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BLYBERG

MORA

INSJÖN

VIRKE 215 000 m3
TALL 60 %
GRAN 40 %

VIRKE 155 000 m3
TALL 100 %

VIRKE 435 000 m3
GRAN 100 %
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Bergkvist Siljan är en modern sågverkskoncern i Dalarna och en global
leverantör av trävaror. Våra tre industrier är strategiskt positionerade
i närheten av den högkvalitativa råvaran som finns i Mellansverige. Vårt
huvudsakliga upptagningsområde sträcker sig från Dalarnas norra delar ner
mot Värmland i söder och Hälsingland/Gästrikland i öster. Här är skogarna
välskötta sedan generationer tillbaka och tillväxttakten säkrar en tålig råvara
av bra kvalitet.
Investeringsfonden ESSVP IV, som rådges av Orlando Nordics AB, har
hittills varit huvudägare till koncernen. Strax innan årsskiftet 2021/2022
förvärvade det österrikiska företaget Mayr-Melnhof Holz Holding Group Bergkvist
Siljan AB med dess samtliga dotterbolag. Delar av styrelse och koncernledning fortsätter att vara en del av ägarkretsen. Ägarbytet gick igenom
i början av 2022.
Koncernens framgång bottnar i en stark arbetsinsats från våra cirka 300
medarbetare utför och det nära samarbete vi har med kunder och leverantörer.
Vi som arbetar på Bergkvist Siljan är stolta över att bruka och vidareförädla
den lokala råvaran. Hos oss är hållbarhet ett viktigt och integrerat synsätt som
präglar hela koncernen.
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Anders Nilsson, koncernchef

Vi tar ansvar för skog,
miljö och människor
Bergkvist Siljan verkar för ett hållbart skogsbruk, som är
en viktig pusselbit i kampen för ett hållbart klimat på jorden.
Men för företagsklimatet är den sociala aspekten lika viktig
för att uppnå hållbarhet.
– Vi vill vara en god affärspartner, en attraktiv arbetsgivare
och engagerad samhällsaktör, säger koncernchef Anders Nilsson.
– Bergkvist Siljan bedriver skogsbruk på ett hållbart sätt, där vi planterar minst två
nya träd för varje träd vi tar ner. Det sänker på sikt koldioxidnivåerna och bidrar till
en långsiktig klimatförbättring. Vi har en hållbar produkt i grunden, och den jobbar vi
för att förstärka genom att utveckla hållbara transporter och logistiklösningar, säger
Anders Nilsson.
De strategiska målen för koncernens hållbarhetsarbete står kvar sedan 2020 och vi
jobbar vidare för att rekrytera för mångfald och bidra till förbättringar i stort som smått.
Bergkvist Siljan strävar efter minskad miljöpåverkan i hela värdekedjan. En viktig del är
att ha tydliga mål, som alla förstår och kan vara med och förverkliga.

till minne av daniel sticko
B

Timret i åarna glider förbi
Fisken i håarna undrar som vi
Vart bär väl färden hän ut i världen?
Skall du blott ila?
Stanna och vila
Här vid den blommande strand.
Timret det tiger, tiger och glider,
glider ständigt och jämt.
Dikt av Simon Åhlman
B

PANDEMIN HAR FORTSATT PRÄGLA ÅRET
År 2021 präglades liksom året innan starkt av pandemin. Under hösten lättade
restriktionerna men i slutet av året ökade smittspridningen återigen.
– Vårt arbete med pandemin och covid-19 var trots allt framgångsrikt. Ingen av våra
medarbetare har blivit allvarligt sjuk och fram till december har vi inte lidit av några större produktionsbegränsningar på grund av covid-19. Mot slutet av året har vi,
precis som alla andra, fått känna på hur pandemin ställer till det för oss i vår vardag. Vi
påbörjade en återställningsfas men fick backa, så nu fortsätter vi vara lyhörda och följa
myndigheternas råd och rekommendationer, avslutar Anders Nilsson.

Vi baserar vårt hållbarhetsarbete på FN:s globala 2030-mål
och fokuserar på dessa områden:
• miljö • personal och arbetsmiljö • antikorruption
• sociala förhållanden och mänskliga rättigheter
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Den 8 september 2021 blev en sorgens dag i Bergkvist Siljans historia
då en av våra medarbetare omkom i en fallolycka vid timmerintaget i Mora.
Trots starkt fokus på säkerhetsfrågor i koncernen skedde denna tragiska händelse.
Vi ser allvarligt på det som hände och förstår att vi alla i koncernen måste
fokusera på vårt gemensamma säkerhetsarbete för att säkerställa
att liknande händelser inte inträffar igen.
Vi bearbetar sorgen tillsammans och våra tankar är särskilt med Daniels närstående.
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Så jobbar vi med hållbarhet
För Bergkvist Siljan är hållbarhetsarbetet en medveten och långsiktig strategi som
genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar utifrån de globala klimatutmaningarna
och vi hanterar risker relaterade till socialt ansvar, ekonomi och affärsetik.
Hållbarhetsarbetet ger oss ett helhetsgrepp över hela koncernen och en mer
effektiv styrning. Det gör även att vi lättare kan fatta välgrundade beslut.
Vår filosofi för miljöarbetet är enkel. Den handlar om
ödmjukhet och att lyfta blicken. Att försöka se sammanhangen i naturen, som står långt över oss själva och våra
kortsiktiga intressen. Det handlar även om att ta hänsyn
till konsekvenser för kommande generationer, innan vi
fattar beslut som kan påverka skogen.
Sedan 1 januari 2012 är alla bolag i Bergkvist Siljankoncernen certifierade enligt ledande standarder för ett
hållbart skogsbruk. Vi vet att omställningen från fossilt
till förnybart material, som exempelvis trä, är en del av
lösningen på klimatfrågan för oss och för framtida generationer. De senaste åren har efterfrågan på certifierat virke
och även energiprodukter ökat på flera marknader – en
utveckling som vi tror kommer att hålla i sig. Vår viktigaste
uppgift för att minska klimatutsläppen är därmed att öka
försäljningen av våra sågade trävaror – särskilt till sektorer
där varorna har en lång användningstid, som exempelvis
konstruktionsvirke.

MILJÖCERTIFIERING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING
Som en garanti för att produkterna har tagits fram på
ett hållbart sätt arbetar vi endast med miljöcertifierade
underleverantörer. Certifieringssystemen vilar på ett
aktivt arbete med god ekonomisk avkastning, socialt
ansvarstagande samt hänsyn till biologisk mångfald,
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kulturlämningar och övriga miljövärden. Vi hämtar vår
råvara från bra, lokala råvaruområden där gran och tall
har vuxit sakta och har tätt mellan årsringarna. Den
råvaran utgör grunden för träbyggnader av hög kvalitet
som håller i generationer.

VIKTIGT ATT FÅ MED ALLA I ARBETET
En av våra utmaningar är att få alla medarbetare att tänka
hållbarhet och få ut budskapet i vardagen. För att göra
begreppet hållbarhet till ett självklart förhållningssätt
måste vi utbilda, informera och föra kontinuerliga
diskussioner. Vi följer FN:s 17 globala mål för hållbar
utveckling som sätter en gemensam agenda för 2030.
Bergkvist Siljan har prioriterat fokusområdena miljö,
sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter
samt antikorruption.

IDENTIFIERING AV RISKER
Vi exponeras för ett antal risker inom samtliga fokusområden, som kan ha påverkan på bolaget och dess
utveckling. Genom att kontinuerligt identifiera och
analysera riskerna har vi goda möjligheter att undvika
dem. Exempel på detta är ombyggnationer, process- och
rutinbeskrivningar, specialanpassad skyddsutrustning
eller andra hjälpmedel som eliminerar olycksrisken.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Personal
och arbetsmiljö

Miljö
En stor del av hållbarhetsarbetet handlar om att göra rätt
i råvaruanskaffningens första led. En felaktig hantering av
skogsbruket riskerar att skada, istället för att bidra till en
mer hållbar omvärld. Det kan till exempel ske i form av felaktig skötsel, överavverkning eller avverkning av skyddade
områden. För att göra rätt redan från början arbetar vi med
kontinuerlig kompetensutveckling av både egen personal
som arbetar med skogsbruk och alla entreprenörer i vårt
ekosystem. Vi arbetar även med logistiken där en optimering
sker av transportvägar – från skogen till olika industrier, för
samtliga sortiment. Läs mer på sidorna 12-19 och 26-31.

Sociala förhållanden
och mänskliga rättigheter

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

Trävaruindustrin dras med två större problematiska områden.
Det ena är arbetsmiljön och det andra är jämställdheten. Vi
har ett strukturerat arbetssätt för att skapa insikt och driva
ständiga förbättringar inom arbetsmiljön. Jämställdhet
adresseras dels genom att aktivt uppmärksamma den kultur
som finns i bolaget, dels genom att långsiktigt stötta lokala
satsningar på att locka fler kvinnor till industrin. Läs mer på
sidorna 20-25.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Förutom i vår egen verksamhet ser vi även risker kring
sociala förhållanden, både hos våra kunder och
leverantörer. I båda led arbetar vi därför med en öppenhet
och transparens genom diskussioner och besök. Målet är
att säkra att vi tillsammans håller en god standard, både när
det gäller sociala förhållanden och mänskliga rättigheter.
Läs mer på sidorna 32-33.

Antikorruption
Bergkvist Siljan är aktiv på marknader med högre korruptionsrisker än på den svenska marknaden isolerat. För att minska
risken för korruption har vi en tydlig antikorruptionspolicy,
där fyrögonsprincipen gäller för samtliga kontraktsavslut.
Samtliga medarbetare i ledande befattningar går även en
utbildning i antikorruption vartannat år.
Läs mer på sidorna 32-33.
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RÅVARA TILL SÅGVERK
Råvaran kommer från lokala skogsägare och entreprenörer
inom närområdet för respektive sågverk

FÖRÄDLING

TRANSPORTER

KUNDNYTTA

MARKNADER

Byggindustri
BLYBERG

SÅGADE TRÄVAROR
Sågade trävaror lastade
på godståg och sedan vidare
på containerbåt
490 000 m3

Inköp av 1 600 000 m3fub timmer

MORA

BARK 170 000 m3

SPÅN 245 000 m3
INSJÖN

Möbel- och interiörindustri

Sågade trävaror lastade på bil
360 000 m3sv
Det motsvarar 5 200 långtradare/trailers

CELLULOSAFLIS
375 000 m3

Transporter via järnväg har ökat
från 55 % till 58 %

Tillverkning av
industriprodukter

49%
30%
11%
8%
2%

Asien
Skandinavien
Afrika
Europa
Nordamerika

Det här är Bergkvist Siljan
8
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271 GWh
5%

4%

torkmån (4)
torrflis (5)

producerad värmeenergi per år
tillsammans med Biodal Kraftvärme

15%

sågspån (15)

47%

52%

sågade
trävaror (51)

24%

”

cellulosaflis (25)

”

Vi är ett bra team som jobbar med att
få kundbehov, logistik och produktion
att fungera. I min nya roll som ansvarig
för kundservice och leveranser
jobbar jag nära platsledningen, där
vi nu är tre kvinnor och vi har skapat
en ny atmosfär här i Blyberg.

”

12%

av medarbetarna är kvinnor.
År 2020 var andelen 11%.

Josefin Hansback,
kundservice och leverans
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av vår råvara kommer från skog inom
tio mils radie från något av våra sågverk
Så här används stockens delar.
Drygt hälften av råvaran blir sågat virke.
Siffran inom parentes visar andelen för år 2020.

65% gran
35% tall

År 2020 var andelen gran 63% och tall 37%.

805 000 m

3

producerat virke under 2021.
År 2020 var mängden 820 000 m3.

277 GWh

värmeenergi produceras per år
tillsammans med Biodal Kraftvärme.
År 2020 var effekten 271 GWh.

37%

av vår råvara kommer från skog inom
tio mils radie från något av våra sågverk.
År 2020 vad den siffran 47%.
11
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Råvara från ett hållbart skogsbruk
Bergkvist Siljan köpte under 2021 in all råvara via dotterbolaget Bergkvist
Siljan Skog. Detta är första året sedan ihopslagningen, där endast ett
dotterbolag stått för hela råvaruanskaffningen. All råvara ska uppfylla
vår råvarupolicy för hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. Vid avverkning
innebär det att man tar naturhänsyn samt att skogar och naturområden
med höga bevarandevärden undantas. Det finns en stor efterfrågan av
både PEFC- och FSC®-certifierat virke hos våra kunder.
Bergkvist Siljan Skog arbetar aktivt med att kunna
möta denna efterfrågan och samtidigt bidra till ett
hållbart skogsbruk. Grunden för arbetet är certifiering
och därmed återkommande revision. Även om inte
all köpt råvara är certifierad, är den producerad av
entreprenörer som är certifierade. Allt timmer ska
dessutom vara spårbart.
Bergkvist Siljan Skog bidrar även till att öka andelen
certifierade skogsägare och entreprenörer i verksamhetsområdet. Det gör vi bland annat genom att vara

delägare och ombud för Prosilva Skogscertifiering AB,
www.skogscertifiering.se.
Att certifiera sin skog är ett långsiktigt åtagande där
skogsägaren förbinder sig att bruka skogen ansvarsfullt
och uthålligt. Det innebär skogsproduktion med
ekonomisk avkastning, där hänsyn tas till både miljö
och sociala faktorer – vid varje enskild åtgärd.
Certifiering ger medvetenhet om skogens alla
värden och visar på det ansvarstagande och den
hänsyn som finns bland skogsägare i Sverige.

Bergkvist Siljan Skog
Våra produkter ska vara FSC®(FSC-C007885)
eller PEFC-certifierade, eller minst uppfylla
FSC®(FSC-C007885) standard för kontrollerat
virke FSC®(FSC-C007885).

129

FSC®: FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
är en ideell medlemsorganisation som verkar för
att världens skogar ska brukas på ett miljömässigt,
socialt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

PEFC: PROGRAMME FOR THE ENDORSMENT OF FOREST CERTIFICATION
är en ideell organisation som driver ett system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Målet är en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt
som biologisk mångfald bevaras och kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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BERGKVIST SILJAN SKOG

1
2
3

Ett år med stora svängningar

uppdrag

Skaffa råvara till industrierna

År 2021 har präglats av högkonjunktur för råvaran trä, en stark medial debatt där
skogsbruket har ifrågasatts kraftigt, en ökande digitalisering och en fortsatt pandemi.
Katarina Mowitz, vd på Bergkvist Siljan Skog summerar ett speciellt år som många
kommer att minnas.

ben

Egna och externa köp

sortiment

Timmer, massaved, energiprodukter

”

Digitala verktyg ska
hjälpa oss att jobba
effektivt, ta kloka
beslut och se till att
vi gör rätt.

”

Katarina Mowitz, vd Bergkvist Siljan Skog

– På många sätt har 2021 varit ett fantastiskt år, på grund av
rekordnivåer i sågverksbranschen. Det påverkar hela vägen
ut i skogen, så det har varit en fest för skogsägarna och för
råvaran trä. Samtidigt har detta skett under coronaåret, vilket
har lagt lite sordin på glädjeyran, säger Katarina Mowitz.
Under året blossade även skogsdebatten upp, mer intensiv
än någonsin. Katarina Mowitz menar att det skulle kunna
vara en sund debatt men att den färgats mer av att polarisera
än att söka dialog. Och att frågan är värd så mycket mer.
– Det finns ett stort ifrågasättande av skogsbruket, men
mindre av trä som material. Och jag tror verkligen på både
den svenska skogen och trä som material. Självklart måste vi
ta hand om våra skogar, och både värna och sköta dem. Det
är så skogsbruket blir hållbart över tid, säger Katarina.

DIGITALISERING I SKOGEN TAR FART
En stor del av digitaliseringen handlar om att föra ihop information från olika mätpunkter, som till exempel klimatdata,
skördaren i skogen, timmerbilen vid vägen och inne på sågverket. Med gemensamma data vet man vilket slags virke
som kommer in till sågen, och man slipper mäta och sortera
samma stockar flera gånger. Man får bättre kunskap om vad
som efterfrågas – så att man kan producera rätt virke både i
skog och i såg. Det blir också lättare att anpassa åtgärder
i skogen.
– Artificiell intelligens, AI, ute i skogen är också på gång
vilket är efterlängtat. Många tänker att en stock är väl en

stock, men det kan se väldigt olika ut. AI kan identifiera
stockens egenskaper redan ute i skogen och förmedla
dessa till sågen. Och det här är bara början, enligt Katarina.
De digitala hjälpmedlen har redan gett goda resultat i
de projekt som har genomförts inom Bergkvist Siljan Skog.
Bland annat har man kvalitetssäkrat alla skördare, vilket har
lett till mindre spill och ett mer effektivt arbete. Möjligheterna med digitaliseringen i skogsbranschen är många.
– Men största utmaningen sitter faktiskt oftast bakom
tangentbordet. Vi blir oroliga när vi ska göra något på ett
nytt sätt, och därför behöver många få lite tid att ställa
om. Men hellre att det tar en månad extra och att alla är
med på tåget, än att man hastar fram något med sämre
resultat, avslutar Katarina Mowitz.

SLUTET PÅ EN EPOK
I september 2021 stängde Kvarnsvedens Pappersbruk efter 120 år i drift. Detta är något som påverkar
alla som arbetar med skog i regionen.
– Det är en stor omställning, som kom ganska
oväntat. Just nu råder en viss obalans eftersom
700 000 m3 massaved ska byta destination och hitta
nya mottagare. Men om två år tror jag att allt är
lugnt igen. Vi hoppas också att det öppnar för nya
möjligheter, med en ny verksamhet i Kvarnsvedens
bruk, säger Katarina Mowitz.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE
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Trä efterfrågas allt mer världen över
Fler och fler aktörer väljer trä som material i byggnationer och medvetenheten
om det svenska virkets hållbara egenskaper blir allt större. Särskilt byggnader
av så kallat CLT, korslimmat trä, blir allt vanligare. Det är något som vi kommer
se mer av i både Sverige och Europa framöver.
– Trenden, förmågan och viljan att bygga i trä är starkare än
någonsin och det går framåt hela tiden. Det är något som
Bergkvist Siljan har märkt särskilt under 2021 års andra
halva. Exemplet med CLT-virke visar att utvecklingen går
framåt och att man hittar nya produkter som ersätter
betong och stål i högre grad, säger Per-Ragnar Bergkvist,
marknadschef på Bergkvist Siljan.
En stor del av Bergkvist Siljans råvara blir konstruktionsvirke i hus. För den typen av virke med reglar och stommar
är det viktigt med god hållfasthet – något som långsamt
växande träd ger.
– Vi kan konstatera vi befinner oss i rätt upptagningsområde, eftersom vårt virke har en hållfasthet som passar
utmärkt för de här segmenten. Vi får förbereda oss på att

”

Prognoserna pekar
på att träbyggnationer
ökar, både i Europa
och i Asien.

efterfrågan på trä kommer att öka för byggnation,
i både Sverige och Skandinavien, säger Per-Ragnar.

STÖRRE MILJÖMEDVETENHET

”

I takt med ökande klimatförändringar och en mer
intensiv miljödebatt har också medvetenheten om
olika materials klimatavtryck blivit större. Man pratar
om det på ett annat sätt och i högre utsträckning än
tidigare.
– Både våra kunder, agenter och handelshus vet mer
om träets hållbara egenskaper idag, och att man kan
använda det istället för mindre miljövänliga material.
Det sätts ett allt större värde på trä, något som vi
förstås är glada för, säger Per-Ragnar Bergkvist.
Per-Ragnar Bergkvist, marknadschef

KOLDIOXID TAS UPP AV VÄXANDE TRÄD

Koldioxid avges

Koldioxid avges

Plantering

År:

0

3

Röjning

10

Slutavverkning

30

Gallring

50

Gallring

70

90

Återplantering

110

0
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HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Hållbara trähus populära i Japan
I över trettio år har Tomoku Hus tillverkat robusta trähus i Insjön, som
sedan skeppas till Japan. Och lika långt tillbaka sträcker sig partnerskapet
mellan Tomoku Hus och Bergkvist Siljan, som levererar råvaran till husen.
I ett land med tufft klimat och där jordbävningar är vanligt förekommande
behöver man en högklassig råvara som garanterar stabila konstruktioner.

” ”

Efterfrågan på trävaror
Vi förser Tomoku Hus med
växer sig starkare i flera
den höga kvalitet på råvara
länder i Asien.
som de behöver, och det har
vi gjort i över 30 år.

”
”

Bergkvist Siljans affärer med Japan inleddes redan på
1990-talet då Tomoku Hus i Insjön såldes till en japansk
ägare. Idag är Tomoku Hus en av de större arbetsgivarna
i Insjön och bidrar till en levande landsbygd.
– Det uppstår en speciell känsla när man har gjort affärer
tillsammans så länge. Det blir en samstämmig affär med
stor förståelse för båda sidor. Vi är stolta över att vara leverantör till Tomoku Hus och vi hoppas samarbetet kommer
fortgå minst lika länge till, säger Max Andersson, säljare på
den svenska marknaden.

SVENSK KVALITET OCH JAPANSK EFFEKTIVITET
De röda husen med vita knutar är populära i Japan, framför allt eftersom de är robusta i ett klimat som präglas av
återkommande jordbävningar.
– I Japan är familjen och hemmet viktiga, och därför är
det avgörande att ha ett säkert hus som står pall för jord-

bävningar. Och de här husen är både robusta och hållbara,
ur ett miljöperspektiv. Det finns inget mer hållbart byggnadsmaterial än svenskt trä, säger Max Andersson.

KORT LOGISTIKKEDJA
I samarbeten med den japanska marknaden premieras
långsiktighet och därför krävs även en stabil leverans. Och
här finns fördelen med korta avstånd mellan skog, sågverk
och fabrik. Därefter körs den färdiga produkten i containrar
på järnvägen fram till hamnen, där de skeppas vidare till
Japan för slutmontering.
– Det är ett oerhört enkelt logistikupplägg. Avståndet
mellan sågverk och fabrik är endast 1,8 kilometer, och
upptagningsområdet för råvaran har en radie på 20 mil.
Dessutom fraktas produkterna sedan med tåg och båt,
vilket ger ett lägre klimatavtryck, avslutar Max.

Max Andersson, säljare
Bergkvist Siljan

Wendy Zhu, Chief Representative China

Tomoku Hus

1,8 km

HÅLLBAR
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Arbetsmiljön är ständigt prioriterad
Inom Bergkvist Siljan jobbar vi konstant med ett systematiskt
arbete för att förbättra arbetsmiljön i hela verksamheten.
Som en effekt av den tragiska dödsolyckan tidigt i höstas har
koncernen gjort en stor och omfattande översyn av samtliga
rutiner och processer kring hanteringen av vår arbetsmiljö och
riskidentifiering.

av bryt- och låsrutiner, selar och fästpunkter för arbeten vid
hög höjd, åtgärder mot hala ytor och ökad information om
vikten att alltid använda skyddsutrustning. Skyddskommittén
arbetar med samma riktlinjer, rutiner och policyer på alla tre
produktionsenheter i IA.

TILLBUD OCH OLYCKOR UNDER ÅRET

Våra tre produktionsenheter har genomfört skydds- och
säkerhetssamtal med alla anställda under 2021. Detta
fortsätter vi med i vårt säkerhetsarbete en gång per år och
nästa tillfälle blir hösten 2022.
Vi har under 2021 täckt samtliga enheter med en utbildning
i Bättre Arbetsmiljö (BAM) som genomgåtts av skiftsamordnarna. Vid årets sista skyddskommittémöte i december,
gör vi en uppdaterad utbildningsplan för kommande år. Vi
fortsätter vår strävan att ha friska medarbetare i våra anläggningar, som kommer hem oskadda efter arbetsdagens slut.

För att rapportera riskobservationer, tillbud, och olycksfall
använder vi IA-systemet som är speciellt utformat för sågverksbranschen. Vi har under året implementerat samma system för
att strukturellt arbeta med riskhanteringen på liknande sätt
även inom skogsorganisationen.
Under 2021 har 170 riskobservationer gjorts och rapporterats.
Under året har även en allvarlig och tragisk olycka med dödligt
utfall skett. Lärdomarna från riskobservationer och olyckor har
lett till åtgärder såsom förstärkning av gångbanor, förtydligande

RAPPORTERAT TILL IA UNDER 2021

SKYDDS- OCH SÄKERHETSSAMTAL

SKADAD KROPPSDEL

Den tunna stapeln visar antalet för år 2020 (siffra inom parentes).
Riskobservationer 170 (247)
Tillbud 79 (66)

Huvud 7
Ansikte 2
Axel 1
Rygg 5
Arm 1
Finger 7
Hand/handled 9

Olycksfall 41 (45)
Miljö 21 (13)

Höft/ben 2
Knä 7

Övrig avvikelse 19 (17)

Fem av våra viktigaste mål i arbetsmiljöarbetet
Vi prioriterar en säker, hållbar och hälsosam arbetsmiljö
högt. Vid våra produktionsenheter har vi nya arbetskläder
med mer varsel, som ger hög synlighet och ökad trygghet.
För att samtliga anställda ska använda den skyddsutrustning som krävs arbetar vi med information via skyddskommitté, rapportering via skyddsombud och direkta
påminnelser mellan kollegor.
Vi följer upp sjukfrånvaro som är orsakad av tillbud och
olycksfall i IA – något som alla tre produktionsenheter
samt skogsorganisationen jobbar aktivt med. Även under
2021 har vi klarat oss bra med avseende på intern smittspridning av covid-19, som varit begränsad till några enstaka isolerade fall.
Alla avdelningschefer ska ha ett dokumenterat säkerhetssamtal med varje medarbetare en gång per år. Sådana
samtal är genomförda på alla tre produktionsenheterna
under 2021 och en plan för 2022 finns.
Verkande mot mobbning och trakasserier sker via samtal eller
intern visselblåsare. Skyddskommittén kommer att lägga
upp en årsplan för detta arbete, så att alla våra enheter följer
samma rutiner. Vi kommer även att informera mer aktivt om
denna fråga på infoskärmarna ute på industrierna.
Vi har ett långsiktigt arbete med att få in fler kvinnor och en
bredare mångfald på alla arbetsområden. HR-chef, platschefer och personalledare arbetar aktivt med detta och när
vi går ut med annons externt skriver vi att vi gärna ser kvinnliga sökanden. Vi har ökat andelen kvinnor på industrin med
en procent under 2021, jämfört med året innan.

Sjukfrånvaro
p.g.a. arbetsplatsolycka*

10 personer
2021

9 personer år 2020

10 personer
2021

9 personer år 2020

Flest tillbud sker med truck.
*1–14 dagars sjukfrånvaro
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”

Säkerhetsarbetet ska inte hindra
eller vara en faktor till irritation.
Det ska falla sig naturligt att följa
för alla medarbetare.

”

Så blir Bergkvist Siljan säkrare
För att undvika olyckor och förbättra arbetsmiljön jobbar Bergkvist Siljan
systematiskt med riskhantering.
– Vi vill skapa en säkerhetskultur, där det är enkelt och naturligt att arbeta
säkert, säger Joel Näs, samordnare för underhåll på Bergkvist Siljan i Insjön.
Det första steget i riskhanteringen är att rapportera riskobservationer och faktiska tillbud. Det gör alla medarbetare i
programmet IA. För att uppmuntra fler att registrera sådant
som kan leda till olyckor har företaget lottat ut fina priser,
vilket också har lett till ett uppsving, berättar Joel Näs.
– Även tillbud ska rapporteras. Det kan vara att någon
snavar och kunde ha gjort illa sig. Man brukar säga att det
går cirka tre tillbud på varje olycka och trettio på varje
allvarlig olycka. Därför gäller det att få med även dem
i systemet.

BYGGER EN SÄKRARE VERKSAMHET
IA-möten hålls regelbundet eftersom det är en prioriterad
fråga. Där deltar personal från både el, mekanik, produktion samt skyddsombud och platschefer och går igenom
de punkter som har kommit in.
– Tack vare den samlade kunskapen från både utförare,
operatörer, skyddsombud och platsledning, kan vi ofta ta
snabba beslut. Vi går ofta ut och tittar på plats för att enas
om en bra lösning, säger Joel.
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När en åtgärd har blivit beslutad tar Joel och hans
kollegor på utförarsidan över. Då får punkterna en
prioritetsordning, där punkter med hög sannolikhet
och stor skaderisk prioriteras först och ofta åtgärdas
inom någon dag. Under 2021 har de utfört 101 åtgärder.
Exempel på åtgärder kan vara att sätta upp staket
för att styra tillträdesvägar, skärma av med grindbrytare, sätta upp halkskydd, bygga räcken, förbättra
trappor, sätta plåt för ojämnheter samt sätta upp varningsljus och ljusbommar som stannar maskinen vid
tillträde.
Andra typer av åtgärder kan vara att bygga bort fel
i produktionen där virke kör fast, och där driftpersonal
måste upp och klättra dagligen. Förutom att förbättra
arbetsmiljön och minska skaderisken för operatören,
höjs även produktiviteten.
– Det viktigaste är att de åtgärder vi gör blir bra och
accepteras av medarbetarna, så att de fungerar att
jobba med. Vi vill få med oss alla både i tänket och
arbetet med säkerhet, säger Joel Näs.

Joel Näs, samordnare Underhåll

GOD HÄLSA OCH
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är stolt att jobba i ett
” Jag
företag som producerar
förnybar råvara.
”

Haithem Kherim
Haithem är operatör vid sågen i Blyberg, där han hanterar
råsorteringen. För honom är det ett härligt material att
arbeta med. Att trä är det enda förnybara byggmaterialet,
det tycker han är den viktigaste hållbarhetsaspekten.
– Jag är stolt över att få jobba med trä.

Marika Hansson
Marika arbetar på sågen i Mora och
har tidigare arbetat inom hyvleriverksamheten. För henne är hållbarhet
klimatsmart logistik och transport
via järnväg, vilket hon tänker på varje
dag då hon passerar järnvägsspåren
till sågen.
– Det vi producerar kan vi bygga
hus av, vilket är mycket bra och
hållbart. Träet återvinner sig själv
i slutändan.
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Torbjörn Lundgren
Torbjörn är produktionsledare
inom råvaruanskaffningen där
han ansvarar för koordinering
och ledning av våra entreprenörer kring gallring och avverkning.
– För mig är hållbarhet ständigt
närvarande i form av att säkra
skogsåtgärder, där kommunikationen med entreprenörer är
nyckeln för att allt ska gå rätt till.
Jag är stolt att jobba i ett företag
som producerar förnybar råvara
till exempelvis byggnation,
energi och papper.

Linnea Moodysson
Linnea arbetar i Insjön och vid det här tillfället så
hittar vi henne när hon färdigställer virkespaket redo för
leverans till kunder i Japan. För Linnea är en viktig del
av hållbarhet områdena säkerhet och arbetsmiljö, som
är ett ständigt pågående arbete. Även samarbetet med
underhållspersonalen är viktigt för att få till stånd rätt
åtgärder sett till de risker som finns.

Ingvar Nordström
Ingvar är pannskötare i
Insjön där han ansvarar för
styrningen av biobränslepannorna och energidistributionen. Han bidrar till att
säkra energihanteringen
eftersom bränslemixen
som används i pannorna,
och styrningen av förbrukningen, har stor påverkan
på energibehovet för hela
industrin.
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET
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Biobränslet – en viktig
del i hållbarhetsarbetet

Fyra prioriterade mål för att minska utsläpp av klimatgaser
Optimera det sågade utbytet av varje timmerstock
Under 2021 har Bergkvist Siljan förbättrat sågutbytet
och minskat antalet timmerbilar med över 400, jämfört
med tidigare. Vi fortsätter med detta arbete och har som
ambition att driva på ytterligare optimering under 2022.

Ändra bränslemix i pannorna samt säkra ett högre
självförsörjande av bränsle
Under året har vi haft en utmanande situation med
pannorna i Insjön där renovering av en panna och
lagning av en annan panna skedde samtidigt vilket
tvingade oss att elda olja under en period. Under
kommande år vill vi säkra att all förbränning sker
av biobränslen.

Minska elförbrukningen på hela vår anläggning

Bergkvist Siljan har sex egna biopannor – tre i Insjön, två i
Mora och en i Blyberg. De drivs av de energiprodukter som
uppstår i vår sågproduktion och används framförallt för att
torka sågvaror.
Under 2021 producerade pannorna 277 GWh, varav tolv
procent gick till det lokala fjärrvärmenätet i Insjön och Mora.
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Under året som gått har vi gjort en stor renovering av vår
äldsta panna i Insjön, som ett led i att förlänga livstiden
på den och därmed undvika att behöva bygga en ersättningspanna. Detta är ett bra exempel på hur vi prioriterar
resurser för att förbättra hållbarheten över livscykeln för
våra anläggningar och maskiner.

277 GWh
63 GWh
Blyberg

Biobränslepannan i Insjön

En viktig del i Bergkvist Siljans verksamhet är energiproduktionen i form
av värme i biobränslepannorna. Bränslet som används är biprodukter från
produktionen. Det är ett viktigt och bra bränsle som gör att onödiga transporter
och utsläpp kan undvikas. En stor del av timret blir just energiprodukter, både
till de egna pannorna men även till extern energiproduktion.

Årlig producerad
värmeenergi, totalt

Detta gäller främst på vår såglinje där den största
elförbrukning ligger. Vår elansvarige har kontinuerlig
uppföljning av detta.

71 GWh
Mora

143 GWh
Insjön

Förbättra torkprocessen i virkestorkarna
Den största energiförbrukningen i produktionsflödet
sker i virkestorkarna. Framöver kommer vi att jobba med
kontinuerliga förbättringar av torkprogrammen, för att
få en effektivare torkprocess med högre kvalitet. Under
2022 kommer vi ha en markant förenklad produktflora
som ger goda förutsättningar för optimering. Ansvarig
är vår torktekniker på respektive sågverk.

34 GWh

säljs till fjärrvärmenätet (12%)
vilket räcker till att värma

2 040 villor
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA
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”

Lokal råvara av rätt sort
för våra sågverk samt
effektiva transporter,
det är viktigt för oss.

”

Effektiva timmertransporter
Bergkvist Siljan är en stor transportör i Mellansverige och vi transporterar stora
mängder råvara till våra egna och andras industrier. Men med storlek följer
ansvar. Vi arbetar för att sänka antalet transporter och minska tomkörningen
– för att fortsätta vara en hållbar producent.

Erik Brodén, chef råvara och logistik

Bergkvist Siljan anlitar många lokala åkerier via större
transportföretag. Det gör att vi både skapar arbetstillfällen i
skogsbygderna och har möjlighet att effektivisera hela transportmönstret. Vi tar stor hjälp av nya digitala tekniker för att
hitta smarta lösningar och deltar i transport- och virkesbyten
med andra aktörer för att uppnå det.

MINSKA TOMKÖRNING

TRANSPORTFAKTA
• Över 150 fullastade timmerbilar anländer varje dag till våra sågverk med råvara.
• Två till tre fullastade timmertåg anländer varje vecka till våra sågverk.
• Sju fullastade tåg med sågade trävaror går varje vecka tur och retur från Insjöns containerterminal
till Göteborgs hamn.
• Cirka hälften av all cellulosaflis från våra sågar transporteras med tåg till pappers- och kartongtillverkare.
• Över 20 lastbilar/dag lämnar våra tre sågverk med energiprodukter till närliggande värmeverk och pelletstillverkare.
• Vi levererar råvara med lastbil till 15-20 sågverk och lika många mottagningsplatser för massaved i Mellansverige.
Leveranserna sker dygnet runt, året om.

Vi strävar efter att minimera de gånger bilarna kör tomma.
Det gynnar alla – mindre påverkan på miljön, sänkta kostnader och högre nyttjandegrad på bilarna. När man sänker
kostnaderna ökar även möjligheterna att svensk skogsindustri står sig stark över lång tid och skapar arbetstillfällen
även i framtiden. För att bli bättre på detta mäter vi andelen
returtransporter och försöker skapa prismodeller som styr
mot hög andel returer.

NÄRA TILL VÄRMEVERK OCH PELLETSTILLVERKARE
Vi jobbar nära de lokala värmeproducenterna så de kan

tillhandahålla uppvärmning från biobränslen. Även här
handlar det om att transportera energiprodukterna så
effektivt som möjligt. Det innebär så lite mellanlagring
som möjligt, i rätt tid för mottagaren och kortast möjliga
transportavstånd.
En nyckel i arbetet är att planera långt fram i tiden men
ändå kunna ändra planerna när förutsättningarna ändras.

LOKAL RÅVARA OCH EFFEKTIV TÅGTRANSPORT
Våra tre sågverk ligger geografiskt nära varandra. För att
optimera det samarbetar vi med många lokala virkesleverantörer i råvaruförsörjningen. Medellängden för avståndet
vid transport av råvaran är något vi följer hela tiden och
försöker hålla nere. I de fall råvaran kommer från längre
avstånd transporteras den effektivt med järnväg.
Att alla våra tre sågverk har järnväg framdraget är en
stor fördel, vilket vi nyttjar för transporter av timmer in
till sågverken och cellulosaflis samt sågade trävaror ut
från dem.
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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”
Nu växlar vi upp
produktionen i Insjön

Allt tyder på att efterfrågan på
trä kommer att öka. Med det nya
miljötillståndet får vi ännu bättre
möjligheter att svara upp mot det.

”

Den 1 juli 2021 blev det klart att Bergkvist Siljan får ett nytt produktionstillstånd
i Insjön. Det innebär att verksamheten i Insjön kan växla upp produktionen
med upp till 60 procent. Förutom att det blir lättare att svara upp mot den
ökande efterfrågan på hållbara trävaror, säkras också jobben i regionen
under en lång tid framöver.
Processen att ansöka om tillståndet har tagit två år. Arbetet
har innefattat samråd med synpunkter från samhället och
i enlighet med gällande lagar och förordningar. Men i juli
2021 blev det klart. Insjön fick ett utökat miljötillstånd av
Miljöprövningsdelegationen och kan nu gå från 400 000 m3
sågade trävaror till 650 000 m3 per år. Ökningen kommer att
ske successivt med början redan 2021.
– Det här en väldigt glad nyhet! Det ger oss möjlighet att
fortsätta expansionen utan att direkt behöva göra större
investeringar, eftersom anläggningen klarar mer än i dagsläget. När allt blev klart blev det första steget att utöka skiftgången med ytterligare ett skiftlag. Det har varit positivt
och vi räknar med fler anställningar framåt, säger Tom
Wallén, platschef i Insjön.

LEDER TILL EN HÅLLBAR LANDSBYGD
Nyheten är välkommen i Insjön, eftersom Bergkvist Siljan är
en stor arbetsgivare i bygden. Det är inte bara de anställda

i Bergkvist Siljan som påverkas positivt, utan även åkare,
entreprenörer och andra som verkar i samhället.
– Det här säkrar jobben i regionen under överskådlig
framtid och många påverkas positivt av att vi blir kvar och
ökar successivt. Vi kan också fortsätta förse Insjöborna
med hållbar fjärrvärme, säger Tom Wallén.

HÅLLBARHET FORTSATT I FOKUS

Tom Wallén, platschef Insjön

Containerterminalen i området är den sjunde största i
Sverige. I dagsläget går sju tåg i veckan från Insjön ner till
Göteborg, och planen är att öka till nio avgångar per vecka.
I Insjön ersätter tågtransporterna cirka 10 000 lastbilar per
år ute på vägarna. Räknar man in hela koncernen blir det
17 000 lastbilar.
– En majoritet av våra trävaror levereras på järnväg och
vi ser en rejäl ökning under 2021. Nu undersöks även möjligheten med eldrivna truckar. Hållbarhet är i fokus och fortsätter vara det när vi blir större i Insjön, säger Tom Wallén.
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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En hållbar leveranskedja
För att en verksamhet ska vara hållbar krävs att hela kedjan är
hållbar. För Bergkvist Siljans del inkluderar det även skogsägare,
leverantörer och skogsentreprenörer. I botten står FSC- och PEFCcertifieringarna som grund för de hållbarhetsriktlinjer som gäller.
Sedan sammanslagningen av Bergkvist Siljan har företaget
strävat efter att skapa ett gemensamt sätt att arbeta med
certifiering. Johan Sunesson, certifieringssamordnare och
produktionsledare för skogsbränsle, berättar att en del i
arbetet är att ha full kontroll på att alla gör på samma sätt.
– Vi jobbar just nu mycket med avvikelsehantering, där
vi fångar upp sådant som inte är glasklart. Vi har börjat med
samma rapportsystem som vi har för tillbud och olyckor,
där allt ska vara med, säger Johan Sunesson.
Som certifieringssamordnare kontrollerar man att leverantörer har giltiga FSC-certifikat. När leverantörer saknar
certifikat gör man regelbundna stickprov för att kontrollera
att de uppfyller Bergkvist Siljans krav. Företaget gör även
interna kontroller för att se att spårbarheten för skogsbruket
håller och att de egna entreprenörerna har bra arbetsvillkor.

FSC &
PEFC

”

Vi tar ansvar genom
att se till att skogsägarna
och underleverantörerna
också är ansvarsfulla.

”

– Vi ser till att de har goda arbetsförhållanden. Ofta handlar
det om säsongsarbetare som inte ska behöva köra alltför
långt till jobbet. Skogen är där den är, vilket innebär att de
inte har en fast arbetsplats utan många olika, säger Johan.
Skogsägarna är en viktig pusselbit i kedjan. För att
leverera hållbart virke behöver Bergkvist Siljan få in
certifierad råvara av skogsägarna – och vice versa – om
en markägare har åtagit sig certifieringskraven, får denne
endast anlita PEFC-certifierade entreprenörer.
– Många skogsägare vet inte vad certifieringen innebär
i form av krav och åtgärder. De kan också vara rädda för
att sätta av mark de inte får bruka längre. Där agerar vi
på Bergkvist Siljan som ett stöd, för vi vill få dem att se
fördelarna med certifieringen och ta del av det ansvaret
– för hela branschen, säger Johan Sunesson.

FSC®: FOREST STEWARDSHIP COUNCIL är en internationell miljömärkning med
samma standard över hela världen. För att få sitt virke FSC-märkt krävs ett giltigt
certifikat och att man följer FSC:s regler.

Johan Sunesson, produktionsledare och certifieringssamordnare

PEFC: PROGRAMME FOR THE ENDORSMENT OF FOREST CERTIFICATION är en global
miljömärkning som skogsbranschen själva tagit fram. För att få sitt virke PEFC-märkt
krävs det att alla led i värdekedjan är PEFC-certifierade.
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT
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Framtiden
växer på träd
Vi på Bergkvist Siljan tror på en hållbar framtid.
Med rötterna i Dalarnas mylla och världen som
arbetsfält bidrar vi till att fler kan använda och
återanvända den svenska skogen – i sina hus,
i sin inredning och i sina kläder.
Just nu ser vi att allt mer byggs i trä, ett fantastiskt material på många
sätt. För det första är det flexibelt och starkt – i förhållande till sin
vikt. För det andra är det klimatets bästa vän, eftersom det binder
koldioxid både som skog och som virke. För det tredje är det ett lätt
material som är enkelt att frakta och bygga med.
– På senare år har det byggts flera höghus med limträkonstruktion
runtom i världen. Det är så häftigt att man satsar stort på det. Hösten
2021 blev Skellefteås nya kulturhus klart. Det är 80 meter högt och
byggt i trä, där en del av virket faktiskt är framtaget här i Mora, säger
Eva Bengtsén, platschef på sågen i Blyberg och i Mora och fortsätter:
– Vi ser också att trä är på frammarsch inom inredning och design.
Vi flyttar hem skogen i våra hem igen och väljer bort betong och hårdplast i högre grad, för trämöbler som håller länge. Vem vet, snart har
kanske telefonen i vår hand har skal av trä istället för plast?
– På Bergkvist Siljan jobbar vi med en råvara som efterfrågas allt mer
runt om i världen, i jakten på förnybara material. Allt fler branscher
ställer nu snabbt om till hållbara material som är bra för både miljö,
företagande och människa. En utmaning är att få skogen att räcka till
i denna omställning, och förhoppningsvis hittar vi därför fler hållbara
material som kan samverka med träet, avslutar Eva Bengtsén.
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Styrelsen för Bergkvist Siljan AB (publ) är ansvarig för framtagning av denna hållbarhetsrapport, som omfattar
koncernens samtliga dotterbolag och specifikt Bergkvist Siljan Insjön AB, Bergkvist Siljan Blyberg AB, Bergkvist
Siljan Mora AB samt Bergkvist Siljan Skog AB. Den är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:e kapitel.
Insjön februari 2022

Ulf Bergkvist
Ordförande Bergkvist Siljan AB (publ)

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Bergkvist Siljan AB, organisationsnummer 559136-6686

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvar för hållbarhetsrapporten år 2021 och för att den upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FAR:s 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 International 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.
Gävle februari 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Annika Wedin
Auktoriserad revisor
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