 
inklusive 303 hektar nya identifierade 
nyckelbiotoper

RESURSER OCH VÄRDEKEDJA Bergvik Skog Öst är ett markägande bolag på vars mark det bedrivs 
miljöcertifierat skogsbruk, vi utvecklar nya affärsmöjligheter och upplåter 
mark för exempelvis jakt, naturturism och täktverksamhet. Vi stöttar även 
omställningen till en ökad andel förnybar energi genom att projektera för 
och arrendera ut mark för vindkraft och solkraft.

Listan visar i vilken del av värdekedjan som respektive risk är störst. (Sidhänvisning för ytterligare information).

Biologiska och klimatologiska (33)

Vattenhinder som spridningsbarriärer (33)

Förorenad mark (33)

Oetiska affärsmetoder (32)

Informationssäkerhetsrisker (34)

Politiska risker (34)

Förlust av relationskapital (32)

Skador i skogen (32)

Förlust av biologisk mångfald (33)

Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare (34)

Förlorad produktion i skogen (33)

Felprioritering vid skydd av skog (33)

Force majeure (34)

Opinion kring skogen (34)
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ÄGARE

AMF 89,9 %
BillerudKorsnäs 10,1 %

ÅRSSTÄMMA

STYRELSE  
STYRELSEORDFÖRANDE 

4 LEDAMÖTER

Fastställer övergripande 
strategi, policyer, budget, 

instruktioner för VD

VD & LEDNINGSGRUPP

Strategiska och  
operativa mål

BillerudKorsnäs Skog sköter och förvaltar skogen

Valberedningen nominerar 
styrelseledamöter och föreslår 

ersättning till styrelsen.  
Valberedningen består av 

ägarrepresentanter

Jurist från AMF 
tjänstgör som sekreterare

VD och CFO är  
föredragande

Externa revisorer

FASTIGHET &  
AFFÄRSUTVECKLING

HÅLLBARHET & 
KOMMUNIKATION

EKONOMI &  
FINANS

ORGANISATION
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För att skydda sina vintergröna blad rullar skvattram in 
bladkanterna och fäller ner bladen längs stammen när 
det blir kallt. Skvattram på tallmyr i Lundbo, Gästrikland.



12   BERGVIK SKOG ÖST HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021    

Bergvik Skog Östs hållbarhetsstrategi utgår från bolagets mission, vision 
och värdegrund vilka löper som en röd tråd genom verksamheten. 
Styrelsen ansvarar för den övergripande strategin och ledningen för den 
operativa strategin, mål och styrning av verksamheten. 

HÅLLBARHETSSTRATEGI  
OCH STYRNING

MISSION
Genom ansvarsfullt ägande och vidare-
utveckling av värdet på skog, mark och 
vatten ska Bergvik Skog Öst optimera 
koncernens avkastning, bidra till bio- 
ekonomin och en levande landsbygd.

VISION
Bergvik Skog Öst respekteras av alla 
intressenter som ansvarsfull ägare och 
utvecklare av resurserna skog, mark och 
vatten.

VÄRDEGRUND
Vi är utvecklingsinriktade och vill 
åstadkomma hållbara resultat. Vi möter 
medarbetare och omvärld med öppenhet 
och respekt.

*SIDA I REDOVISNINGEN
Riskanalys & riskhantering  32
FN:s utvecklingsmål  15
Handlingsplaner & mål  16
Kvalitetsuppföljningar  27
Utfall av verksamheten  31
Väsentlighetsanalys  14
Intressentdialog  36

Väsentlighets- 
analys*

STYRELSE

Övergripande strategi, 
policyer & budget 

SKOGLIG FÖRVALTARE

FSC- och PEFC-certifiering 
Instruktioner för skötsel & 

brukande av skog

UNDERENTREPRENÖRER

PEFC-certifiering för 
entreprenörer 

Egenuppföljning

LEDNING

OMVÄRLD

Operativ strategi, mål & styrning

Identifiering & 
värdering

Riskanalys & 
riskhantering*

Strategi- &  
affärsplanering

FN:s  
utvecklingsmål*

Åtgärder &  
aktiviteter

Handlingsplaner 
& mål*

Kvalitets- 
uppföljningar*

Utfall av  
verksamheten*

Utvärdering 
hållbarhets- 
prestanda

Intressent-
dialog*

Försiktighets-
principen

Hållbarhets- 
redovisning

Synpunkter & 
samråd

Utbildning, 
kalibrering & 
uppföljning

Extern revision

Omvärlds-
analys
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Blommande ljung i Sälen, Dalarna.
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För att identifiera Bergvik Skog Östs prioriterade hållbarhetsområden och 
för att lägga grunden för bolagets hållbarhetsstrategi har en väsentlighets-
analys genomförts. Som en del i väsentlighetsanalysen ingår en intressent-
dialog med representanter för bolagets identifierade intressentgrupper. 

VÅRA HÅLLBARHETSOMRÅDEN

I ett första steg genomförde Bergvik Skog Öst en omvärldsanalys 
och en benchmark för att få fram ett antal utvalda hållbarhets- 
frågor, urvalsarbetet inkluderade även bolagets riskanalys. I en 
enkätundersökning ombads därefter intressenterna bedöma hur 
viktiga de tyckte att de utvalda hållbarhetsfrågorna är för Bergvik 
Skog Öst från sitt perspektiv avseende prioritering i hållbarhets- 
arbetet, risknivå respektive kommunikation. Samtliga aspekter 
som finns medtagna i intressentdialogen bedöms viktiga för bola-
gets hållbarhetsarbete redan innan dialogen. Den sammantagna  
väsentlighetsanalysen resulterade dock i tre prioriteringslistor: 
aspekter att bevaka utvecklingen av, aspekter att informera/ha 
en öppen dialog kring, respektive väsentliga aspekter som ska 
redovisas. 

BEVAKA UTVECKLING
INFORMERA/ 
ÖPPEN DIALOG

VÄSENTLIGA  
HÅLLBARHETSASPEKTER  
SOM REDOVISAS

VÅRA  
STRATEGISKA  
INRIKTNINGAR

Politiskt engagemang Sociala värden i skog Arbetsförhållanden & jämställdhet 

Ansvarsfullt 

agerande
Rennäring Dialog med omgivningen Etik & uppförande*

Bolagsstyrning Samhällsengagemang Anpassning av skogsbruket till andra värden  
(inklusive rennäring)

Extern kommunikation Bevara/främja biologisk mångfald

Hållbart 

skogsbruk
Forskning & utveckling Skogsbruk

Riskanalys & riskhantering Hur skogen sköts jämfört med målsättningar

Utveckling av nya  
affärsmöjligheter Bioekonomi & klimatförändringar

Långsiktig 
bioekonomiLönsamhet  

& värdeutveckling

*Aspekten lyfts till väsentlig pga lagstiftning

Mycket viktiga frågor 
(internt eller externt)

Mycket viktiga frågor (externt och internt)Viktiga frågor

De väsentliga hållbarhetsaspekterna grupperades därefter in i tre 
strategiska inriktningar: ansvarsfullt agerande, hållbart skogsbruk 
respektive långsiktig bioekonomi. Dessa tre områden utgör varsitt 
kapitel i den fortsatta hållbarhetsredovisningen. Tabellen till höger 
visar hur våra tre strategiska inriktningar relaterar till FN:s globala 
mål för hållbar utveckling och hur vår verksamhet bidrar till målen. 
På sidorna 36-37 kan du läsa mer om intressentdialogen. Väsentlig-
hetsanalysen visar på bolagets hållbarhetskontext och för de indika-
torer som används i redovisningen beskrivs kontexten i relation till 
de tre strategiska inriktningarna.

VÅRA  
STRATEGISKA  
INRIKTNINGAR

FN:S GLOBALA 
MÅL FÖR 
HÅLLBAR 
UTVECKLING VÅRT BIDRAG 

Ansvarsfullt 

agerande

75 % av våra anställda är kvinnor, där alla anställda har lika ansvar för tillkommande 
arbetsuppgifter. 60 % kvinnor i styrelsen.
Alla anställda får regelbunden utvärdering och uppföljning.  
Samtliga anställda deltar i regelbundna skyddskommittémöten.

Genom affärsutveckling arbetar vi för en breddad användning av skog, mark och vatten.
Vi arbetar aktivt för att höja kunskapsnivån om den svenska skogen genom vår 
Facebooksida Nyfiken på skog.
Vi prioriterar att redovisa vårt hållbarhetsarbete på ett öppet och transparent sätt 
genom årliga hållbarhetsredovisningar i enlighet med GRI.
Vi ställer krav på entreprenörscertifiering

Alla anställda genomgår årlig utbildning i antikorruption och mänskliga rättigheter 
Samtliga leverantörer tar del av vår uppförandekod och vi arbetar med uppföljningar 
av leverantörer

Hållbart 

skogsbruk

Genom ett markinnehav i 26 kommuner verkar vi för en levande landsbygd 
Vi ger utrymme för anpassning av skogsbruk till sociala värden bla i tätortsnära 
områden

Vi arbetar för utökade dialoger med vår omgivning
Det skogsbruk som bedrivs på vår mark följs regelbundet upp i kvalitetsuppföljningar

Vi arbetar med restaurering av skog, mark och vatten och avsätter skyddsvärda 
områden från skogsbruk
Det skogsbruk som bedrivs på vår mark ska planeras, anpassas och följas upp med 
hänsyn till ekosystem och biologisk mångfald

Långsiktig 
bioekonomi

Genom att projektera för vindkraft och solkraft på vår egen mark skapar vi förutsätt-
ningar för ökad andel förnyelsebar energi
Avverkningsrester från vår mark används för att producera biobränsle

Virkesförrådet på vår mark har en årlig nettotillväxt
Vår skog binder in mer koldioxid än vad vår verksamhet släpper ut.
Uttaget av skogliga råvara från vår skog kan användas för att ersätta produkter med 
större klimatpåverkan

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Björkproduktionsskog i Vällen, Uppland. Tillsammans med vår skogliga 
förvaltare arbetar vi aktivt för att öka arealen lövdominerad skog.



Under 2021-2022 ska en en klimatanalys genomföras 
med tillhörande handlingsplaner avseende bolagets 
skog, mark och vatten.

MÅL

Under 2021 har en klimatanalys genomförts som 
identifierar risker och möjligheter relaterade till kli-
matförändringar och dess konsekvenser för skoglig 
produktion.
2022: fastställa handlingsplaner för vidare hantering 
av kritiska risker och möjligheter på kort, medellång 
sikt (2050) och på lång sikt (2100).

UTFALL 2021

• 65 MW installerad effekt
• 450 MW projekterad effekt

Läs mer sid 4-5, 29

UTFALL 2021

Till år 2030 ska den installerade effekten tillgänglig 
för vindkraftsproduktion öka till 500 MW på  
bolagets mark.

MÅL

LÅNGSIKTIG BIOEKONOMI

HÅLLBART SKOGSBRUK
100 % av leverantörer* informeras år 2025 och 
prioriterade leverantörer följs upp avseende leve-
rantörskoden. 100 % av anställda utbildas årligen i 
mänskliga rättigheter och antikorruptionsfrågor.

*endast leverantörer >100 000 SEK omfattas

MÅL

• 100 % av leverantörerna har informerats
• Den största prioriterade leverantören har följts upp 

under 2021
• 100 % av anställda har genomgått utbildning

Läs mer sid 18-19

UTFALL 2021

ANSVARSFULLT AGERANDE

Till år 2030 ska 4 000 hektar livsmiljöer som är 
viktiga för biologisk mångfald restaureras.

MÅL

2383,8 hektar har restaurerats/skyddats under mål- 
perioden (60 % av målet). Varav under 2021 har: 
• 303 hektar nyckelbitoper avsatts
• 682,8 hektar restaurerats

Läs mer sid 22-25

UTFALL 2021

Av 8 KPI:er når 4 över 98 % godkända.

Läs mer på sidorna 26-27

UTFALL 2021

År 2025 ska kvaliteten på utförd naturvård vid upp-
följning vara minst 98 % godkända trakter per KPI.

MÅL

• 97 % av trakter är godkända vid kvalitetsuppföljning 
• 1 samråd 9 informella dialoger har genomförts
• 1 % av trakterna har externa synpunkter efter  

utförd åtgärd

Läs mer sid 20-21

UTFALL 2021

Till år 2025 ska skogsbrukets hänsyn och anpassning 
till andra värden förbättras.

MÅL
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HÅLLBARHETSMÅL Bergvik Skog Östs hållbarhetsmål är fördelade över våra 3 strategiska  
inriktningar. Målen spänner över tidshorisonter från 2 år upp till 10 år,  
medan enskilda mål tar hänsyn till tidshorisonter upp till 80 år. 

Vindkraftverk på Glötesvålen, Härjedalen
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ANSVARSFULLT AGERANDE

Bergvik Skog Östs uppförandekod som baseras på de tio principerna i FN:s 
Global Compact omfattar arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption 
och uppföljning i leverantörskedjan, samt miljö. 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Bergvik Skog Öst arbetar för att främja personalens hälsa och 
accepterar inte att tids- och kostnadskrav går ut över en god 
arbetsmiljö. Anställda ska ha en god arbetsmiljö där fysisk, mental 
och social ohälsa förebyggs. Alla anställda har därför tillgång 
till sjukvårds- och sjukförsäkring samt har kollektivavtal. Hela 
personalstyrkan ingår i en kommitté för hälsa och säkerhet där 
två möten hålls årligen under ledning av VD. På kommittémöten 
avrapporterar samtliga eventuella olycksfall och tillbud som inte 
hanterats tidigare. 
 En del i Bergvik Skog Östs övergripande strategi är att ha 
anställda med hög kompetens som klarar kvalificerade arbetsupp-
gifter. För att stärka och vidareutveckla medarbetarnas kompetens 
och yrkesroll förs en löpande dialog kring vad som är bra och vad 
som kan förbättras. I dialogen ingår att utvärdera arbetsuppgifter 
och personliga målsättningar. Medarbetare uppmuntras att delta i 
seminarier, konferensdagar etc med relevans för respektive yrkes-
område och arbetsuppgifter. 

JÄMSTÄLLDHET 
Under 2021 har en person slutat och en person anställts i Bergvik 
Skog Öst, bolaget har därmed fortsatt 4 anställda. Ledningsgrup-
pen har 75 % kvinnor och i styrelsen är det 60 % kvinnor.   

ETIK OCH UPPFÖRANDE
Alla anställda på Bergvik Skog Öst genomgår årligen utbildning 
i Uppförandekod, mänskliga rättigheter och arbetet mot mutor 
och korruption. Nya leverantörer har informerats om bolagets 
uppförandekod för leverantörer. Under året har även uppföljningar 
av leverantörer påbörjats, årets fokus var mänskliga rättigheter och 
utländsk arbetskraft. Se ytterligare information under uppföljning 
leverantörskedjan. Ytterligare åtaganden kring ansvarsfullt agerande 
finns i bolagets antikorruptionspolicy respektive hållbarhetspolicy.

VÅR SKOGLIGA FÖRVALTARE
Vid bildandet av Bergvik Skog Öst 2019 träffades mellan Bergvik 
Skog Öst och BillerudKorsnäs ett virkesavtal som ger Bergvik 
Skog Öst skyldighet att sälja och BillerudKorsnäs skyldighet att 
köpa en avtalad årlig volym av avverkningsrätter. Därutöver finns 
kortare avtal med BillerudKorsnäs för skogsvård och andra opera-
tiva tjänster samt allmän skoglig service och tillsyn. Till grund för 
det skogsbruk som ska bedrivas tillhandahåller Bergvik Skog Öst 
en hållbarhetspolicy. För den praktiska tillämpningen i skogen 
skapar BillerudKorsnäs riktlinjer och instruktioner som ligger i 
linje med Bergvik Skog Östs hållbarhetspolicy. 
 Enligt avtal ska BillerudKorsnäs upprätthålla certifiering enligt 
FSC och PEFC. Detta innebär årliga externa revisioner av hur 
skogsbruket bedrivs. Vid årets revision noterades inga avvikelser 
utan enbart 4 observationer enligt FSC och en motsvarande ob-
servation enligt PEFC. Avvikelser finns på tre nivåer: observation, 
mindre avvikelse (åtgärdas inom ett år) respektive större avvikelse 
(kräver omedelbar åtgärd).

Uppföljning av leverantörskedjan
BillerudKorsnäs har skrivit under FN:s Global Compact och har 
en uppförandekod för anställda och en för leverantörer. För den 
skogliga verksamheten på Bergvik Skog Östs marker genomförs 
ett antal olika uppföljningar i leverantörskedjan avseende produk-
tion, naturvård, körskador, synpunkter, kulturmiljövärden m fl. 
Utöver de redan nämnda externa revisionerna genomför  
BillerudKorsnäs 16 olika kvalitetsuppföljningar. Under året 
har 100 % av anlitade skogliga underentreprenörer följts upp. 
Resultaten kommer Bergvik Skog Öst tillhanda och är en del av 
förbättringsarbetet. 
 Till följd av den medialt uppmärksammade kritiken kring 
hantering av utländsk arbetskraft inom plantering så har upp-
följningar riktats specifikt på detta under året. Efter genomförda 
uppföljningar har BillerudKorsnäs avslutat ett avtal med en 
skogsvårdsentreprenör.

Skogliga underentreprenörer
All upphandling av skogliga underentreprenörer sköts av 
BillerudKorsnäs. Vid skötseln av skogen eftersträvas att an- 
lita lokalt boende eller lokalt verksamma entreprenörer. 
Ambitionen är stabila, långsiktiga och utvecklande relationer 
med lokala entreprenörer som har god kännedom om  
Bergvik Skog Östs marker. Enligt avtal ska alla underentre-
prenörer som anlitas för att arbeta med skogliga åtgärder 
på Bergvik Skog Östs marker vara entreprenörscertifierade 
enligt PEFC. Detta innebär bland annat krav på kompetens-
nivå, användning av miljögodkända drivmedel, avfalls-
hantering, nödlägesrutiner, arbetsmiljö, jämställdhet och 
jämlikhet. 
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Slutavverkning av barrblandskog utanför Gimo, Uppland. 
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Inom vissa kommuner är Bergvik Skog Öst en dominerande mark- 
ägare vilket medför många kontakter med lokalsamhällen, lokal 
näringsverksamhet, föreningar, boenden och andra intressenter.  
Det är viktigt för Bergvik Skog Öst att genom dialog med represen-
tanter för andra intressen uppnå goda resultat både inom biologisk 
mångfald och sociala värden. I Bergvik Skog Östs hållbarhetspolicy 
finns därför utrymme för att omprioritera vardagshänsynen. 

Formella samråd 
Vid slutavverkningar som berör platser av särskild vikt för lokala 
intressenter erbjuder Bergvik Skog Öst via BillerudKorsnäs sam-
råd. Exempel på viktiga platser är tätortsnära skog, elljusspår och 
badplatser. Till samrådet kallas de som visat intresse och de som 
kan identifieras som direkt berörda av åtgärden. Varje inkommen 
synpunkt vägs in vid planering och varje intressent ska även få 
svar på hur den inlämnade synpunkten hanterats. Under 2021 har 
ett samråd hållits i Dalarna angående en planerad slutavverkning 
och påverkan på skogens upplevelsevärden. Till följd av samrådet 

Ett vanligt förekommande exempel på andra intressen vid 
skogliga åtgärder är stigar och vandringsleder.
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SAMRÅD MED RENNÄRING 
Hänsyn till rennäringen behövs bland annat för lavrika områden 
som är viktiga för bete, viloplatser utmed vandringsstråk och för 
att undvika begränsningar i framkomlighet för renarna. Det är 
Bergvik Skog Östs avsikt att de negativa konsekvenserna för ren-
skötseln ska bli så små som möjligt inom ramen för det rationellt 
bedrivna skogsbruket. För att detta ska uppnås krävs emellertid 
väl fungerande och återkommande samråd och kontinuerlig dia-
log mellan skoglig planeringspersonal och berörda samebyar. 
 Under 2021 har BillerudKorsnäs genomfört 2 samråd med 
2 samebyar gällande fyra olika avverkningar. Även det årligen 
återkommande övergripande samrådsmötet har genomförts. I detta 
möte deltar berörda samebyar tillsammans med representanter 
från skogsbolagen som skrivit under förlikningsavtalet. 

SOCIALA FRÅGOR OCH HÄNSYN TILL ANDRA VÄRDEN
Antal synpunkter efter åtgärd

KOMMUNIKATION KRING SKOG
Bergvik Skog Öst vill att fler ska vara nyfikna på skog, att fler 
ska vilja lära sig mer om skog därför har vi en Facebooksida där 
vi inte pratar så mycket om oss själva. Målsättningen för vår 
Facebooksida Nyfiken på skog är att fler ska lära sig mer om den 
svenska skogen, att fler ska blir nyfikna och vilja lära sig ännu mer 
om skog, och att fler ska vara ute oftare i skogen.Vi tror att genom 
en ökad kunskap om den svenska skogen så är det lättare att även 
öka förståelsen för det svenska skogsbruket och skogens betydelse 
för Sverige och uppbyggnaden av en hållbar bioekonomi. Under 
2021 har vi publicerat 157 inlägg på Nyfiken på skog som har nått 
nästan 280 000 personer, totalt sett har sidan drygt 21 000 följare. 

har delar av den berörda avverkningen frivilligt avsatts från skogs-
bruk för att förbättra den gröna infrastrukturen av äldre skog och 
för att värna ett av de få lite äldre tallskogsbestånden i området. 

Dialoger 
För att underlätta dialoger inför skogliga åtgärder så ska Billerud-
Korsnäs lämna kontaktinformation i skogen för intressenter som 
vill föra en dialog kring planerade åtgärder. Under 2021 har 9 
sådana dialoger noterats.
 I och med att Bergvik Skog Öst inte har någon fältpersonal 
hanteras utredningar kring synpunkter till största delen av Billerud-
Korsnäs som har lokalkunskap och som ansvarar för planering och 
utförande av åtgärder. Statistik för synpunkter och aktuella ärenden 
lyfts dock alltid till Bergvik Skog Östs ledningsgruppsmöten och 
statistiken presenteras även för bolagets styrelse. Under året har 5 
synpunkter efter åtgärd registrerats och hanterats. Synpunkterna 
avser bland annat planerade åtgärder, naturhänsyn och hänsyn till 
sociala värden. 

SAMRÅD OCH DIALOG MED LOKALA INTRESSENTER
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Fornlämningar har tillkommit innan 1850 genom äldre 
tiders bruk och är varaktigt övergivna.

Övriga kulturhistoriska lämningar har tillkommit efter 1850 
genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna.

Godkänd hänsyn vid 
kvalitetsuppföljning

Godkänd hänsyn vid 
kvalitetsuppföljning

Hänsyn till andra intressen

På väg in till den sk Pelarsalen, en frivillig avsättning med 300-årig 
tallskog utanför Kerstinbo, Uppland
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HÅLLBART SKOGSBRUK

Huvuddelen av Bergvik Skog Östs marker ligger i områden som brukats 
under mycket lång tid genom traditionellt jordbruk och bete, gruvdrift och 
virkesproducerande skogsbruk. Naturvårdsarbetet i landskap med så lång 
brukningshistoria bygger på att biologiskt värdefulla skogar skyddas och 
att strukturer och dynamik återskapas för framtida biologiska värden.

Ekologisk landskapsplanering
Ambitionen med ekologisk landskapsplanering 
är att nå största möjliga naturvårdsnytta och att 
skydda de områden som har allra högst naturvärden 
samtidigt som brukandet av övriga marker sker på 
ett så hållbart sätt som möjligt. Markinnehavet är 
idag indelat i fem landskap vilka i sin tur är upp- 
delade i 13 mindre dellandskap.

Skyddad skog och hänsyn
Bergvik Skog Öst har idag frivilligt avsatt 21 100 
hektar produktiv skog för naturvård. Vi har även ca 
2 200 hektar formellt skyddad produktiv skog som 
är avsatta men som vi fortsatt äger. Därutöver finns 
ca 19 300 hektar övrig hänsyn som bland annat 
inkluderar det som kallas vardagshänsyn, denna 
areal avsätts vid åtgärder. Utöver detta finns 54 600 
hektar impediment som också lämnas obrukade.

Skoglig planering och hänsyn 
Det första steget i planeringen inför skogliga åtgär-
der som avverkning och skogsbilvägsbyggnad är en 
naturvärdesbedömning. Bedömningen sker för att 
identifiera nyckelbiotoper och andra områden med 
höga naturvärden eller kulturmiljövärden som ska 
avsättas helt från skogsbruk. Samtidigt planeras vad 
som kan lämnas som vardagshänsyn. Under 2021 
har 303 hektar nya nyckelbiotoper identifierats. 

Läs mer om detta på sidorna 26-27
Anpassning till andra värden
Bergvik Skog Östs hållbarhetspolicy skapar även 
möjlighet att anpassa skogsbruket till andra värden 
i skogen. Genom att föra en dialog med närboende 
kan exempelvis skötseln anpassas för att förbättra 
utsikten eller genom samråd med en idrottsförening 
så kan skogen gallras för att öka sikten kring ett 
elljusspår. I tätortsnära områden kan vissa former av 
kontinuitetsskogsbruk vara aktuella. 

Restaurering av vatten
Ett potentiellt vandringshinder i skogslandskapet är 
de vägtrummor som lagts i anslutning till vägar som 
byggts för virkestransport. Vägtrummorna kan ex-
empelvis vara för små vilket orsakar ett högt vatten-
tryck som försvårar vandring uppströms för öring, 
lax, gädda, abborre med flera. Trummor kan även ha 
anlagts för högt vilket ger ett för litet vattendjup. 

Lövdominerad skog
Skogsbete och brandbekämpning har historiskt sett 
gett sämre förutsättningar för lövträd att etableras. 
Från 1960-talet till mitten av 1980-talet bekämpa-
des lövträd aktivt inom skogsbruket eftersom de 
inte var av ekonomiskt intresse. Ökad kunskap om 
lövträdens betydelse för den biologiska mångfalden 
har ändrat detta. Idag arbetar vi aktivt för att öka 
arealen lövdominerad skog. Totalt finns det idag 
drygt 6 350 hektar lövdominerad skog på bolagets 
marker. 

Naturvårdsbränning
Brand är en av de viktigaste naturliga störningarna 
i barrskogslandskapet och det finns därför många 
arter som är anpassade till återkommande bränder. 
För att ge dessa arter möjlighet att fortleva krävs 
åtgärder både i avsatta områden och i produktions-
skogsbruket. Därför genomförs naturvårdsbränningar 
på Bergvik Skog Östs marker för att skapa brand-
präglade skogar med viktiga substrat som döda och 
brandskadade träd och död ved. 

1 Undantas skogsbruk och ingår fortsättningsvis i 
frivilliga avsättningar

Åtgärdsprogram Gölgroda
Gölgrodans förekomst i Sverige är begränsad till 
norra Upplandskusten, ett område som Bergvik Skog 
Öst sköter för att gynna arten. Gölgrodan är bero-
ende av de pölar som skapats genom landhöjning 
och att mellanliggande vatten- och kärrmiljöer inte 
störs för mycket. Området är kalkrikt och har en rik 
orkidéflora, därutöver förekommer ett 30-tal av  
Sveriges 57 trollsländearter.

Åtgärdsprogram Vitryggig hackspett
Bergvik Skog Öst har särskilda områden som är 
avsatta för den vitryggiga hackspetten som är en 
hotad art i det svenska skogslandskapet. Vitryggen 
behöver lövdominerade medelålders till äldre skogar 
med mycket död ved. Bergvik Skog Östs åtgärder i 
områdena gynnar även ca 200 andra rödlistade arter 
som trivs i samma miljöer.

Naturvårdande skötsel
Vissa typer av avsatta skogar och nyckelbiotoper 
behöver skötsel så att de biologiska värdena inte 
försvinner. Det kan röra sig om brandefterliknande 
åtgärder, borttagande av gran på värdefulla löv- 
marker, och förberedande för våtmarker. 

Äldre lindar behöver gynnas genom naturvårdande 
skötsel även i avsatta områden. Vällen, Uppland. 

Restaurerade arealer 2021 Hektar

Nya identifierade nyckelbiotoper1 303

Genomförda bränningar 13

Åtgärder inom program för hotade arter  
och övrig naturvårdande skötsel 80 

Nya lövskogsdominerade arealer 350

Aktiv lövskogsskötsel 239

Externt genomförda restaureringar: 0,8

Restaurering av vatten
1 utbytt vägtrumma
3 åtgärdade vandringshinder

-

Totalt 985,8
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RESTAURERADE MILJÖER

EXEMPEL PÅ RESTAURERINGSÅTGÄRDER 
Under ett år genomförs en rad olika restaureringsåtgärder på 
Bergvik Skog Östs marker. Det kan till exempel röra sig om 
lövskogsskötsel, naturvårdsbränning, åtgärder för specifika arter 
som gölgroda, raggbock, eller att plantera ut asknätfjäril i lämpliga 
områden. En annan typ av restaurering är återvätning av våtmarker 
genom igenläggning av diken. Detta skapar jämnare vattenflöden 
över året, vattnet hålls kvar längre och det blir mindre transport 
av grumlande partiklar till närliggande sjöar. Dessutom tyder 
forskning på att utsläpp av växthusgaser minskar när våtmarker 
återskapas. 

NATURVÅRDSBRÄNNING  
SÖDER OM SÄRNA
I slutet av sommaren genomförde BillerudKorsnäs en naturvårds-
bränning på Bergvik Skog Östs mark strax söder om Särna. Brän-
ningsområdet på 16,5 hektar bestod av äldre tallskog med tydliga 
spår av tidigare bränder. En naturvårdsbränning är en planerad och 
avsiktligt anlagd skogsbrand i ett avgränsat skogsområde som görs 
för att skapa, gynna och bibehålla höga naturvärden. Historiskt sett 
har våra nordliga barrskogar brunnit naturligt med ojämna tids-
intervall. Den skogsareal som brann för omkring 150 år sedan var 

mycket större än de områden som brinner idag. När skogen bränns 
förändras strukturen, skogen blir mer öppen, ljus och varm, dessut-
om blir det mera död ved i skogen vilket många arter är beroende 
av som insekter, svampar och växter. Det är idag fler än 150 arter 
som är rödlistade till följd av att de är beroende av temperaturen, 
askan eller den miljö som uppstår efter en skogsbrand. 
 Den aktuella naturvårdsbränningen tog ca 6 timmar att genom-
föra om förberedelser och eftervakning räknas bort. Hur lång tid 
en bränning tar och eventuella svårigheter beror helt på storlek av 
området och de naturliga förutsättningarna som finns. En avsiktlig 
brand brukar avgränsas till en areal om 5–30 hektar, det som styr 
storleken är möjligheterna till att skapa säkra gränser som vägar, 
vattenstråk eller myrar. 
 Vid den här typen av åtgärd är säkerhetstänket oerhört stort 
och på plats under själva bränningsdagen är en grupp om 10–14 
personer plus helikopter. Innan en naturvårdsbränning informeras 
räddningstjänsten om planerna med en detaljerad plan och en 
dispens söks för bränningen vid eventuellt eldningsförbud. På själva 
bränningsdagen förvarnas även SOS-alarm och allmänheten om 
branden. Några dagar efter branden när skogsområdet återigen 
känns säkert meddelas brandkåren att efterbevakningen avslutas. 
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SKOGLIG PLANERING OCH VARDAGSHÄNSYN
När skogliga åtgärder som avverkning, gallring och skogsbilvägs-
byggnad ska planeras så är det första steget en naturvärdesbedöm-
ning. Då identifieras områden som ska skyddas helt från skogsbruk, 
exempelvis nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden 
eller kulturmiljövärden (1). Samtidigt så planeras den vardagshän-
syn som ska lämnas vid den skogliga åtgärden. Det kan handla om 
att skapa skydds- eller kantzoner runt vattendrag (2), att lämna kvar 
en tillräcklig andel lövträd (3) eller att på sikt öka andelen gammal 
skog (4). I planeringen ingår även att identifiera var det är lämpligt 
att köra skogsmaskiner för att undvika spårbildning.
 För att främja den biologiska mångfalden sparas även högstubbar 
(5), särskilda naturvärdesträd (6), död ved (7), trädgrupper/gröna 
träd (8) och områden som behöver särskild hänsyn som sump- 
skogar (9). Det ingår i vardagshänsynen att lämna träd och träd-

NATURVÅRDSKVALITET

grupper spritt över avverkningen för att minska den kala ytan (10). 
Vardagshänsynen är vanligen inte artspecifik utan ska återskapa 
bättre förutsättningar för många arter som anses missgynnade i 
skogslandskapet. Vardagshänsynen bidrar till att den nya skogen 
som växer upp blir mer varierad med inslag av äldre skog, mer 
lövträd och död ved. 

RESULTAT KVALITETSUPPFÖLJNINGAR
Resultaten av årets kvalitetsuppföljningar uppvisar tydliga 
förbättringar för alla nyckeltal. En effekt kommer dock ifrån att 
antalet uppföljda trakter har utökats under året, dvs trakter med 
låg kvalitet får ett lägre genomslag i resultaten. Störst förbätt-
ringspotential finns fortsatt för körskador även om det har skett 
betydande förbättringar under året. 

RESULTAT AV KVALITETSUPPFÖLJNINGAR 

Gröna träd*
Levande, stormfasta träd som lämnas 
stående vid avverkning. Ökar bla vari-
ationen i den skog som växer upp och 
minskar den kala ytan på avverkade 
områden.
*Andel trakter > 90 % rätt hantering av gröna träd
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Kal yta*
För att bryta intrycket av kal yta läm-
nas mindre trädgrupper, hänsynsytor, 
kantzoner och stormfasta träd vid 
föryngringsavverkning.
*Andel trakter > 85 % rätt hantering av kal yta

10

Körskador*
Beroende på läge så kan körskador 
orsaka erosion och slamtillförsel till 
vattendrag. 
*Andel trakter >85 % utan körskador med stor och 
måttlig påverkan

2

Kantzoner*
Övergångsområde mellan två 
typer av mark, formade av naturen 
eller kulturåtgärder. I skogs- 
bruket lämnas även kantzoner 
som skydd, ex. v. mot vattendrag 
och odlingsbryn.
*Andel trakter > 90 % godkänd kantzonsyta
Andel godkänd kantzonsyta
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Hänsynskrävande biotoper*
Exempelvis värdefulla fuktiga 
sumpskogar, bergsbranter, örtrika 
surdråg, äldre skogsbeten. Kan i 
vissa fall även vara nyckelbiotoper.
*Andel trakter >85 % godkänd hantering av  
hänsynskrävande biotoper 
Andel godkänd areal hänsynskrävande 
biotoper

9

100

75

50

25

0
2020 2021

5

Högstubbar*
Träd som kapas på högsta 
säkra höjd, minst 3 st per 
hektar skapas vid avverk-
ning. Viktiga för både 
insekter och fåglar.
*Andel trakter >95 % godkänd han-
tering högstubbar
Medelantal högstubbar per hektar
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LÅNGSIKTIG BIOEKONOMI

Skogen har en nyckelroll i en cirkulär bioekonomi men det förutsätter ett aktivt, 
hållbart brukande av skogen och nyttjande av skogens förnyelsebara råvara. 
Den växande skogen binder koldioxid från atmosfären, koldioxiden hålls kvar 
i produkterna som sedan kan användas för att ersätta produkter med högre 
klimatbelastning.

FÖRNYELSEBAR ENERGI
Vår vindkraftsverksamhet bedrivs enligt en affärsmodell som går 
ut på att identifiera potentiella vindkraftsområden, föra dialog med 
vindkraftsintressenter, upplåta vindkraftsområden för projektering 
och inför etablering av vindkraft teckna arrendeavtal. Vid årsskiftet 
fanns 27 vindkraftverk med en sammanlagd installerad effekt om 
65 MW. Därutöver är ytterligare 450 MW projekterade. 

HÅLLBARA AVVERKNINGSNIVÅER  
OCH STABIL PRODUKTION 
Den avverkning som sker på Bergvik Skog Östs mark ska vara 
långsiktigt hållbar både till utförande och i omfattning. För att 
veta hur mycket skog som kan avverkas görs avverknings- 
beräkningar som tar hänsyn till skogens utseende idag, framtida 
tillväxt, tillämpad skogsskötsel, samt de ekonomiska, sociala och 
ekologiska förutsättningar som verksamheten har. Avverknings- 
beräkningen görs för en hundraårsperiod.  

KLIMATEFFEKT I VÄRDEKEDJAN
Beräkningar av klimateffekt i värdekedjan tar utgångspunkt i den 
modell som framtagits av Holmgren och Kolar*. Modellen har 
tillämpats av SCA, Södra, Skogsindustrierna och BillerudKorsnäs 
och uttrycker den totala klimateffekten genom summan av tre 
parametrar:

1. Nettoinlagring av kol i skogsinnehavet
2. Fossila utsläpp i verksamhetens värdekedjor
3. Reducering av fossila utsläpp genom att skogsprodukter substi-

tuerar produkter med högre klimatbelastning.

Nettoinlagring av kol i skogsinnehavet
Totalt har nätt 1,2 miljoner m3sk förnyelsebar råvara plockats ut 
från Bergvik Skog Östs marker under 2021. Samtidigt har virkes-
förrådet på Bergvik Skogs Östs innehav ökat med ca 319 000 m3sk. 
Det har alltså skett en nettoinlagring av kol. 

Fossila utsläpp i verksamhetens värdekedjor
Huvuddelen av de fossila utsläpp som sker i verksamhetens värde- 
kedja sker i anslutning till skogliga åtgärder och transport av ut- 
taget timmer och annan skoglig råvara. Övriga utsläpp är betydligt 
mindre och rör uppvärmning och elförbrukning på huvudkontoret, 
samt tjänsteresor. För hela värdekedjan fram till slutprodukt till-
kommer ytterligare utsläpp som sker i industriledet. Beräkningen 
idag omfattar Bergvik Skog Östs scope 1, 2 och 3 enligt Green-
house Gas Protocol. 

Substitutionseffekter
Den råvara som tagits ut på Bergvik Skog Östs marker under 2021 
motsvarar 279 000 m3 solida träprodukter och ca 33 000 m3 fub 
GROT och bränsleved. Därutöver tillkommer ca 136 000 ton 
massa/pappersprodukter, råvaran som används för att göra förpack-
ningsmaterial etc som kan ersätta bland annat plastförpackning 
tillverkade av fossila bränslen.

* Holmgren och Kolar 2019 Reporting the overall climate impact of a forestry 
corporation – the case of SCA.
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STRATEGISKA PRIORITERINGAR 
OCH UTFALL

STRATEGISK 
INRIKTNING

PÅVERKAN  
I VÄRDEKEDJAN

HÅLLBARHETS-
OMRÅDE1)

VÄSENTLIGA 
RISKER

STYRNING 
MANAGEMENT  
APPROACH2)

ÅTGÄRDER 2021 UTFALL 2021 OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER

ANSVARSFULLT 
AGERANDE

Medarbetare

Kunder

Leverantörer

Samhälle

Mänskliga rättigheter

Antikorruption

Personal

Oetiska  
affärsmetoder

Politiska informations-
säkerhetsrisker

Mission, vision, värdegrund (S) 

Uppförandekod (S) 

Antikorruptionspolicy (S)

Hållbarhetspolicy (S)

Avtal med skoglig förvaltare (S)

Antikorruptionspolicyn har uppdate-
rats i enlighet med den nya Närings-
livskoden, uppföljning av leverantörer 
har påbörjats, personal har utbildats 
i antikorruption och mänskliga rättig-
heter, en Due diligence har genom-
förts på ny avtalspartner.

Alla anställda har genomgått utbildning i bolagets antikorruptionspolicy och uppfö-
randekod.

Samtliga leverantörer > 100 000 SEK har informerats om bolagets uppförandekod för 
leverantörer. 

Skogliga förvaltaren har följt upp 100 % av sina skogliga underleverantörer. En skoglig 
entreprenör har sagts upp till följd av uppföljningarna.

Inga brott mot antikorruptionspolicy eller uppförandekod, inklusive mänskliga rättigheter 
har rapporterats.

Under 2022 ska:

- uppföljningar i leverantörskedjan fortsätta

- personal ska genomgå årlig utbildning

Medarbetare

Samhälle

Sociala förhållanden
Sociala förhållanden

Miljö

Relationskapital
Politiska risker

Opinion

Mission, vision, värdegrund (S) 

Uppförandekod (S)

Kommunikationspolicy (S)

Mission, vision, värdegrund (S)
Kommunikationspolicy (S) 
Övergripande strategi (S)

Fortsatt arbete för att registrera och 
lyfta upp de informella dialoger som 
sker med intressenter.

Nyfiken på skog har publicerat 157 
inlägg under året.

Ett samråd har genomförts och 9 informella dialoger kring planerade avverkningar och 
åtgärder.

5 externa synpunkter har hanterats.

Ett övergripande samråd har hållits med rennäringen och två samråd med två samebyar 
rörande 4 olika skogliga åtgärder.

Under 2022: 
Fortsatt arbete för att registrera och lyfta upp de informella dialoger som sker med 
intressenter. En ny intressentdialog ska genomföras.

Medarbetare

Samhälle

Personal Ansvarsfull och  
attraktiv arbetsgivare

Uppförandekod (S)

Interna riktlinjer för personal

1 skyddskommittémöte har genom-
förts med alla anställda (ett möte 
ställdes in pga sjukdom). Hemarbete 
och digitala möten har fortsatt under 
2021.

4 anställda, 75 % kvinnor i ledning/anställda, 40 % kvinnor i styrelsen. 

Samtliga anställda har haft dialog  kring arbetssituation och prestation.

Inga olycksfall eller tillbud har inträffat.. 

HÅLLBART 
SKOGSBRUK

Kunder

Leverantörer

Samhälle

Miljö Skador i skogen

Påverkan vatten

Felprioritering av 
skydd

Förlorad produktion

Förlust av biologisk 
mångfald

Uppförandekod (S)

Hållbarhetspolicy (S)

Avtal med skoglig förvaltare (S)

Instruktioner för skogsbruk 
(BK)

100 % av skogliga underentrepre-
nörer har följts upp av den skogliga 
förvaltaren. 

Kvalitetsuppföljning av naturvård 
och sociala värden har utökats till 
antal tack vare användning av interna 
resurser.

Extern FSC- och PEFC-revision har 
genomförts på BillerudKorsnäs  
förvaltning. 

BSÖ är partner i det Vinnova finansie-
rade projektet EcoComp som ska ta 
fram en handelsplattform för ekolo-
gisk kompensation.

985,8 restaurerade hektar, varav 303 hektar nyckelbiotoper som har avsatts från skogs-
bruk.

Av 8 uppföljda nyckeltal för naturvård når 4 nyckeltal 98 % godkänt utförande.  

Totalt har nästan 1,2 miljoner m3sk skoglig råvara tagits ut, nettotillvät 319 000 m3 sk.

Utfall extern FSC-revision: 4 observationer.

Utfall extern PEFC-revision: 1 observation.

Fortsatt arbete inom EcoComp.

Kunder

Leverantörer

Samhälle

Miljö Biologiska och  
klimatologiska

Försäkring för skador på skog

Riktlinjer/instruktioner för 
brand, stormfällning, viltför-
valtning (BK)

En klimatanalys har genomförts. 
Skoglig förvaltare har hanterat 
stormskador och skador från gran-
barkborre.

Under 2022 så ska klimatanalysen utmynna i handlingsplaner för hantering av identifie-
rade risker och möjligheter

LÅNGSIKTIG 
BIOEKONOMI

Kunder

Leverantörer

Samhälle

Miljö Biologiska och  
klimatologiska

Förlorad produktion

Politiska risker

Force majeure

Hållbarhetspolicy (S) 
Övergripande strategi

Ett projekteringsavtal har signerats 
med vindkraftsprojektör för Gävle 
Södra. 

En förstudie har genomförts för möj-
ligheter till etablering av solkraft på 
bolagets markinnehav. 

Idag finns 65 MW installerad effekt och vindrkaftsprojektering motsvarande 450 MW 
på bolagets mark. 

Nettotillväxten under året i våra skogar motsvarar upptag av ca 0,44 miljoner ton CO2 
ekv under året, därtill kommer den skogliga råvarans substitutionseffekt på 0,52 miljo-
ner ton CO2 ekv.

Våra utsläpp i scope 1-3 motsvarar 0,01 miljoner ton CO2 ekv varav nästan 100 % avser 
scope 3 och BillerudKorsnäs verksamhet.

1)  Enligt ÅRL och FN Global Compact 
2)  (S) beslutas av styrelsen, (L) beslutas av ledningsgruppen, (BK) beslutas av skogliga förvaltaren BillerudKorsnäs 

Tabellen nedan visar Bergvik Skog Östs strategiska inriktningar i relation till 
kraven i ÅRL, väsentliga risker, åtgärder och utfall under 2021. För ytterligare 
information om riskhantering inklusive styrning och uppföljning se tabellen 
på sidorna 32-34.
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RISKER OCH RISKHANTERING

OPERATIV RISK RISK-
NIVÅ

RISKHANTERING INKL STYRNING  
OCH UPPFÖLJNING

Oetiska affärsmetoder
Förekomst av oetiska affärsmetoder som 
korruption, mutor och brott mot mänskliga 
rättigheter. Otydlighet och brister i styrningen 
av verksamheten, svaga interna värderingar och 
kultur, respektive bristande kontroll av leve-
rantörer ökar risken för oetiska affärsmetoder. 
Förutom juridiska påföljder påverkar risken även 
varumärket och relationskapitalet. Störst risk 
för brott mot mänskliga rättigheter har identi-
fierats för underentreprenörer i skogen gällande 
arbetsförhållanden och lön. Störst risk för kor-
ruptionsproblematik har identifierats kring att 
leverantör av skogliga tjänster även är bolagets 
kund vilket problematiserar bla prissättning.

2 Styrelsen utvärderar årligen och beslutar om Uppfö-
randekod utifrån Global Compact och antikorruptions-
policy. För att bygga starka interna värderingar utbildas 
alla anställda årligen i uppförandekod (inkl mänskliga 
rättigheter). Leverantörer (>100 000 SEK) tar del av 
uppförandekod för leverantörer, under 2021 har upp-
följningar i leverantörskedjan påbörjats. Rutin för due 
diligence tillämpas på nya större leverantörer. 
För hantering av risker associerade med underleveran-
törer ställs krav på entreprenörscertifiering enligt PEFC, 
uppförandekod för leverantörer, interna och externa 
uppföljningar av leverantörer genomförs årligen. 
För att skapa tydlighet och transparens i relationen till 
den skogliga förvaltaren tillika kund finns långsiktiga av-
tal som klargör respektive parts ansvar och rättigheter. 

Förlust av relationskapital  
– varumärkesrisk
Bergvik Skog Öst har en liten och central  
organisation och har därför en låg lokal närvaro 
i skogen (lokala dialoger) där vi istället repre-
senteras av vår skogliga förvaltare vilket kan 
komplicera uppfattningen om ansvarsfördelning 
och transparensen av denna. En ökande andel av 
lokala dialogerna rör sociala värden, eftersom  
definitionen av sociala värden är bred och i 
många fall subjektiv så är det svårt att identifie-
ra sociala värden i olika skogliga miljöer vilket 
riskerar värdena vid åtgärder.

1 I Mission, vision, value finns inskrivet att Bergvik Skog 
Öst ska verka för öppenhet och respekt i relationen till 
intressenter. Det är vägledande för alla dialoger och 
synpunkter. Relationen till den skogliga förvaltaren är 
tydligt definierad i avtal, utöver den dagliga kontakten 
med förvaltaren genomförs uppföljningsmöten, i detta 
ingår även lokala dialoger som klagomål och synpunk-
ter. Klagomål är även en stående punkt på lednings-
gruppens agenda. Bolaget genomför även formella 
intressentdialoger som ett led i att bygga och förvalta 
relationskapital. Generellt eftersträvas att skriva avtal 
med entreprenörer som nyttjar skogens sociala värden 
bla för att säkra framtida dialoger kring nyttjandet. Våra 
hållbarhetsmål syftar delvis till att tydliggöra de dialo-
ger som hålls med omgivningen och hur anpassning till 
andra värden hanteras. Genom att verka för en ökad 
kunskapsbyggnad om den svenska skogen skapas även 
förutsättningar för ökat relationskapital.

Skador i skogen
Det största problemet med körskador är erosion
med slamtillförsel till vattendrag, därutöver kan 
upplevelsevärdet av skogen minska till följd av 
körskador eller körspår. Körskador kan även 
omfatta påverkade fornlämningar respektive 
kulturobjekt.

2 Riskhanteringen omfattar skogssektorns gemensam-
ma målbilder för god naturhänsyn avseende körning i 
skogsmark, Bergvik Skog Östs hållbarhetspolicy, den 
skogliga förvaltarens instruktioner samt förvaltarens 
utbildning av alla entreprenörer i Risa rätt avseende 
arbetsmetoder för att minska risken för körskador. Alla 
entreprenörer genomför egenuppföljning, därutöver ge-
nomförs årligen kvalitetsuppföljningar på utfört arbete 
som underlag för diskussion om förbättringar gemen-
samt med den skogliga förvaltaren.

Tabellen nedan beskriver Bergvik Skogs Östs operativa och strategiska risker, 
bedömd risknivå och riskhantering. Finansiella risker beskrivs i Bergvik Skogs 
Östs årsredovisning för 2021. Risknivå i tabellerna nedan anges på skalan 1-3 
där 1 är låg risk och 3 hög risk. På sidorna 8-9 presenteras riskerna relativt 
störst risk för förekomst i värdekedjan.

OPERATIV RISK RISK-
NIVÅ

RISKHANTERING INKL STYRNING  
OCH UPPFÖLJNING

Vattenhinder som spridnings-
barriärer
Vattenhinder som vägtrummor och 
dammar kan påverka vattnet i skogs-
landskapet och fungera som sprid-
ningsbarriärer för olika vatten- 
vandrande organismer.

2 I den skogliga förvaltarens riktlinjer för skogsbruk ingår att lämna 
hänsyn exempelvis kantzoner runt vatten, vattendrag eller att helt 
lämna fuktiga sumpskogar. Den skogliga förvaltaren arbetar konti-
nuerligt med att byta ut vägtrummor som är felaktigt lagda. Årlig 
statistik förs kring bytta vägtrummor och åtgärdade dammar.

Förlust av biologisk mångfald
Den skogliga verksamheten bygger 
på uttag av råvara vilket påverkar 
skogens struktur, sammansättning 
och dynamik. Om skogsområden med 
höga naturvärden avverkas finns risk 
för förlust av biologisk mångfald.

1 Skogliga åtgärder såsom föryngringsavverkning, gallringsavverk-
ning och skogsbilvägsbyggnad föregås alltid av naturvärdes-
bedömning där skogar med höga naturvärden (och kulturmiljö-
värden) ska identifieras och avsättas från skogsbruk. Kvaliteten 
på utförda åtgärder och naturvård följs regelbundet upp och 
utvärderas. Resultaten redovisas även offentligt. Den skogliga 
förvaltaren är certifierad i enlighet med FSC och PEFC vilket 
innebär krav på naturvård och externa revisoner.

Felprioritering vid skydd  
av skog
Naturvård i landskap med lång bruk-
ningshistoria bygger på att en del 
av den växande skogen lämnas kvar 
för biologisk mångfald. Det är viktigt 
både för interna och externa intres-
senter att de skogar som skyddas 
från skogsbruk har säkerställt höga 
naturvärden.

1 BillerudKorsnäs arbetar med ekologiska landskapsplaner för att 
bland annat förstärka befintliga naturvärden och för att restau-
rera brister som andel äldre skog och lövskog. Det första steget 
i all normal åtgärdsplanering inför avverkning, gallring och 
vägbyggnation är en naturvärdesbedömning. Bedömningen sker 
för att identifiera områden med höga naturvärden och kulturmil-
jövärden som ska avsättas i sin helhet från skogsbruk, exv nyck-
elbiotoper. Samtidigt planeras för att skapa framtida biologiska 
värden sk vardagshänsyn som exv kantzoner, högstubbar, gröna 
träd och lövträd.

Årligen görs uppföljningar av kvaliteten på naturvård som grund 
för utvärdering och vidareutveckling av verksamheten. Eftersom 
BillerudKorsnäs är certifierat enligt FSC och PEFC så genomförs 
även årliga externa revisioner av verksamheten vilket bland an-
nat omfattar ovanstående arbete. Resultaten utvärderas årligen 
tillsammans med Bergvik Skog Östs övriga hållbarhetsprestanda.

Förlorad produktion i skogen
Skogsproduktionen kan sänkas pga 
bristande skötsel av skog exv till följd 
av låg efterlevnad av policyer och in-
struktioner eller biologiska och klimat- 
ologiska risker. Förlorad produktion 
kan i längden leda till lägre lönsamhet 
respektive ett lägre råvarubidrag till det 
biobaserade samhället.

2 Skogsproduktion och uttag mäts regelbundet genom kvalitets-
uppföljningar, virkesmätning etc som är ett viktigt underlag dels 
i dialoger med den skogliga förvaltaren och dels för styrelsens 
utvärdering av verksamheten. Optimering av policyer sker i 
dialog med den skogliga förvaltaren som i sin tur ansvarar för att 
instruktioner som tillämpas operativt har motsvarande innehåll 
som policyer och att underentreprenörer utbildas och kalibreras 
för att uppfylla ställda krav på den operativa verksamheten.

Förorenad mark
Det har bedrivits industriell verksamhet 
långt innan markinnehavet förvärvades 
av koncernen 2019. Miljöföroreningar 
misstänks finnas på vissa fastigheter 
som idag ägs av koncernen.

2 Det primära miljöansvaret avseende Bergvik Skog
Öst kan i många fall finnas i koncernen men kan även ligga hos 
tidigare verksamhetsutövare.

Ansvarsfull och attraktiv ar-
betsgivare
Bergvik Skog Öst vill attrahera och 
behålla kompetenta och motiverade 
medarbetare och chefer för att lång-
siktigt kunna bedriva verksamheten 
med god lönsamhet. Kritiskt för att nå 
eller överträffa affärsmålen. Att vara en 
ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare 
omfattar arbetsförhållanden, jämställd-
het, branding, ersättning, löneutveck-
ling och kompetensutveckling.

1 - Anställda deltar två gånger per år i skyddskommittémöten för 
att diskutera arbetsförhållanden som inte hanterats löpande.

- Bolaget arbetar för en jämställd arbetsplats och bransch. 
- Komptenskartläggning och kompetensplanering säkrar till-

gången till medarbetare med rätt kunskaper vid rätt tidpunkt. 
- Löner och andra villkor anpassas till marknaden och kopplas till 

verksamhetens prioriteringar.
- Medarbetarsamtal genomförs löpande med närmaste chef där 

kompetensutveckling uppmuntras och diskuteras.
- För att ytterligare främja en attraktiv arbetsplats hålls regel-

bundna informationsmöten med personal och med omgivning-
en hålls en öppen dialog.



Kortfattad sammanställning av identifierade fysiska risker i skogen 
till följd av klimatförändringar. Under 2022 ska handlingsplaner 
kopplas till de identifierade riskerna.

34   BERGVIK SKOG ÖST HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021    BERGVIK SKOG ÖST HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021    35

STRATEGISK RISK RISK-
NIVÅ

RISKHANTERING INKL STYRNING  
OCH UPPFÖLJNING

Biologiska och klimatologiska risker
Klimatförändringar påverkar förekomsten av 
storm, brand och skadesjukdomar för skog. Brand 
och storm utgör risker för den stående skogen, 
viltbetesskador på plantor/träd och insekts- eller 
svampskador sänker skogstillväxten och påverkar 
värdet på skogen.

3 Rutiner för styrning av verksamheten om risken in-
träffar, exv riktlinjer för hantering av skog som utsatts 
för stormfällning eller snöbrott. Viltförvaltning sker 
för att hålla viltpopulationer i balans med tillgången 
på foder samtidigt som mål för skoglig produktion 
och naturvård nås. Skoglig förvaltare har rutiner vid 
uppkomst av brand. Sjukdomsangrepp övervakas och 
andelen betesskadade plantor följs upp. Bergvik Skog 
Öst kommer att nyttja AI för att på ett preventiv sätt 
detektera, följa och begränsa omfattning av gran-
barkborreskador. AI-verktyget har potential att rädda 
stora virkesvärden, reducera kostnader för manuell 
inventering och vara ett effektivt kommunikationsme-
del internt och externt. Under 2021 har Bergvik Skog 
Öst genomfört en klimatanalys (se ruta på nästa sida) 
som identifierar risker och möjligheter relaterade till 
klimatförändringar (se ruta nästa sida). Under 2022 
ska handlingsplaner fastställas avseende prioriterade 
risker och möjligheter. 

Politiska risker
En väsentlig risk för en stor markägare är inskränk-
ningar i äganderätten och följaktligen i brukande-
rätten till följd av krav och beslut inom myndigheter 
och politik i Sverige och på EU-nivå. Det kan leda 
till ökade kostnader, minskad lönsamhet och på sikt 
möjligheten att avverka, dvs det riskerar att sänka 
avverkningsnivåer, skogsmarkens och bolagets 
värde, samt råvaruförsörjningen till en biobaserad 
ekonomi. Ändrad energipolitik påverkar vindkraft-
branschen och möjligheter till utveckling av vind-
kraftparker. Utebliven positiv politisk stimulans 
påverkar utvecklingen av en hållbar bioekonomi. 
Bl. a. tillämpningen av strandskyddslagstiftning 
påverkar värdet på fastigheter.

2 Bergvik Skog Öst följer politiska processer, myndighe-
ters sektorsdialoger, utredningar och remisser, lokala 
dialoger, samarbetsprojekt etc. Vi arbetar aktivt med 
att bredda markanvändningen bla genom vindkrafts- 
och solkraftsetablering samt genom deltagande i Eco-
Comp-projektet som ska ta fram en handelsplattform 
för försäljning av ekologisk kompensation. Uppföljning 
sker inom arbetet med koncernens övergripande 
strategi.

Opinion kring skogen
Opinion kring skogens användningsområden 
med begränsningar för skogsbruket kan påverka 
lönsamheten och värdet på skogsmarken, inkl 
möjligheter till vindkraftutbyggnad.

1 Eftersom den allmänna opinionen styr politiken kom-
mer bolaget även att använda möjligheten att påverka 
allmänheten genom kunskap och fakta bla genom 
hemsida, sociala medier som bolagets Facebooksida 
Nyfiken på skog och medel till extern kommunikation. 
Se även riskområde relationskapital.

Informationssäkerhetsrisker
I en allt mer digitaliserad verklighet ökar risken för 
avbrott, informationsläckage, dataintrång, virus- 
attacker, sabotage och IT-relaterad utpressning. 
Även bristande rutiner, felaktig dokumentation 
och felaktig ansvarsfördelning vid hantering av 
information kan medföra ökad risk.

1 Deltagande av verksamheten i informationssäkerhets-
arbetet.
• Administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsnivåer 
• Övervakning för att upptäcka och åtgärda incidenter
• Information till och utbildning av personal och andra 

berörda

Force majeure
Händelser av force majeure-karaktär, exempelvis 
en global pandemi som Covid-19, med påföljande  
konjunkturnedgång kan få stora effekter på 
efterfrågan på skogliga produkter och tillgång på 
arbetskraft.

2 Riskanalys och beredskap, tydliga avtalskonstruk-
tioner, övervakning av marknadseffekter, kommu-
nikation och regelbundna avstämningar inklusive 
kundens riskhantering och beredskap.

ÖKAD RISK ORSAKAD AV

Stormfällning Minskad tjäle

Skogsbrand
Fler år med extrem 
marktorka och förlängd 
brandsäsong

Viltbete på plantor
Fler vilt överlever mildare 
vintrar, fler arter av vilt 
breder ut sig norrut

Granbarkborreskador
Snabbare uppförökning, 
ökad stormfällning och 
torka

Utbredning av rotröta Kortare vintrar

Skador från skadegörare
Befintliga och nya 
skadegörare gynnas av 
mildare klimat

Körskador Varmare och blötare  
vinterhalvår, minskad tjäle

Extrem avrinning och 
erosion

Ökad nederbördsmängd 
och ökat antal dagar 
med kraftig nederbörd

Svårigheter för  
renskötseln

Sämre  
vinterförhållanden

Negativa effekter på 
biologisk mångfald

Ökat migrationsbehov, 
torrare somrar, tätare 
skogar

Klimatförändringarna ökar risken för skador från skadegörare. 
Granbarkborredödad gran i avsatt skog, Uppland

KLIMATANALYS
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INTRESSENTDIALOG

Intressentdialogen genomfördes under december 2019 till januari 2020 som 
en enkät med fem frågor där intressenterna fick rangordna ett antal håll-
barhetsaspekter som bolaget har möjlighet att påverka och som är viktiga 
för bolaget och skogsbranschen som helhet.

FÖRDELNING AV INBJUDNA % FÖRDELNING AV SVARANDEN %

Interna
Leverantörer
Kund
Ägare
Intresseorganisationer natur
Myndigheter

Rennäring
Jakt och fiske
Turism och friluftsliv
Föreningar
Samhälle

Fackliga organisationer

Alla aspekter som finns listade i enkäten är således viktiga redan 
från början. Avsikten med enkäten är att identifiera de aspekter 
som dels är mest väsentliga för respektive intressentgrupp och 
dels vilka aspekter som är mest väsentliga för externa intressenter 
som helhet i relation till de aspekter som har störst betydelse för 
bolagets hållbarhet. De aspekter som framkommer som väsentliga  
ligger till grund för sammansättningen av Bergvik Skog Östs 
hållbarhetsredovisning för 2021, se tabell på sid 14. Merparten av 

intressenterna var inbjudna till enkäten utifrån deras existerande 
kontakt med Bergvik Skog Öst eller vår skogliga förvaltare  
BillerudKorsnäs Skog. Ytterligare intressenter blev inbjudna på 
grund av identifierat intresse i markinnehavet, exempelvis nyttjande 
genom allemansrätt. Alla inbjudna intressenter har verksamhet och/
eller engagemang som påverkar och/eller påverkas av Bergvik Skog 
Östs markinnehav och förvaltning.

INTRESSENTGRUPP
TOPP 5 VÄSENTLIGA FRÅGOR 

FÖR RESPEKTIVE EXTERN  
INTRESSENTGRUPP

ENSKILDA KOMMENTARER FRÅN 
RESPEKTIVE INTRESSENTGRUPP

Ägare

Bioekonomi & klimatförändringar
Bevara/främja biologisk mångfald
Arbetsförhållanden & jämställdhet
Etik & uppförande
Utveckling av nya affärsmöjligheter

”Som långsiktig ägare är det viktigt med ett ansvarsfullt 
brukande av skogen. Det möjliggör ett värdeskapande 
både i finansiella termer och i omställningen till ett mer 
hållbart samhälle.”

Leverantörer

Bioekonomi & klimatförändringar
Skogsbruk
Bevara/främja biologisk mångfald
Hur skogen sköts jämfört med målsättningar
Forskning & utveckling

”Som leverantör, skoglig förvaltare vill vi lyfta följande 
frågor som även ligger inom avtalens andemening:
- Att Bergvik arbetar för höga men samtidigt långsiktigt 
hållbara avverkningsnivåer, självklart med fortsatt höga 
naturvårdsambitioner. 
- Att uppföljning av utförda skogsbruksåtgärder efter-
frågas och prioriteras. 
- Fortsatt transparenta och enkla, raka kommunikations-
vägar.”

Samhälle

Anpassning av skogsbruket till andra värden
Bevara/främja biologisk mångfald
Sociala värden i skog
Bioekonomi & klimatförändringar
Skogsbruk

”Vi [kommun] (försöker) ju planera våra samhällen 
och grönområden, ja, hela den geografiska kommunen 
egentligen, men ligger ju till stor del i händerna på 
markägare och förvaltare, så alla chanser till samver-
kan och kontakt är positiv från vårt håll. Kommunens 
skogar är också en exploateringsreserv för våra växande 
samhällen, där kommunen köpt in mark i strategiska, 
tätortsnära lägen för framtida exploatering som i väntan 
på exploatering har ”tagits i anspråk” för allt det jag 
nämner ovan [friluftsliv, rekreation, folkhälsa, skolskogar, 
hundpromenader, blåbärsplockning, stillhet], vilket leder 
till en hel del intressanta avvägningar och målkonflikter”

Intresse- 
organisationer 

natur

Bevara/främja biologisk mångfald
Anpassning av skogsbruket till andra värden
Bioekonomi & klimatförändringar
Sociala värden i skog
Hur skogen sköts jämfört med målsättningar

”Både bevarande av biologisk mångfald och hante-
ring av klimatförändringarna är överlevnadsfrågor för 
mänskligheten – och de måste behandlas integrerat”
”Inom ideell naturvård finns lokalt ofta en stor kunskap 
om lokala förhållanden t. ex. biologisk mångfald. En 
förbättrad dialog lokalt skulle gynna skogens mångfald, 
särskilt som beslut idag ofta fattas långt borta från 
platser där skogsbruket utförs.”

Föreningar

Bioekonomi & klimatförändringar
Samhällsengagemang
Forskning & utveckling
Anpassning av skogsbruket till andra värden
Sociala värden i skog

”Viktigt med en tidig dialog mellan orienteringsklubbar 
och markägare i ett tidigt skede före tävlingar”

Jakt och fiske

Bevara/främja biologisk mångfald
Anpassning av skogsbruket till andra värden
Sociala värden i skog
Arbetsförhållanden & jämställdhet
Etik & uppförande

Turism och friluftsliv

Sociala värden i skog
Anpassning av skogsbruket till andra värden
Bevara/främja biologisk mångfald
Utveckling av nya affärsmöjligheter
Skogsbruk

”Det som har störst direkt påverkan på besöksnäringen 
är ofta möjlighet till rekreation, friluftsliv och tillgång till 
leder mm i skogsmarken. Just nu är just tillgången till 
vandrings- och cykelleder och hållbara markägarkon-
trakt en stor fråga inom turismen. När det finns leder 
som är säkrade långsiktigt (som är officiella och därmed 
får marknadsföras) så har de ofta en positiv påverkan 
på lokalsamhället iom att de skapar affärsmöjligheter 
(boenden och turisttjänster exempelvis). 

Fackliga  
organisationer

Etik & uppförande
Arbetsförhållanden & jämställdhet
Bioekonomi & klimatförändringar
Hur skogen sköts jämfört med målsättningar
Samhällsengagemang

”Branschen förlitar sig mycket på FSC men efterlev-
naden är inte så bra som det förefaller, revisionerna är 
undermåliga och de sociala värdena revideras inte i 
praktiken”

Myndigheter

Bevara/främja biologisk mångfald
Anpassning av skogsbruket till andra värden
Hur skogen sköts jämfört med målsättningar
Bioekonomi & klimatförändringar
Skogsbruk

”Ni bör även prioritera grön infrastruktur och samarbeta 
med myndigheter för att få bättre utväxling på avsätt-
ningar och generell hänsyn”

Fjällnära skog, Sälen Dalarna.
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Upp-
lysning Beskrivning av upplysning Sid- 

hänvisning Kommentar

GRI 102 Generella upplysningar Organisationens profil

102-1 Organisationens namn 38 Moderbolaget BSÖ Holding AB, dotterbolaget 
Bergvik Skog Öst AB

102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster 8-9

102-3 Huvudkontorets lokalisering 6 Stockholm

102-4 Lokalisering av verksamhetens aktiviteter 6 Sverige, markinnehav i 26 kommuner

102-5 Ägarstruktur och bolagsform 11, 38 Aktiebolag

102-6 Marknader som organisationen är verksam på 8-9, 38 Verksamheten avser produktion och försäljning av 
skogsråvara i Sverige till BillerudKorsnäs Skog & 
Industri AB

102-7 Organisationens storlek 8-9, 11

102-8 Information om anställda och andra arbetare 38 Head count. 4 helttidsanställda med tillsvidare- 
anställning och placering i Stockholm, Sverige.

102-9 Värdekedja 8-9

102-10 Signifikanta förändringar i organisationen och 
värdekedjan

38 1 person har slutat under 2021 och ersatts av en ny.

102-11 Försiktighetsprincipen 12, 38 Tillämpas som en del av riskanalys, riskhantering 
och strategiarbetet.

102-12 Externa initiativ 38 Koncernen bildades under 2019 och har ännu inga 
externa engagemang.

102-13 Medlemskap i organisationer 38 Gröna arbetsgivare (medlemskap),  
Skogforsk (monetärt stöd)

GRI 102 Generella upplysningar Strategi (General Disclosures 2016)

102-14 Uttalande från VD 4-5

102-15 Huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter 4-5, 8-9, 14-15, 
32-35, 38

Skogsbruk påverkar naturen, den biologiska mång-
falden, skogens ekosystemtjänster och människans 
upplevelser. Samtidigt bidrar skogsbruk till ökat 
upptag av koldioxid och med skoglig råvara som 
kan minska användningen av fossila resurser.

GRI 102 Generella upplysningar Etik och integritet

102-16 Värderingar, principer, standarder och normativt 
beteende

12-13, 18-28 Redovisas som en del av kraven på hållbarhets- 
rapportering enligt svensk lagstiftning.

GRI 102 Generella upplysningar Styrning

102-18 Styrning av organisationen 11-13

GRI 102 Generella upplysningar Intressentengagemang och dialog

102-40 Lista över intressentgrupper 36

102-41 Andel anställda med kollektivavtal 38 100 %

102-42 Identifiering och urval av intressenter 36

102-43 Tillvägagångssätt för intressentdialog 14, 36

102-44 Väsentliga aspekter och frågor 14, 37

GRI 102 Generella upplysningar Rapporteringsprinciper

102-45 Enheter som ingår i årsredovisningen 2, 38 Moderbolaget BSÖ Holding AB (anställda) och 
dotterbolaget Bergvik Skog Öst AB (merparten av 
verksamheten).

102-46 Definition av redovisningens innehåll och ämnets 
avgränsning

2, 14-15, 38-40 Avgränsningar för väsentliga frågor har satts utifrån 
bolagets påverkan på/påverkan av omgivningen 
enligt omvärlds-, väsentlighets- och riskanalys.

102-47 Lista över väsentliga frågor 14

102-48 Förklaring till effekten av förändringar av informa-
tion som har lämnats i tidigare redovisningar och 
skälen för förändring

2

102-49 Förändringar i redovisning 38 Inga förändringar

GRI-INDEX
Nedanstående förteckning redogör för Bergvik Skog Östs redovisning 
enligt GRI Standarder. 

102-50 Redovisningsperiod 38 2021-01-01-2021-12-31

102-51 Datum för senaste redovisning 39 2021-03-24

102-52 Redovisningscykel 2, 39 Årlig

102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen 2

102-54 Uttalande om redovisning i enlighet med GRI Stan-
darder 

2 Core-nivå

102-55 GRI-index 38-40

102-56 Extern granskning 39, 42 Endast extern verifiering att den producerats enligt 
ÅRL.

GRI 205 Antikorruption  
Väsentlig aspekt: Etik & uppförande

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 39 Avgränsning: värdekedjan

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 18-19, 30, 32

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12, 31, 32

205-2 Kommunikation och utbildning i antikorrup-
tionspolicyer och rutiner

16, 18, 30, 39 Alla anställda ska årligen delta i genomgång av 
uppförandekod och antikorruptionspolicy.

GRI 304 Biologisk mångfald
Väsentliga aspekter: Bevara/främja biologisk mångfald; anpassning av skogsbruket till andra värden; hur skogen sköts jämfört med målsättningar

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 39 Avgränsning: nationell nivå, bolaget äger mycket 
mark och arbetet för biologisk mångfald bidrar till 
det nationella arbetet.

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 22-27, 30, 33-
34, W

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 30, 32-34

304-3 Skyddade eller restaurerade miljöer 17, 22-25 Till 2030 ska ytterligare 4000 hektar restaureras.

GRI 403 Hälsa och säkerhet i arbetet (Occupational Health and Safety 2016)
Väsentlig aspekt: Arbetsförhållanden

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 39 Avgränsning: inom bolaget

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 18-19, 30

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12, 18-19, 32

403-1 Arbetstagarrepresentation i arbetsmiljö- 
kommittéer

18, 30 Samtliga anställda deltar i skyddskommittémöten  
2 gånger per år.

GRI 404 Utbildning och kompetensutveckling
Väsentlig aspekt: Arbetsförhållanden

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 39 Avgränsning: inom bolaget

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 18, 30

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12, 18, 33

404-3 Andel anställda som får regelbunden utvär-
dering och uppföljning av prestation och 
karriärutveckling

18, 31, 39 100 % av anställda ska årligen få utvärdering och 
uppföljning

GRI 405 Mångfald och likabehandling
Väsentlig aspekt: Jämställdhet

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 39 Avgränsning: inom bolaget men bolaget arbetar för 
jämställdhet i skogsbranschen som helhet

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 18-19, 30

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12, 18, 33

405-1 Mångfald hos styrelse, ledning och anställda 4, 18, 31, 39 Styrelsen: 2 personer över 50 år, 3 personer 30-50 år, 
60 % kvinnor. Ledning/anställda: 2 personer >50 år,  
2 personer 30-50 år, 75 % kvinnor.

GRI 412 Bedömning mänskliga rättigheter
Väsentlig aspekt: Etik & uppförande

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 40 Avgränsning: värdekedjan

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 18-19, 30

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12, 18-19, 32

412-2 Utbildning för anställda i policyer och rutiner 
gällande mänskliga rättigheter

16, 18, 31, 40 100 % av anställda har under 2021 deltagit i 1,5 tim-
mars utbildning i Uppförandekoden vilket inkluderar 
mänskliga rättigheter. Därutöver har en person 
genomgått ytterligare en timmes utbildning i mänsk-
liga rättigheter. 
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Ansvarsfullt agerande
Väsentlig aspekt: Anpassning av skogsbruket till andra värden

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 40 Avgränsning: inom de län som bolaget äger mark 
men eftersom bolaget äger mycket mark och 
bedriver skogsbruk så kan effekterna aggregeras till 
nationell nivå.

103-2 Hållbarhetsstyrning 12-13, 20-21, 30, 
32, 34

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12, 31, 32, 34

Egen indikator Samråd och dialoger 16, 20-21, 31

Hållbart skogsbruk
Väsentliga aspekter: Anpassning av skogsbruket till andra värden; Bevara/främja biologisk mångfald; Hur skogen sköts jämfört med målsättningar

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 40 Avgränsning: inom de län som bolaget äger mark 
men eftersom bolaget äger mycket mark och 
bedriver skogsbruk så kan effekterna aggregeras till 
nationell nivå.

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 22-27, 30, 
33-34

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12, 27, 32-34 Kvalitetsuppföljning naturvård genomförs varje år, 
resultaten ligger till grund för förbättringsåtgärder 
tillsammans med bl a resultat från externa revisioner

Egen indikator Hänsyn vid föryngringsavverkning 17, 26-27, 31

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 40

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 22-27, 30, 
33, 34

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12, 33-34

Egen indikator Naturvårdande skötselåtgärder 17, 22-25, 31

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 40

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 23, 30, 33 Sätts genom budget

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12

Egen indikator Vandringshinder och dammar 23 1 vägtrumma och 3 övriga vandringshinder har 
åtgärdats under 2021.

Bioekonomi
Väsentliga aspekter: Bioekonomi & klimatförändringar; Skogsbruk

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 40 Avgränsning: beräkningar inom värdekedjan men 
effekterna är globala eftersom växthusgaser har en 
global verkan

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 28

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12

Egen indikator Koldioxid i värdekedjan 16, 28-29, 31 Beräkningarna inkluderar scope 1-3 samt verksam-
hetens positiva klimatpåverkan.

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 40 Avgränsning: avser förutsättningar på bolagets 
mark med hänsyn till skogens utseende idag, 
framtida tillväxt, tillämpad skogsskötsel, samt de 
ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar 
som verksamheten har. Avverkningsberäkningen 
görs för en hundraårsperiod.

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 30, 34

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12, 34

Egen indikator Hållbar avverkningsnivå 28, 31

GRI 103 
Management  
Approach

103-1 Väsentlighet och avgränsningar 14-15, 40 Avgränsning: avser användning av avverknings- 
rester till biobränsle samt utveckling av vindkraft på 
bolagets mark

103-2 Hållbarhetsstyrning 12, 30

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 12

Egen indikator Förnyelsebar energi 16, 28, 31

Pärlemorfjäril på pors, tallmyr i Gästrikland.
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REVISORNS YTTRANDE
Till bolagsstämman i BSÖ Holding AB,  
org.nr 559200-5390 

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för 
år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING  
OCH OMFATTNING 
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt lnternational 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser 
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

UTTALANDE 
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm 14 mars 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson 
Auktoriserad revisor

Lundbosjöns naturreservat, Gästrikland. Vi äger 2 200 hektar formellt skyddad 
mark däribland ett antal naturreservat.



Bergvik Skog Öst

Blåbär är inte det enda blåa bäret i skogen, det 
finns även odon som är lite snarlika. Om du tittar 
lite närmare på ett blåbär så har det en ring längst 
fram medan odonet har en stjärna. 

Nyfiken på mer? Följ oss på Facebook där vi 
postar lite annorlunda kunskap om skog för alla.

FACEBOOK.COM/NYFIKENPASKOG  

NYFIKEN PÅ SKOG?


