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Styrelsen lämnar härmed hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31
Denna rapport omfattar redovisning av Fiskarhedens Trävaru AB (556089-8719) rapportering av
hållbarhet enligt Årsredovisningslagen 6:10-14. Utöver de risker som beskrivs i denna rapport har
Fiskarhedens Trävaru AB inte identifierat några ytterligare icke-finansiella risker som är relevanta
för verksamheten och som skall beskrivas i denna rapport.
Det är femte året som Fiskarhedens Trävaru AB upprättar en hållbarhetsrapport enligt ÅRL 6 kap.
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AFFÄRSMODELL
Fiskarhedens Timber AB är moderbolaget i en koncernstruktur som innefattar dotterbolagen Fiskarhedens
Trävaru AB, Fiskarhedens Timber Fastigheter AB och Fiskarhedens Orman Ürünleri. Dotterbolag under
Fiskarhedens Trävaru AB är Sälen Timber AB, och intresseföretag Västerdala Terminal och Järnvägsbolag AB
(VTJAB).
Företaget finansieras av egna intäkter och genom lån från finansinstitut, främst traditionella krediter. Kapitalet
är låst främst i lager i olika former vilket hanteras genom rörelsekrediter. Ambitionen är att minska lagret
genom att producera efter kundförfrågan. Produkterna sågas redan idag efter kundorder.
Fiskarhedens huvudkontor, produktionsverksamhet och intresseföretag finns lokaliserad i Transtrand. Kontor
finns även för inköp i Mora, Älvdalen, Furudal, Torsby, Värnäs, Lima och Malung. Fiskarhedens Orman Ürünleri
är ett försäljningsbolag som finns stationerat i Istanbul.
Inköp av råvara görs inom en medelradie på 250 km från Fiskarheden. Biprodukter säljs på den inhemska
marknaden samt till Norge. Försäljningen av sågade trävaror är i stort uppdelat på Nordafrika, Japan och
Europa.
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Huvudprodukten som Fiskarheden säljer är sågade trävaror. Biprodukter utgörs av bark, spån
och flis. Produkterna går direkt från fabrik till kund, ingen vidareförädling sker.
Den inhemska marknaden för sågade trävaror utgörs av 22 %. Produkterna levereras till kund och faktureras
från Fiskarhedens Trävaru AB.
Den huvudsakliga marknaden, som utgörs av internationella kunder, sker fakturering vid
utskeppning från svensk hamn. Betalning sker genom remburs, exportinkasso och förskottsbetalning.
Fiskarhedens kunder består uteslutande av företag, målet är att ha få men stora kunder.
Större delen av den producerade varan går till möbel-, fönster-, golv- och dörrindustrin. Biprodukterna sälj
främst till massaindustrin, värmeverk, pellets- och skivindustrin.
Fiskarhedens leverantörer delas upp i stora och små leverantörer. Små leverantörer i form av privata
skogsägare och stora leverantörer i form av skogsbolag. I möjligaste mån görs upphandling av arbetskläder,
kontorsmaterial osv. från lokala leverantörer.

Organisationsstruktur

Företaget består av ca 45 tjänstemän, 115 kollektivanställda samt en liten andel timanställda vid
korttidsfrånvaro såsom sjukdom och föräldraledighet.
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HÅLLBARHETSSTYRNING
VD har det övergripande ansvaret för att styra verksamheten på hållbarhetsområdet.
Ägare och styrelse ska vara väl insatta i det övergripande hållbarhetsarbetet.
Våra fokusområden inom hållbarhet och med mål som beskriver hur vi kan påverka och
vart vi kan göra framsteg, ligger i linje med vår vision och strategi.
Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av vår verksamhet, från styrelsens
godkännande av policys till riktlinjer och målinriktade arbetsmetoder i
operativ ledningsgrupp. Vår uppförandekod, policyer för miljö och hållbarhet är
vägledande i arbetet. Vi har en löpande uppföljning av efterlevnad genom
ledningssystem och avvikelserapportering.

”En växande, hållbar samhällsbyggare
med nöjda kunder i alla led”

Intressenter
Intressenter är alla som på något vis påverkar eller påverkas av företagets processer och kan kategoriseras i fem kategorier:
kund, medarbetare, leverantör, samhälle och ägare.

Våra intressenter
Som ett led i framtagandet av denna rapport,
men också för att kunna bedriva vårt
hållbarhetsarbete framöver, har vi skapat oss
en uppfattning om vilka våra intressenter är.
Våra medarbetare betraktas som vår viktigaste
intressentgrupp. Utan humankapital kan vi inte
genomföra vårt arbete. Vid sidan av våra
medarbetare är kunder och skogsägare våra
viktigaste intressentgrupper.
För att kunna agera som ett ansvarsfullt företag
måste dessa intressenters förväntningar och
krav på oss vägas mot varandra och tas i
beaktande när vi fattar beslut.
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FN:S 17 GLOBALA MÅL
De Globala Målen antogs av världens stats-och regeringschefer vid FN:s toppmöte 2015,
och är en agenda för en fredlig och hållbar utveckling som sträcker sig fram till år 2030.
I begreppet hållbar utveckling integreras social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla har ett lika stort ansvar för den globala utvecklingen, från individnivå till global nivå.
För att dessa mål ska kunna uppfyllas måste alla medlemsländer agera och samarbeta
med näringslivet

Alla 17 mål är lika viktiga, men vi har valt att adressera 4 av dem.
Med detta mål strävar vi efter att kunna ge vårt bidrag till Sveriges möjlighet till måluppfyllelse, genom att
ansvara för de områden där vi kan göra störst skillnad.

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full
och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och
hållbar industrialisering samt främja innovation

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda
och vrida tillbaka markförstöringen
samt hejda förlusten av biologisk mångfald
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Medarbetare & vårt sociala engagemang
För att vi ska kunna driva en framgångsrik verksamhet är en av grundförutsättningarna friska och säkra
medarbetare. Fiskarhedens medarbetares välmående möjliggör stabilitet i organisationen och bidrar till
vår driftsäkerhet.
Hos oss är bra arbetsgemenskap och ett stimulerande arbete de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna i vår
verksamhet. Vår arbetsmiljöpolicy fungerar som en riktlinje för hur vi ska främja en hållbar arbetsmiljö.

ARBETSMILJÖPOLICY
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss.

Fiskarhedens Trävaru AB skall genom det systematiska arbetsmiljöarbetet skapa en fysiskt, psykiskt och
socialt sund arbetsplats som är utvecklande och inkluderande för våra medarbetare. Dessutom skall våra
medarbetare kunna upprätthålla en arbetsmiljö som uppmuntrar ömsesidig respekt, främjar goda
relationer med kollegor och är fri från alla former av trakasserier och våld.
Den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön skall utformas så att arbetsskador, tillbud och olycksfall
förebyggs. Det skall finnas välkända rutiner för rapportering av olyckor och tillbud samt en upprättad
krisplan.
Medarbetarna skall göras delaktiga och ges tillräckliga befogenheter för att kunna ta sitt ansvar i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mänskliga rättigheter och arbetstagares villkor
Vi respekterar ILO:s kärnkonventioner för den egna arbetsmiljön samt arbetsvillkor, avseende barnarbete, tvångsarbete,
diskriminering samt föreningsfrihet

Mänskliga rättigheter respekteras alltid och Fiskarhedens Trävaru AB tillämpar aktuell lagstiftning.
Arbetsrätten förutsätter att anställning är frivillig och att diskriminering, trakasserier och barnarbete
inte får förekomma. Lön betalas direkt till den anställda och eventuell övertid ska alltid kompenseras.
Våra anställda har rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar respekteras. Verksamheten ska
skötas med hög moral och etik för en sund affärsmässighet. All form av korruption, utpressning och
mutor är oacceptabelt.

I länder med högre korruptionsrisk ska vi vidta särskilda kontroll- och försiktighetsåtgärder inför och under
ett samarbete med en affärspartner. I de länder där vi verkar som har högre risk för mutor och korruption
ser vi till att arbeta direkt med företagsägare.
Inga oegentliga incidenter av mutor och korruption har inträffat under året.
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Under 2021 har vi upprättat nya rutiner

Vi har vidareutvecklat systematiken i vår
samverkan med de fackliga ombuden samt med
skyddsombuden via skyddskommittén. Genom
att upprätta en tydligare systematik ökar vi
möjligheterna för medarbetarna att komma till
tals.

för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
läggas upp. I samverkan mellan arbetsgivare och
arbetstagare har vi tagit fram ett årshjul för att
säkerställa att vi undersöker, riskbedömer,
åtgärdar och följer upp arbetsmiljön gällande så
väl den fysiska som den sociala och
organisatoriska.

Ett lednings forum ”Samsyn och Ledning” har
upprättats för att lyfta och utveckla vidare
värdegrundsfrågor och andra ämnen som
påverkar alla medarbetare oavsett avdelning.
Syftet är i första hand att nå samsyn i våra chefsoch ledningsfunktioner för att skapa så likvärdiga
förutsättningar för medarbetarna oavsett på
vilken avdelning man arbetar.

Vi har vidareutvecklat våra förebyggande
insatser kopplat till medarbetarnas hälsa. Detta
har skett genom ett utvecklat upplägg av
företagshälsovård, samt uppdaterade
möjligheter till friskvård där medarbetaren har
en större individuell valmöjlighet.

Ett antal riktlinjer kopplade till Covid -19 har även
utarbetats och förändrats över tid i samband
med att Covid-situationen har förändrats.
Åtgärder som vidtagits har inneburit bland annat
att möten mellan skiftlag undvikits och att icke
affärskritiska besök förbjudits.

Under året har vi arbetat med att tydliggöra
rutiner kopplade till de nyanställningar vi gör.
Detta för att våra nya medarbetare ska få en så
tydlig och likvärdig start på sin anställning som
möjligt.

Nyckeltal

2016

Arbetade timmar

Ca 220 100

Total Frisknärvaro

95,26%

2017

2018

2019

2020

Ca 224 000 Ca 214 000 Ca 226 000 Ca 242 000
96,40%

96,40%

97,40%

96,20%

2021
Ca 258 000
95,3%

Samhällsengagemang
En viktig del i vårt arbete är att vara delaktiga i det engagemang och det lärande som finns i vår lokala
omgivning. Under 2021 har detta fått stå tillbaka en del i och med Covid- 19. Det innebär inte att detta är
frågor som läggs åt sidan. Vårt arbete med att gynna idrottsföreningar och lokala aktörer har pågått under
hela året.
När det gäller utbildning och skolverksamhet har vi i stället arbetat med utbildningsaktörer och
intressenter för att vidareutveckla formen för de utbildningar och arrangemang som vi deltar i.
Under kommande år är vi rustade att arbeta vidare med den sågverksutbildning som sker i samverkan
med Lärcentrum, lärlingsanställningar i samverkan med gymnasiet samt delaktighet i organisationen
Arbetsmarknadskunskap.
Vi försöker aktivt driva frågor som utvecklar infrastrukturen till och från vårt samhälle.
Både för att effektivisera vår verksamhets logistik men även för att gynna utvecklingen
av det samhälle som vi verkar i.
7

MILJÖ
Hållbarhet och ständiga förbättringar är strategiskt avgörande frågor för oss

Transporter
Vi är beroende av att vår verksamhets logistik fungerar som den ska och vi strävar efter att våra
transporter sker under så hållbara förhållanden som möjligt.
All råvara som vi tar in i verksamheten och allt färdigproducerat som tas ut ur verksamheten transporteras
via kontrakterade åkerier. Alla transporter på området går under egen regi.
Bränsleförbrukningen har minskat till nivåer liknande de under 2016–2017. Under 2018 rustades det upp
med truckar för att förbereda planerade produktionsökningar, därav en ökad förbrukning under 2018–
2019. Den planerade ökningen har åstadkommits under 2021 och antalet truckar är nu anpassat efter
produktionen. Bränsleförbrukningen är också kopplad till hur mycket interna markprojekt vi har i gång då
vi har en egen entreprenadavdelning.
Nyckeltal

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Intern
bränsleförbrukning
[liter/m3jv]

1,83

1,83

1,97

2,08

1,85

1,99

Under 2021har vi infört ett GPS-system för logistiken i timmersorteringen - GPS Optimization.
Vi har även infört SiPal - ett liknande system för hantering av sågade trävaror, dvs all hantering av paket
från råsorteringen till utlastning. Systemen ger noggrannare och effektivare hantering genom att hålla
reda på var olika råvaror och produkter lagras.
Systemen ger ökad kontroll, kortare lagringstider och lägre bränslekostnader som resulterat i följande
positiva effekter – Bidrar till en bättre och säkrare miljö genom minskad bränsleförbrukning, minskade
driftstopp och visuellt stöd till truckförare.
Tillsammans med Malung-Sälens kommun, Lima- och Trantrands besparingsskogar m. fl. bygger vi järnväg
och järnvägsterminaler för att kunna transportera varor via järnväg i stället för lastbil. Järnvägen MalungMalungsfors och terminalen i Malungsfors togs i drift under 2019.
Under 2020 har verksamheten kommit i gång med container hantering och fortsatt med övrig hantering
av massaved, fils och bränsleprodukter. Dessa insatser har resulterat i minskad trängsel på vägarna samt
mindre koldioxidutsläpp.
Fiskarheden har under 2021 transporterat 46 000 m3fub flis, 13 700 m3fub kubb, 7300 m3 massaved samt
11 985 m3 sågade trävaror. Detta har gjort att vi har belastat vägnätet med 1592 lastbilar under 2021.
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Energi
Vi söker ständigt nya och mer energieffektiva lösningar i vår verksamhet. Därför utförs kontinuerliga
kontroller av vår energiförbrukning som resulterar i en energikartläggning och ett energibokslut.
Nyckeltal
Energianvändning
Energi per m3jv

2016

2017

2018

2019

2020

2021

24,4 GWh

24,9 GWh

24,7 GWh

24,1 GWh

26,2 GWh

25,2 GWh

71,8
Wh/m3jv

76,0
Wh/m3jv

78,7
Wh/m3jv

74,2
Wh/m3jv

72,49
Wh/m3jv

68,55
Wh/m3jv

Produktionen har blivit effektivare ur energisynpunkt. Vi förbrukar något mer el totalt sett än tidigare men
produktionen av sågad vara har ökat med ca 40 000 m3jv det senaste året och förbrukningen per
producerad vara har därmed minskat de två senaste åren.
All elenergi som förbrukas på Fiskarheden är grön el och kommer från den lokala leverantören DalaKraft.

Ansvarsfull råvaruhantering & avfall
Vi tillser att en långvarig och hållbar avverkning av skogen är väsentligt för att vi ska kunna verka i
framtiden och all skog som vi avverkar återplanteras inom en 3 års period.
Vi arbetar för att ta tillvara på hela stocken genom producerat virke, bark som används till eldning, spån
och flis som levereras till kunder för vidareförädling.
Vi arbetar kontinuerligt för att tillgodose framtida tillgång på de råvaror vi använder i vår verksamhet. Vi
hämtar en stor del av vår råvara inom närområdet till industrin. De lokala köpen sker inom Dalarna,
Värmland och Härjedalen och centrala köp i Sverige och Norge.
Vi är FSC- och PEFC spårbarhetscertifierade samt innehar PEFC Skogsbrukscertifikat.

Under 2021har vi haft ett fortsatt arbete med implementering och utveckling av gamla och nya
rutiner som ska säkerställa hållbara metoder under hela råvaru- & produktionskedjan. Vi har granskat våra
inköpsrutiner, försäljning, fakturor, lagersystem och våra certifierade volymer i syftet att säkerställa våra
leveranser och följa upp våra leverantörer.
Avfall
Vi strävar alltid efter att använda våra råvaror till fullo, för att ta tillvara på våra naturresursers fulla
kapacitet och minska vårt avfall. Från virket till tillvaratagande av aska från panncentralen. Det mesta av
det avfall som genereras återvinns på miljöstationer, exempelvis metall och elektronik.
Kemikaliehantering
Idag använder vi en låg andel kemikalier i vår verksamhet. De kemikalier som används finns
och förvaras gällande kemikalielagar. Ingen incident har rapporterats under det gångna året.
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Innovation & digitalisering
Vi har under året implementerat ett ledningssystem som ska fungera som ett stöd för att leda, planera
kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Alla anställda har tillgång till systemet via vårt intranät
och via de surfplattor som ligger utplacerade i alla personalmatsalar.
Utveckling av CT-log: en fortsätter och just nu ligger fokus på värdeökning och utnyttjande. Målet är att
förbättra värdeökningen med 2-3%.
Vi har även utvecklat och infört ett nytt system för kontroll in% & ut% av våra certifierade produkter.
Systemet testades under Q3 och togs i drift under senare delen av Q4.
Under 2021 har digitala möten införts inom skog, produktion, sälj, administration och ledning. Främst i
syfte att förebygga smittspridning i samband med Covid-19 men även i syfte att spara resor då
organisationen är utspridd över två län.

Ekonomisk stabilitet
Vi arbetar för att ha en god ekonomisk hushållning och för att kunna bedriva verksamheten ur ett
långsiktigt perspektiv. Vår ekonomiska stabilitet ligger till grund för en fortsatt utveckling av företaget och
koncernen.
Fiskarheden har i uppdrag att säkerställa en långsiktig lönsamhet utifrån våra ägares krav. Detta görs med
hjälp av affärsmässiga investeringar, strategisk prissättning och en effektiv ekonomistyrning.
Ekonomisk stabilitet är grundförutsättning för att Fiskarheden ska vara en trygg och hållbar aktör i många
generationer framåt, för såväl kunder som medarbetare partners och leverantörer.
Nyckeltal
Nettoomsättning
Soliditet

2017

2018

2019

2020

2021

812 300 tkr

939 814 tkr

896 539 tkr

990 658 tkr

1 293 596 tkr

43,80%

47,10%

39,06%

43,07%

59,36%
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