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OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN
Denna Hållbarhetsredovisning omfattar verksamheten som bedrivs inom Kopparfors Skogar AB (org.
nr 559170–5438) med det helägda dotterbolaget Kopparfors Fastigheter AB (org. nr. 559207–6391). 
Redovisningen omfattar perioden 1 januari – 31 december 2021. Kopparfors Skogar AB bildades 2018 
men den huvudsakliga skogliga verksamheten startade upp den 31 maj 2019. Hållbarhetsredovisning 
för 2021 är den andra som bolaget presenterar.

Vi har tillämpat GRI, Global Reporting Initiatives Standards, på Core-nivå för att förbereda vår hållbar-
hetsrapportering. Ett GRI-index finns I slutet av redovisningen som anger var rapportering om respek-
tive indikator finns.

Redovisningens innehåll baseras i huvudsak på den väsentlighetsanalys som genomförts under 2021.

Redovisningen begränsas till de hållbarhetsområden som anses vara väsentliga enligt bolagets intressenter 
och har störst betydelse för bolagets hållbarhet. Därutöver behandlas även aspekter som skall uppfyllas 
enligt lag avseende miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och anti- 
korruption. Ekonomiska aspekter beskrivs ytterligare i Kopparfors Skogars Årsredovisning för 2021.

Denna hållbarhetsredovisning har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kopparfors Skogar AB är medlem i Skogscertifiering Prosilva AB:s paraply för 
gruppcertifierade skogsägare och verkar därmed inom ramarna för Prosilvas
skogsbrukscertifikat. Prosilva har följande certifikat- och licensnummer:

• FSC®-certifikatsnummer: SCS-FM/COC-00153G
• FSC®-varumärkeslicensnummer: FSC-C105738
• PEFC-certifikatnummer: 1 700 081
• PEFC-logolicensnummer: PEFC/05-22-19
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VD HAR ORDET

”Panta rei” – allting flyter, naturen och till- 
varon växlar ständigt (citat Herakleitos,  
grekisk filosof ) 

Så kan skogsdebatten sammanfattas – allting 
flyter. Skogsbrukets förutsättningar behöver 
klargöras för att skogsägare ska våga satsa 
långsiktigt. Skogsbruket behöver en ledstång 
att förhålla sig till och att hålla sig i, för att 
kunna utvecklas och betraktas som hållbart 
över tid.

PANDEMIN FORTSÄTTER ATT PÅVERKA 
För nära nog två år sedan kom de första signalerna om att en 
pandemi var på väg att sprida sig över världen. Efter det, har vi 
levt mellan hopp och förtvivlan och nedstängningar av sam-
hällen har förbytts i förhoppningar om att kunna återgå till det 
normala igen. 

För vår del har det inneburit en hel del arbete från bostad 
och digitala möten. Verksamheten i sig har fortgått i stort sett 
oförändrad takt. Efterfrågan på skogsprodukter och skogen 
som resurs har varit hög ända sedan pandemins utbrott. Våra 
skogsvårdsentreprenörer har under 2021 haft bättre möjlighe-
ter att anställa kvalificerad arbetskraft än under 2020, då rese-
restriktioner gjorde deras verksamhet svårplanerad. 

SKOGEN I MEDIA OCH BLAND 
ALLMÄNHETEN
Det skogspolitiska debatt- och tonläget upplevs som alltmer 
uppskruvat. Ur ett historiskt perspektiv går det att känna igen 
spänningarna från slutet av 1980- och början av 1990-talet. Den 
gången mynnade spänningarna ut i en ny skogsvårdslagstift-
ning med jämställda mål, miljö och produktion och införande 
av skogsbruksstandarderna FSC och PEFC. Vad dagens debatt 
leder till kan vi bara sia om, och försöka bidra till, efter bästa 
förmåga. Vi och våra ägare arbetar aktivt på olika nivåer för att 
sprida fakta om och visa att Sveriges och Kopparfors Skogars 
skogsbruk i synnerhet är ett hållbart föredöme ur såväl ekono-
misk som social och miljömässig synvinkel.
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Efterfrågan på 
skogsprodukter och 

skogen som resurs har varit hög 
ända sedan pandemins utbrott. 

Under senaste året har mycket hänt både inom EU med EU:s 
skogsstrategi för 2030 (COM (2021) 572) samt i Sverige med:

• Skogsutredningens betänkande Stärkt äganderätt, flexibla 
skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73), 

• Prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och 
ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet 
som grund

• Skogsstyrelsen har upphört att identifiera och registrera nyckel- 
biotoper från och med den 21 december 2021.

• Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter – vårt  
gemensamma ansvar (SOU 2021:51)

Kopparfors fortsätter att följa och engagera sig i utvecklingen av 
regelverk i Sverige och EU.

Välkommen ut i våra skogar!

Lars-Erik Wigert, VD Kopparfors Skogar AB
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OM OSS

Kopparfors Skogar är en av Sveriges större 
privata markägare. Vi producerar skogsråvara 
och upplåter mark och vatten till jakt och fiske. 
Kopparfors Skogar stöttar omställningen till 
ökad andel förnybar energi genom produk-
tion av biobränsle från skog och utveckling av 
vindkraft.

Kopparfors markinnehav omfattar drygt 280 000 hektar och 
finns i Mellansverige, från Ljusdals kommun i Norr till Smedje- 
backens kommun i söder. Vi har även ett mindre innehav i 
Halland. Av markinnehavet är 230 000 hektar produktiv skogs-
mark.

Kopparfors planerar trakter för drivning (gallring och föryng-
ringsavverkning) och säljer därefter avverkningsrätter. Den 
årliga avverkningsvolymen ligger på ungefär 700 000 m³fub. 
Virket från våra skogar går till flera olika träförädlingsföretag, 
massa-, pappers- och kartongindustrier i främst Mellansverige.

Kopparfors är certifierade av FSC® och PEFC genom Prosilva 
Skogscertifiering AB:s gruppcertifikat.

Kopparfors administrerar och planerar all skogsvård i egen regi 
men tar hjälp av entreprenörer för genomförande. Vi planterar 
årligen drygt 5 miljoner plantor. Huvuddelen av planteringen 
sker på i förväg markberedda ytor. Beroende på trädslag och 
markens produktionsförmåga röjer vi ungskogar en till två 
gånger under en omloppstid. Utöver skogsvård anlitar vi entre-
prenörer för underhåll av vårt vägnät samt för skogsgödsling.

Kopparfors Fastigheters innehav

Produktiv skogsmark

Produktiv skogsmark 230 000 ha

Brukad skogsmark 192 600 ha

Impediment 35 000 ha

Frivilligt avsatt produktiv 
skogsmark 13 400 ha

Vatten 10 000 ha

Övrig mark 8 500 ha

Långsiktigt bevarande av 
naturvärden och sociala 
värden 9 700 ha

Jordbruksmark 500 ha

Lämnade hänsynsytor på  
produktiv skogsmark 14 300 ha



VISION,  
MISSION OCH 
VÄRDEGRUNDER
Mission, vision och värdegrund visar den grundläggan-
de inriktningen för koncernens verksamhet, vad man 
vill uppnå och åstadkomma.

Mission: Kopparfors Skogar brukas med rationella skogs-
bruksmetoder, god miljöhänsyn samt kvalitet och effektivitet 
i utförda arbeten.

Vision: Kopparfors Skogar ska genom långsiktigt ägande 
och hållbart brukande av skog, mark och vatten, optimera 
företagets avkastning och värde.

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

Kopparfors Fastigheter AB:s markinnehav

Kopparfors Skogar stöttar omställningen till ökad andel för- 
nybar energi genom att bidra aktivt i utvecklingen av nya 
vindkraftsparker och arrendera ut mark för vindkraftverk. 
Idag finns 145 verk på bolagets mark.

Kopparfors Skogar upplåter även mark och vatten för bland 
annat jakt och fiske. Bolaget hanterar ungefär 2 400 avtalade 
nyttjanderätter på markinnehavet. Utöver jakt är det bl.a. rätt 
till vägar, tomter, telemaster, kablar och ledningar,

Bolaget har totalt 26 anställda, varav drygt hälften är statione-
rade på huvudkontoret i Falun och resterande på något av våra 
tre lokalkontor i Ockelbo, Ljusdal och Sysslebäck.

Kopparfors-koncernen omsatte år 2021 totalt ca. 343 mnkr.
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ÅRET I KORTHET
• Omfattande snöbrott som påverkat trakt- 

planering och drivning då utgångspunkten 
varit att tillvarata virkesvärdet och minimera 
risk för insektsangrepp.

• Goda väderbetingelser för plantöverlevnad 
och tillväxt men vissa problem med kvalitén 
på inhandlade plantor.

• Tillämpning av ny FSC-standard med en hel 
del tillkommande regler kring naturhänsyn 
och utökade avsättningar eller alternativa 
brukandeformer.

• Genomförande av skötsel för att öka natur-
värden såsom gransaneringar och naturvårds-
bränningar. Se vidare sidan 13.

• Intressentdialog genomförd för att kunna 
göra en väsentlighetsanalys som avspeglas i 
uppsatta hållbarhetsmål för verksamheten.

• Vid intressentdialog framkom att våra anli-
tade entreprenörer anser att vi är attraktiva 
uppdragsgivare.
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VÄRDESKAPANDE

Skogsbruket skapar många värden i värdekedjan från planta till skördad skogsråvara. Genom skogs-
innehaven och på det sätt som skogen brukas skapas också många andra värden. Värdekedjan 
innehåller en tidsdimension att ta hänsyn till. En tidsdimension som följer trädets livscykel. Det tar 
minst 70 år från det att vi planterar ett träd till dess att vi kan föryngringsavverka en skog och sälja 
skogsråvaran och anlägga ny skog.

Plantera

Markbereda Röja

GallraFöryngrings- 
avverka



VÄRDEN SOM KOPPARFORS AB SKAPAR
• Den skogliga förnybara råvaran som vi producerar är en 

viktig byggsten i det cirkulära samhället. Den används till 
sågad trävara (byggnadsmaterial), papper, förpackningar 
och biobränsle. 

• Mark tillgängliggörs för förnybar energi i form av vind-
kraft.

• De växande träden binder koldioxid och fyller en avgö-
rande funktion som kolsänka. 

• Skogarna ger stora biologiska värden. De för naturvård av-
satta arealerna bidrar till den biologiska mångfalden. Ar-
bete med att restaurera och avsätta olika typer av naturvär-
den såsom att återskapa ovanliga och värdefulla biotoper 
eller skapa livsmiljöer för känsliga arter genomförs.

• Skogsmarken, sjöarna och vägarna i skogen ger möjlig-
het till jakt, fiske, rekreation, bärplockning m.m. Våra 
vägar bidrar till att öka tillgängligheten till skogen.

• Bidrag till forskning genom forskningsinstitutioner och 
projekt avseende t.ex. björkskog (Trees For Me) och 
Mistra Digital Forest.

• Skapar arbetstillfällen för både leverantörer och medar-
betare och bidrar på så vis till det lokala samhället där 
verksamhet bedrivs. 

• Skapar ekonomiska värden i form av aktieutdelning och 
räntor, löner till medarbetare, betalning till entreprenö-
rer och leverantörer, skatt, uttag av skoglig råvara och 
virkesförrådets nettotillväxt.

• Bidrar till dialog med omgivande samhälle genom intres-
sentdialog.
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LÅNGSIKTIGT UTHÅLLIG LÖNSAMHET
Kärnan i verksamheten är skogarna. Visionen är att genom ett 
långsiktigt ägande och hållbart brukande av skog, mark och 
vatten, optimera företagets avkastning och värde.

Ett hållbart skogsbruk för Kopparfors AB betyder ett skogs-
bruk där markens uthålliga produktionsförmåga bevaras, 
man värnar biologisk mångfald, motverkar negativ påverkan 
på vattenmiljöer och inom ramen för det optimerar produk-
tionen av virke.

Kopparfors vill ha produktiva skogar som tillvaratar och be-
varar markens produktionsförmåga. På så sätt kan förnybar 
råvara produceras som är en av nyckelfaktorerna i omställ-
ningen till ett biobaserat samhälle. Produktiva skogar ökar 
inbindning av koldioxid och ger även ett bidrag i form av 
biobränsle där detta kan tas tillvara utan att äventyra markens 
långsiktiga produktionsförmåga. För att snabbt få ny växtlig 
skog minimerar vi hyggesvilan – det vill säga tiden mellan av-
verkning och föryngring. För att ytterligare öka produktionen 
gödslar vi plantor och skogsmark där det är lämpligt.

Skogsföryngring
För att snabbt få upp ny skog efter föryngringsavverkningar 
markbereds och planteras huvuddelen av markerna. Mark- 
beredningen skall utföras så att den ger ett tillräckligt stort 
antal bra planteringspunkter utan att påverka marken mer 
än nödvändigt. Årligen markbereds ca 2 400 ha. Efter mark- 
beredning planteras ett för platsen lämpligt trädslag. Plante-
ringen skall genomföras så att förutsättningarna för plantan 
att snabbt etablera sig är optimala.

Drygt 5 miljoner plantor planteras varje år, fördelade på ca. 70 % 
tall och 30 % gran. Återväxten kontrolleras vid två tillfällen  
efter plantering för att identifiera eventuella behov av åtgärder 
för att säkerställa en god skogsföryngring. 

FOKUSERADE HÅLLBARHETSOMRÅDEN

Kopparfors hållbarhetsarbete utgår från fyra fokusområden som företaget bedömer som mest  
väsentliga och där den största möjligheten till påverkan finns; 

Ungskogsröjning och gallring
Ungskogsröjning görs för att säkerställa trädens stabilitet, 
kvalitets- och dimensionsutveckling samt trädslagsblandning 
fram till gallring. Oftast röjs ett bestånd vid två tillfällen. Totalt 
röjs ca. 4 500 ha per år. 

Gallring sker vid ett till två tillfällen beroende på markens pro-
duktionsförmåga. Gallrade skogar skapar bättre upplevelse- 
värden och bidrar till social nytta. Röjningens och gallringens 
utförande följs upp med fältinventering.

Forskning och lyhördhet
Forskning och lyhördhet för skogsbruk ändras inte minst ge-
nom ny kunskap, ny teknik och i dessa tider ett ändrat klimat. 
För att ta vara på och anpassa skogsbruket efter nya rön och ny 
teknik är det viktigt att följa resultat från forskning och även 
bidra till fortsatt forskning på olika sätt. Men ny kunskap och 
nya insikter kommer inte bara från forskningen. Lika viktigt 
är det att ha en öppen och transparent dialog med intressenter, 
till exempel myndigheter, föreningar, samer och närliggande 
markägare. Årets intressentdialog har gett oss flera värdefulla 
insikter.

Under 2021 har vi producerat två video- 
filmer där vi berättar mer om skogens 
cykel från avverkning till ungskog och 
hur vi planerar avverkningar. 

1. Långsiktigt uthållig lönsamhet genom att optimera företagets avkastning och värde

2. Värdefullt markinnehav genom hållbart brukande av skog, mark och vatten

3. Ökat koldioxid-upptag och -inlagring samt bidra till en fossilfri framtid

4. Ansvar för medarbetare och samhälle

För att identifiera de fyra hållbarhetsområdena har vi under 2021 genomfört en väsentlighetsanalys. 
Vi har i arbetet tagit utgångspunkt i Kopparfors Riskanalys, samt genomfört intressentdialoger  
(se sid. 28).

https://youtu.be/qsWZ5Kb-uOM
https://youtu.be/30BEG2xH0Ds
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13 400 ha avsatts frivilligt. Därutöver har ytterligare 9 700 ha 
produktiv skogsmark med långsiktigt bevarande och utveckling 
av naturvärden och/eller sociala värden som primära mål. Slut-
ligen har 14 300 ha s.k. hänsynsytor på den produktiva skogs-
marken lämnats. Det kan vara kantzoner mot vatten, träd-
grupper, hänsynskrävande biotoper m.m. som lämnas orörda 
vid avverkning.

En delmängd av Kopparfors produktiva skogsmarksareal  
(ca. 5 500 ha) är klassad som NS-bestånd* (NS står för natur-
vård med skötsel). Dessa bestånd har naturvärden som kräver 
skötsel för att bevaras och/eller förstärkas. Under kommande 
5-års period är målsättningen att öka antalet åtgärder i NS- 
bestånd för att främja de aktuella naturvärdena.

Arbetet med naturvård sker inom ramen för de ekologiska 
landskapsplanerna. Markinnehavet är indelat i åtta planområ-
den för vilka arbetet med olika insatser utgående ifrån särskilda 
förutsättningar och behov i respektive landskap genomförs. Det 
kan gälla t.ex. avsättning av områden för vitryggig hackspett 
(en av de mest hotade fågelarterna i Sverige), samråd med lo-
kala intressenter, strategier för skötsel och urval av områden 
lämpliga för naturvårdsbränning.

Under 2021 har två naturvårdsbränningar omfattande sam-
manlagt ca 60 ha genomförts.

VÄRDEFULLT MARKINNEHAV
Värdefulla skogar producerar värdefull råvara i balans med 
bevarande av biologisk mångfald. Skogarna brukas på ett eko-
logisk hållbart sätt för att bibehålla markens produktionsför-
måga parallellt med att på olika sätt ge förutsättningar för att 
bevara och främja en biologisk mångfald. Hur detta skall göras 
i det enskilda fallet blir alltid en avvägning där kunskap om 
både skogsbrukandet och skogsekosystemets förutsättningar 
är en mycket viktig faktor. 

Biologisk mångfald
Värnande av biologisk mångfald sker genom en kombination 
av ekologisk landskapsplanering, anpassade skötselmetoder 
och generell hänsyn till naturen. Vi har ett mål att öka andelen 
löv i våra skogar. Vårt skogsbruk ska inte ha negativ påverkan 
på vattenmiljöer. Erosion och läckage av näringsämnen skall 
undvikas liksom vandringshinder för vattenlevande organis-
mer. Under året har vi antagit en nollvision avseende kör- 
skador på skogsmark.

Ett hållbart skogsbruk är mångfasetterat och komplext. För 
att följa upp hur väl vi lyckas med vår vision om ett hållbart 
brukande mäter vi årligen ett antal parametrar för vilka vi har 
satt upp mål. Det är mål för natur- och kulturmiljövård och 
skogsvård, några av målen utgör företagets hållbarhetsmål och 
preciseras senare i dokumentet.

En annan viktig del i arbetet för att värna biologisk mångfald 
är de avsättningar som görs. Det vill säga skogsområden som 
undantas från aktivt skogsbruk. Av den produktiva marken har 

* NS-bestånd kan vara arealer som antingen är avsatta eller sköts med 
långsiktigt bevarande som primärt mål.
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Naturvård med skötsel
Under 2021 har naturvårdande skötsel genomförts på sam-
manlagt 104 ha. Det handlar till exempel om sanering av gran 
i lövbestånd, åtgärder för Vitryggig hackspett och naturvårds-
bränning. Ett annat exempel på naturvårdande skötsel är en 
gallring som genomfördes under 2021 utanför Lumsheden i 
Dalarnas län. Beståndet håller naturvärden i form av äldre tal-
lar och spår av brand. Målbilden är att skapa en åldersspridd 
tallskog med artificiella brandljud (stamskador orsakade av 
brand) och död ved av god kvalitet samt med inslag av löv. 
Vid gallringen togs majoriteten av granarna ut, tallstammar 
skadades för att efterlikna brandljud, högstubbar ställdes och 
topparna från dessa lämnades kvar som död ved. Med denna 
åtgärd ökas förekomsten av en ovanlig och värdefull skogstyp i 
landskapet. En skogstyp som många svampar och insektsarter 
gynnas av eller är helt beroende av.

Naturvårdande skötsel i bestånd, Lumsheden Dalarna
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Restaurering av vattendrag
Vattendraget Västerhocklan, som rinner genom Kopparfors marker 
i Los, ingår i projektet Rivers of LIFE som drivs av Länsstyrelserna 
i Gävleborg och Jämtland. Projektet innebär att olika vattendrags 
livsmiljöer ska restaureras efter ingrepp som genomfördes under 
timmerflottningen. Till exempel ska sten och block läggas tillbaka i 
strömsträckor, förlorade lekbottnar för bland annat öring ska åter-
skapas med hjälp av lekgrus och död ved ska läggas ut för att gynna 
mossarten mikroskapania. Vidare skall vandringshinder för fisk och 
andra vattenlevande organismer tas bort, till exempel dåligt anlagda 
vägtrummor. Restaureringsarbetet i Västerhocklan har pågått under 
2021 och kommer fortsätta under 2022. Åtgärderna kommer för-
hoppningsvis bidra till ett friskare och mer välfungerande ekosys-
tem vilket gynnar en ökad biologisk mångfald och en ökad mängd 
fisk i det strömmande vattnet. 

I Västerhocklan har man utöver de ovan nämnda åtgärderna även 
öppnat upp en gammal igenlagd sidofåra vilket ger ytterligare en 
värdefull bäckbiotop.

En del av Västerhocklan där stenar lagts tillbaka i strömfåran liksom träd som fällts för att skapa död ved.
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Naturvårdsbränning vid Bengtsåsarna
Det finns många arter både insekter, svampar och växter som är 
beroende av bränd skog och skogsmark för att kunna föröka sig. 
Brandpåverkad skogsmark var betydlig vanligare innan männ-
iskan började bruka skogen. Därför bränner Kopparfors varje år 
ett antal områden avsatta för naturvård. Under sommaren 2021 
utfördes naturvårdsbränningar på två områden på Kopparfors 
mark i Torsby kommun, Londonberget (22 ha) och Bengts- 
åsarna (37 ha). Bägge områdena ligger i anslutning till Klar-
älven och Höljessjön. De består till största delen av äldre tall-
skog med spår av tidigare bränder och bitvis blockig terräng.

På bilden ses Bengtsåsen några veckor efter bränningen. Flera av 
träden är röda då de har fått brand- och rökskador. De flesta av dessa 
träd kommer att dö. Ur ett ekologiskt perspektiv kommer de dock leva 
vidare i många år och utgöra en lämplig livsmiljö för successioner av 
många olika svampar och insekter.

Även omkullfallna träd och lågor har brunnit vilket gynnar flera 
insekter och svampar.
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Planering av avverkningar
Den åtgärd i skogsbruket som har störst inverkan på skog, 
mark och vatten och som man har stor möjlighet att påverka 
är föryngringsavverkningen dvs. när virket skördas och man 
förbereder för en ny generation skog.

För att möta de krav företaget ställer på sig är planering av av-
verkningen A och O. Stor vikt läggs vid att denna skall ske på 
ett ur alla aspekter bra sätt. Planeringen utförs med egen per-
sonal och till en mindre del även med konsulter. Kopparfors är 
mån om att utbilda i, dela erfarenheter kring och följa upp allt 
arbete. I planeringen avgränsas värdefulla biotoper och natur-
värden liksom eventuella kulturmiljövärden. Vidare planeras 
körvägar så att man vid avverkningstillfället skall minimera 
körskador och undvika påverkan på vatten och vattendrag.

Varje år genomförs ett s.k. Grönt bokslut då man bl.a. följer 
upp hur planering av avverkningstrakter har genomförts. Efter 
uppföljningen för 2021 kan konstateras att planeringsarbetet 

är förbättrat jämfört med föregående år. Det finns dock fortfa-
rande en förbättringspotential avseende avgränsning av kant-
zoner, och ett fortsatt arbete med att säkerställa implemente-
ringen av den nya FSC-skogsbruksstandarden som togs i drift 
1 oktober 2020.

Utförande av avverkningar ur  
miljöperspektiv
Avverkningsrätter har sålts i form av färdigplanerade trakter där 
en annan aktör har utfört avverkningen. Dock är Kopparfors 
noga med att följa upp hur avverkningarna genomförs givet 
den planering som har gjorts. Även detta görs inom ramen för 
Grönt bokslut, se ovan. Resultatet för 2021 visar över lag på ett 
något bättre resultat än föregående år, men det behövs fortsatt 
arbete med förbättringar gällande avgränsning av hänsynsytor 
samt körskador tillsammans med kunden. Sedan 2021 har  
Kopparfors en nollvision avseende körskador (se sid. 22).
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FOSSILFRI FRAMTID

Kolinlagring
Att världens skogar är en väsentlig pusselbit i det viktiga arbe-
tet med klimatomställningen är oomtvistat. Skogarna binder 
stora mängder koldioxid varje år. Om de trävaror som pro-
duceras ersätter andra koldioxidintensiva produkter såsom 
betong och stål, eller fossilbaserade produkter som plast, ökar 
nyttan ännu mer. Detta kallas substitutionseffekten. 

Kopparfors beräkning av klimateffekt i värdekedjan tar utgångs-
punkt i en modell som tagits fram 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 
substituerar produkter med högre klimatbelastning

Kopparfors har beräknat att nettoinlagringen i koncernens 
skogar per år är ca  610 000 ton CO2e. Till detta kommer en 
substitutionseffekt på ca 358 000  ton CO2e. Samtidigt används 
fossila bränslen i flera steg av värdekedjan för att ta tillvara 
råvaran och tillverka olika produkter. Vi uppskattar dessa ut-
släpp till ca 6 700 ton.

Sammanfattningsvis bidrar koncernens skogar och de pro-
dukter som de genererar till en inlagring av ca 961 300 ton 
CO2e per år.

Många av Kopparfors intressenter anser att det är viktigt att 
skogen sköts så att den binder in mycket kol i biomassan samt 
att koncernen skall verka för en klimatsmart användning av rå-
varan. Ett av hållbarhetsmålen är därför att säkerställa en hög 
tillväxt genom att ha lyckade föryngringar och gödsla skogen 
där det är lämpligt. Ett annat mål är att verka för att öka andelen 
timmer vid aptering av trädstammarna.

Nettoinlagring
koldioxid per år

610 000 ton CO2e

Substitutions- 
effekt

358 000 ton CO2e

Utsläpp
Fossila bränslen

6 700 ton CO2e

Summa  
nettoinlagring 

 per år
961 300 ton CO2e

* Holmgren och Kolar 2019 Reporting the overall climate impact of a 
forestrycorporation – the case of SCA.
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Vindkraft
Vindkraft är en viktig del i energimixen i ett fossilfritt sam-
hälle. På Kopparfors marker finns idag 145 vindkraftverk som 
tillsammans årligen producerar ca. 1,5 TWh Det motsvarar ca. 
33 % av hela Gävleborgs läns förbrukning av el**. Det finns 
plats för mer vindkraft på Kopparfors marker och företaget 
arbetar aktivt med olika projektörer för att hitta lämpliga om-
råden.

** Källa: SCB, Slutanvändning el, Gävleborgs län, 
alla förbrukarkategori,  år 2020.
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ANSVAR FÖR MEDARBETARE  
OCH SAMHÄLLE

Medarbetare
Medarbetarna är jämte skogsmarken vår största och viktigaste 
resurs. Kopparfors arbetar på flera olika sätt för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att personalen har en bra  
balans mellan arbete och fritid. En stor del av verksamheten i fält 
sker som ensamarbete. Rutiner finns för hur detta arbete skall 
ske på ett säkert sätt och arbete sker löpande med utveckling 
av rutinerna inom ramen för arbetet i skyddskommittén. Det 
gäller även rutiner för t.ex. transporter och arbete vid brand-
beredskap. Med stöd av företagshälsovården görs återkomman-
de revideringar av medarbetarnas arbetsplatser. Kopparfors har 
en nollvision för arbetsskador och olyckor i arbete. Som ett led 
i arbetsmiljöarbetet genomfördes under 2021 en medarbetar- 
enkät med syfte att identifiera eventuella brister och vars resul-
tat återfördes inom organisationen. 

Kopparfors verkar för en ökad jämställdhet i skogsbruket och 
har därför antagit en Jämställdhets- och mångfaldsplan.

Det är centralt att personalen har en hög kompetens inom 
sina yrkesområden. Därför erbjuds årligen interna kurser och 
genomgångar och personalen uppmanas att delta i externa ut-
bildningar.

Etik och uppförande
Kopparfors uppförandekod lägger grunden för koncernens 
arbete. Uppförandekoden baseras på FN:s Global Compacts 
tio principer och i den läggs principer fast för mänskliga rät-
tigheter, affärsetik, likabehandling, arbetsrätt, miljö och anti-
korruption. All personal utbildas årligen i uppförandekoden 
liksom företagets antikorruptions policy. 

Socialt ansvarstagande
Den största delen av koncernens verksamhet bedrivs på lands-
bygden. Det är därför viktigt att människor fortsatt kan bo och 
verka på landsbygden. Koncernen tillhandahåller arbetstill-
fällen och behöver arbetskraft för planering av avverkningar 
och skogsvård men möjliggör även utkomst i samband med 
avverkning, transport och tillvaratagande av råvaran. Skogs-
näringen är inom många områden i Kopparfors trakter den 
absolut viktigaste näringen. Utöver arbetstillfällen tillgäng-
liggörs även koncernens marker för jakt, fiske, friluftsliv, sko-
terleder och olika tävlingar och evenemang. På innehavet i 
Härjedalen finns en överenskommelse med samebyarna om 
renbeten.

I samband med avverkning i närheten av bostäder och tätt-
bebyggda områden erbjuds samråd med närboende, lokalbe-
folkning och lokalt näringsliv. Samråd genomförs även med 
samebyar.

Anlitade entreprenörer är PEFC-certifierade och entreprenö-
rernas arbetskraft ska tillförsäkras avtalsenliga anställnings- 
och arbetsvillkor. Det ingår som en naturlig del i Kopparfors 
entreprenadavtal. Även riktade uppföljningar av att avtalen 
följs i sin helhet genomförs.

Korruption
Kopparfors Skogar tar avstånd ifrån alla former av korrup-
tion. Principer och regler för attest och verifikation av leve-
rantörsfakturor är fastlagda. Bolagets virkesförsäljning sker i 
nuläget enbart till en part och är styrd av avtal och noggrann 
uppföljning. Bolaget har en antikorruptionspolicy och en upp-
förandekod. Under 2021 har ett arbete genomförts avseende 
IT-säkerhet för att säkerställa att kontroller av behörigheter i 
bolagets kritiska system säkerställs och kontrolleras. Samtliga 
anställda har under året tagit del av bolagets antikorruptions-
policy.

För att erbjuda ett säkert och tillgängligt sätt för medarbetare 
och andra att rapportera ev. brott mot bolagets antikorrup-
tionspolicy har en visselblåsarfunktion inrättats där anmälan 
sker till bolagets ordförande.
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HÅLLBARHETSMÅL DELMÅL RESULTAT 2021

LÅNGSIKTIGT UTHÅLLIG LÖNSAMHET

Kopparfors skall ha en god och långsiktigt 
hållbar lönsamhet

Avkastning på eget kapital 13,8%

VÄRDEFULLA SKOGAR

År 2026 skall inga körskador förekomma Delmål max 10 % körskador 2023 Andelen körskador 14 %

Antalet åtgärder i NS-bestånd för att främja 
de aktuella naturvärdena ska öka. Fram till 
2026 skall 400 ha åtgärdas (7 % av den totala 
arealen NS-bestånd)

Vi har åtgärdat 104 ha

Andelen löv i våra skogar ska öka. Under kommande 5 års period skall i snitt 180 
ha lövdominerad skog per år på frisk och fuk-
tigskogsmark åstadkommas. Ett långsiktigt mål 
är att 5% av arealen frisk och fuktig skogsmark 
domineras av lövträd

De tre senaste åren har andelen lövdominerad 
skog ökat med i snitt 280 ha/år

Där förutsättningar finns ska minst 10% av 
stammarna utgöras av lövträd i barrdominera-
de bestånd

Vid kontroll 2021 var lövandel efter röjning 
11 %

FOSSILFRI FRAMTID

Växtliga skogar är en viktig kolsänka. En hög 
tillväxt ska säkerställas genom att ha lyckade 
föryngringar och gödsla skogen där det är 
lämpligt

- 95% av föryngringarna skall vid första föryng-
ringskontroll inte behöva hjälpplanteras räknat 
över en 5-årsperiod

80% behövde inte hjälpplanteras

- Rätt ståndortsanpassning skall alltid väljas 
enligt våra riktlinjer

100% rätt val

- 98% av plantorna skall sättas i en godkänd 
planteringspunkt

96 % i godkänd punkt

- 98% av markberedda hyggen skall ha god-
känt antal planteringspunkter

Nytt mål, resultat redovisas 2022

- Minst 2% och på sikt 5% av kontrakterad 
areal i tallbestånd skall planeras för naturlig 
föryngring

1,5 %

- 50% av plantorna skall gödslas vid plante-
ringstillfället

58 %

- I snitt 1500 hektar av vår skogsmark skall 
årligen gödslas

1 531 ha

Hög andel timmer vid aptering Vid föryngringsavverkning eftersträvas en 
timmerandel med i genomsnitt 70% och vid 
gallringar 15%

Föryngringsavv. 68 %

Gallring: 16 %

ANSVAR FÖR MEDARBETARE OCH SAMHÄLLE

Inga olycksfall i arbetet 0 olycksfall per år 1 olycka med påföljande personskada

Hög aktivitet i utbildning och kompetensut-
veckling

50 utbildningstimmar/anställd, år 52 tim per anställd

Under 2021 har ett antal mål formulerats inom Kopparfors fokuserade hållbarhetsområden.

HÅLLBARHETSMÅL OCH UTFALL 2021
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KOPPARFORS BIDRAG TILL FN:S GLOBALA MÅL

Koncernen bidrar på många sätt till att uppfylla FN:s globala mål. Nedan redovisas de mål där  
Kopparfors har störst påverkan.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Genom arbetsmiljöpolicy och genom 
att tillgängliggöra vår skogsmark som 
rekreationsområden bidrar Kopparfors till 
hälsa och välbefinnande hos medarbetare 
och intressenter.

Mål 5: Jämställdhet
Genom arbetet enligt jämställdhets- och 
mångfaldsplanen bidrar Kopparfors till 
ökad jämställdhet.

Mål 7: Hållbar energi för alla
Genom produktion av biobränslen 
samt genom att tillhandahålla lämpliga 
områden för vindkraft bidrar Kopparfors till 
att öka andelen förnybar energi i världen.

Mål 8: Anständiga arbetsvilkor och 
ekonomisk tillväxt
Med uppförandekod och personalpolicy 
som grund säkerställs anständiga arbets-
villkor och ekonomisk tillväxt inom flera 
delområden.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Skogens förmåga att binda koldioxid är en 
väsentlig del i klimatarbetet. Kopparfors 
arbetar för att få växtliga och produktiva 
skogar som på ett bra sätt kan bidra. När 
träråvaran används i byggnader binds kolet 
in för många år framåt. Även substitutio-
nen från till exempel betong och metall till 
träråvaror är viktig för att minska klimatför-
ändringarna.

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Genom jämställdhets- och mångfaldsplan 
liksom jaktpolicy verkar man för att främja 
social inkludering för alla människor 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
ras, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning.

Mål 15: Ekosystem och biologisk 
mångfald
Genom sättet som Kopparfors bedriver 
ett hållbart skogsbruk samt värnar biolo-
gisk mångfald bidrar man på flera sätt till 
målet Ekosystem och biologisk mångfald.

Mål 12: Hållbar konsumtion och 
produktion
Kärnverksamheten att bedriva ett över tid 
ekologiskt hållbart skogsbruk ligger helt 
i linje med målet om hållbar förvaltning 
och användning av naturresurser.

Mål 16: Fredliga och inkluderande 
samhällen
Genom uppförandekoden och 
Antikorruptionspolicy bidrar Kopparfors 
på flera sätt till detta mål.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Gällande målen 1, 2, 4, 6, 9, 11, 14 och 17 har vi mindre eller ingen möjlighet att påverka.
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STYRNING AV HÅLLBARHETSARBETET

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i 
Kopparfors och styrs på samma sätt som övrig 
verksamhet. Styrelsen har det yttersta ansva-
ret.  VD ansvarar för att ta fram, lägga fast och 
revidera företagets principer och riktlinjer och 
leder även det dagliga hållbarhetsarbetet.  
Alla principer och riktlinjer revideras årligen. 

Uppföljning och utvärdering av hållbarhetsaspekter sker inom 
ramen för Kopparfors rutiner för egenkontroll, riktade kon-
troller och revisioner.

UPPFÖRANDEKOD
Uppförandekoden som baseras på FN:s Global Compacts tio 
principer lägger grunden för våra principer och riktlinjer. Här 
läggs principer fast för affärsetik, likabehandling, arbetsrätt, 
miljö och antikorruption.

PRINCIPER OCH RIKTLINJER
Ett omfattande ramverk av principer och riktlinjer inom alla 
väsentliga områden med syfte att fungera som rättesnöre för 
verksamheten finns på plats. Principer och riktlinjer ligger i 
sin tur till grund för rutiner, checklistor m.m.

STANDARDER
Kopparfors är certifierade enligt och följer FSC:s (Forest 
Stewardship Council) och PEFC:s (Programme for the Endor-
sement of Forest Certification) svenska skogsbruksstandarder. 
Regelverken i standarderna ger ramar för ett miljöanpassat, 
socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt brukande 
av koncernens skogar
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RISKANALYS OCH HANTERING AV RISKER

Alla företag har risker i sin verksamhet som 
behöver hanteras. Vissa risker är till och med 
oundvikliga och utgör en naturlig del av verk-
samheten. Genom att arbeta proaktivt med 
riskhantering ökar förutsättningarna för att nå 
företagets mål. Riskerna varierar över tid och 
i omfattning och behöver återkommande 
analys och hantering.

Under året har Kopparfors styrelse och ledning gjort en kart-
läggning och gradering av de risker som finns i verksamheten. 
Det finns av naturliga skäl många skilda risker i verksamheten 
och de har kategoriserats i områdena politiska, ekonomiska- 
finansiella samt biologiska-miljömässiga. De ekonomiska- 
finansiella riskerna återges i Kopparfors Skogars årsredovisning.

Gällande politiska risker kan man övergripande säga att de 
förslag som kommit genom EU:s skogsstrategi, Taxonomin*, 
LULUCF**, nationella skogsutredningen, skrivningar i en 
skogsproposition med följdmotioner till riksdagen, översyn av 
artskyddsförordningen och den allmänna skogsdebatten natio-
nellt, kan komma att påverka pågående markanvändning. 

Vidare har det under året blivit alltmer tydligt att oklarheter i 
lagstiftning som berör skogsbrukets förutsättningar och verk-
samhet gör att frågor hamnar hos myndigheter och dom- 
stolar för handläggning och granskning. Det är inte möjligt för 
myndigheter och domstolar att i sin hantering ta ställning till 
ett samlat samhällsperspektiv på frågeställningar, det tillhör  
politiker och lagstiftande församling. Det finns därför en risk att 
otydligheter i lagstiftning får för samhället som helhet oönskade 
konsekvenser.

** LULUCF-förordningen fastställer hur utsläppen och kolsänkorna från 
markanvändning, förändrad markanvändning och skogar ska inkluderas 
i EU:s klimatmål. Skogar och mark spelar en viktig roll när det gäller att 
bekämpa klimatförändringen eftersom de är de enda effektiva sätten att 
ta upp och lagra koldioxid från atmosfären. Syftet med förordningen är 
att få EU-länderna att stärka sina kolsänkor och minska utsläppen från 
markanvändningssektorn.

* Taxonomin - Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att 
identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett 
gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska 
verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål 
och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.
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POLITISKA RISKER

A. Begränsningar i skogsbruksmetoder
Förslag från EU avseende skogsbruksmetoder inkluderande 
begränsning i användandet av trakthyggesbruk.

Begränsningar avseende användande av trakthyggesbruk skulle 
ge höjda drivningskostnader och ett lägre virkesuttag. Hygges-
fria skogsbruksmetoder förväntas ge en tillväxt om 60 – 70 % 
jämfört med trakthyggesbruk.

Riskhantering:
- Omvärldsbevakning och följa forskning avseende skogsbruks-

metoder

-  Lobbying via intresseorganisationer, aktiv ledning och ägare 
som agerar

C. Avverkningsbegränsningar  
i tid och rum
Ökade krav på hänsyn till arter i skogsekosystemet kan leda till 
att skogsbruket inom vissa områden begränsas under främst 
fåglarnas fortplantningsperiod, likaså att avverkning inom vissa 
områden omöjliggörs. Beroende på vilka arter som kommer att 
skyddas kan inskränkningar i skogsbruket bli betydande i det 
fall dessa arter har en omfattande förekomst och utbredning 
inom bolagets marker.

Riskhantering:
-  Lobbying via intresseorganisationer, aktiv ledning och ägare 

som agerar

B. Ökade krav på naturvårdsavsättningar
Utifrån EU:s gröna giv ska en större areal avsättas för naturvård-
sändamål. Det handlar bl.a. om strikt skydd dvs. naturreservat, 
nationalparker mm.

Rapporteringen av skyddad mark är inte konsekvent inom 
EU. Sverige har valt att rapportera enligt en strikt tolkning av 
skyddad mark som ger en placering långt ner på listan. Hade 
man i stället valt att rapportera med likartade definitioner som 
t.ex. Tyskland hade Sverige legat på tredje plats i omfattning av 
skyddad mark.

Riskhantering:
-  Faktabaserad kommunikation via intresseorganisationer, aktiv 

ledning och ägare som agerar

D. Energipolitik
Inom EU diskuteras om biobränsle ska räknas som en långsiktigt 
hållbar energikälla. För närvarande räknas biobränsle som ett 
långsiktigt hållbart alternativ. En opinion finns dock som är 
emot att bränna skogsråvara vilket kan ge lägre efterfrågan och 
sämre ekonomiskt netto.  

Gällande vindkraft är regeringen positiv till fortsatt utbyggnad. 
Lokala opinioner och kommuners vetorätt innebär dock fortsatt 
risk för att utbyggnad uteblir.

Riskhantering:
-  Lobbying via intresseorganisationer

-  Hög timmerandel i avverkningar har lyfts in som ett hållbar-
hetsmål för bolaget

-  Fortsatt aktivt upplåtande av mark för vindkraftsprojektering

Eff
ek

t

 Sannolikhet

A

B

C  D

Sammanställning av Politiska risker
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BIOLOGISKA OCH MILJÖMÄSSIGA RISKER

A. Betesskador
Betesskador från klövdjur påverkar återväxten av ny skog, sänker 
trädens tillväxt och kvalitet. Räknat enligt en metod som presen-
terats i en utredning av Södra Skogsägarna kostar viltbetesskador 
utöver acceptabel nivå Kopparfors Skogar ca 14 mnkr per år. 
Intäkter för upplåtelse av jakt utgör ungefär en tredjedel av kost-
naden för viktbetesskador.

Rovdjurspolitiken med stora rovdjurspopulationer har väsentligt 
sänkt värdet och utbytet av jakt, samtidigt som hög rovdjurstät-
het i sig försvårar viltförvaltningen.

Riskhantering:
- Aktiv klövviltförvaltning 

- Extern uppföljning av viltbetesskador

C. Ett ändrat klimat för skogarna
Den klimatförändring vi upplevt och möter framgent, innebär 
påfrestningar på skogsekosystemen.

Ett exempel på en kombination av varm och torr sommar var 
2018. Den vädertypen har tydliggjort den stress som träden 
drabbats av under en extrem torrperiod och den massförökning 
av granbarkborrar som det lett till. Följderna av torrsommaren 
2018 har en momentan påverkan men effekterna av torkstressen 
innebär nedsatt vitalitet och tillväxt för drabbade träd.

Med skogsträdens långa växtcykler måste träden klara både 
dagens klimat och klimatförändringar under upp till hundra år 
in i framtiden.

Riskhantering:
Strategin Kopparfors tillämpar är att: 

- Skogarna är väl anlagda med lämpligt plantmaterial och med 
för ståndorten lämpliga trädslag, 

- Ökad lövinblandning i barrskogar där förutsättningar finns 
och 

- Välskötta bestånd med i tid insatta röjningar och gallringar, 
för att ha en lite längre gallringsfri tid när bestånden är som 
känsligast för stormskador, innan föryngringsavverkning.

B. Körskador
Körskador har en negativ påverkan på både miljö och trädens 
tillväxt. Erosion till följd av körskador kan medföra att humus-, 
näringsämnen och tungmetaller förs ut i sjöar och vattendrag 
där de riskerar att skada djur och växter. Trädens rötter kan ta 
skada av körskador som innebär att träd dör eller att tillväxten 
sätts ned.

Riskhantering:
-  En väl utförd planering är en förutsättning, liksom en väl 

utförd drivning för att undvika körskador

-  Utbildning, kontroll och uppföljning tillsammans med plane-
rare och maskinförare är framgångsfaktorer

-  Val av tid för drivning och flexibilitet att avbryta drivning innan 
körskador uppstår är en framgångsfaktor

Eff
ek

t

 Sannolikhet

C A  B

Sammanställning  
Biologiska och Miljömässiga risker
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INTRESSENTDIALOG

Kopparfors har en löpande dialog med flera intressenter. Kommunikationen med intressenter sker 
genom möten och samtal men även via avtal och överenskommelser. Under 2021 genomfördes en 
utvidgad dialog i form av en enkätundersökning. Intressenterna fick prioritera inom vilka hållbar-
hetsområden de tyckte det var viktigast att Kopparfors bedriver sitt hållbarhetsarbete. Dessutom 
ombads intressenterna prioritera viktiga frågor inom varje enskilt hållbarhetsområde. 

INTRESSENTGRUPP SVARSFREKVENS

Interna (anställda/styrelse) 81%

Kunder och nyttjanderättshavare (arrenden) 53%

Leverantörer och långivare 37%

Jakt och fiske 23%

Naturvård och ornitologer 46%

Rennäring och turism 26%

Övriga föreningar (idrott, skoter, kultur m.fl.) 29%

Samhälle (fackförbund, kommuner, myndigheter) 19%

Totalt 29%

Intressentgrupper och resultaten av enkäten

De olika hållbarhetsområdena:
• Bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden i skogen

• Säkerställa ett hållbart skogsbruk ur ett ekologiskt perspektiv

• Säkerställa goda arbetsförhållanden, jämställdhet och god etik

• Bidra till att Sverige och EU når uppsatta klimatmål

• Säkerställa ett långsiktigt ekonomiskt hållbart företagande

• Ta hänsyn till skogens sociala värden och ha ett samhällsengagemang

Resultatet av enkäten visade att prioriteringen mellan de oli-
ka hållbarhetsområdena inte skiljde sig nämnvärt. Däremot 
fanns det en tydlig skillnad i prioritering av de enskilda håll-
barhetsfrågorna. Flera av de frågor som prioriterades av in-
tressenter är frågor som också koncernen sedan tidigare har 
identifierat som viktiga att arbeta med.

Resultaten från undersökningen är väsentliga och kommer 
ligga till grund för det fortsatta hållbarhetsarbetet inom 
Kopparfors Skogar. 
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De tio enskilda hållbarhetsfrågor som externa intressegrupper  
tyckte var viktigast

Fråga Område

Nollvision för arbetsskador och olyckor i 
arbetet

Arbetsförhållande, etik och jämställdhet

Att ha en öppen och transparent dialog med 
våra intressenter

Ekonomisk hållbart företagande

Verka för att jakt, friluftsliv, fiske, orientering 
m.m. skall kunna existera parallellt med 
skogsbruket.

Skogens sociala värden

Vidmakthålla en hög kompetens nivå inom 
företaget genom löpande utbildning och 
utveckling av personalen

Arbetsförhållande, etik och jämställdhet

Minimera körskador i skogen vid avverk-
ningar

Ekologiskt hållbart skogsbruk

Värna om möjligheten att verka och bo på 
landsbygden genom att t.ex. anlita lokala 
tjänsteföretag

Skogens sociala värden

Riktade uppföljningar av entreprenörer för 
att tillse att de lever upp till FN:s mål om an-
ständiga arbetsvillkor och följer svenska avtal

Arbetsförhållande, etik och jämställdhet

Tillse att personalen får en bra balans mellan 
arbete och fritid

Arbetsförhållande, etik och jämställdhet

Arbeta för ökad jämställdhet och mångfald i 
skogsbruket

Arbetsförhållande, etik och jämställdhet

Restaurera våtmarker genom dämning för 
att stoppa nedbrytningen av torv och där-
med minska utsläpp av växthusgaser

Bidra till att nå klimatmål
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GRI-INDEX

GRI 
Standards 
Indikator

Beskrivning av upp-
lysning Sida Kommentar/reservation

Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn 2

102-2
De viktigaste varumärkena,  
produkterna och tjänsterna

6

102-3
Lokalisering av organisationens 
huvudkontor

7

102-4
Antal länder och namn på dessa 
där organisationen har verksamhet

6

102-5 Ägarstruktur och företagsform 2, 6

102-6
Marknader som organisationen är 
verksam på

6

102-7 Organisationens storlek 7

102-8
Antal anställda, uppdelad på an-
ställningsform, anställningsvillkor, 
region och kön

7 Medelantal anställda var 26 varav 6 kvinnor och 20 män

102-9 Leverantörskedja 6

102-10
Betydande förändringar i organisa-
tionen och dess leverantörskedja

30 Inga betydande förändringar har skett

102-11
Tillämpning av försiktighets- 
principen

6, 8 Tillämpas som en del av riskanalys, riskhantering och strategiarbetet

102-12
Externa hållbarhetsinitiativ som 
organisationen stödjer

30 Företaget har ännu inga externa engagemang

102-13
Medlemskap i föreningar, bransch-
sammanslutningar

30
SkogForsk, Gröna arbetsgivare, Prosilva, Svensk vindenergi, Jordägarförbun-
det, Skogsindustrierna

Strategi och analys

102-14
Uttalande från ledande besluts-
fattare

4

Etik och integritet

102-16
Värderingar, principer och etiska 
riktlinjer

7

Styrning

102-18 Styrningsstruktur ÅR

Intressentdialog

102-40 Intressentgrupper 28

102-41 Andel anställda med kollektivavtal 30 100%

102-42
Identifiering och urval av intressent-
grupper

28

102-43
Tillvägagångssätt för kommunika-
tion med intressenter

28

102-44
Väsentliga områden som lyfts av 
intressenter och hantering av dessa

28

I tabellen nedan redogör vi för Kopparfors redovisning enligt riktlinjer 
i GRI standarden nivå Core och var informationen finns att hitta i Håll-
barhetsredovisningen. (ÅR = Årsredovisningen)
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GRI 205 Antikorruption

103-1/2/3 Angreppssätt 21, 24 Antikorruption har lyfts som väsentlig fråga till följd av lagkrav

205-2
Kommunikation och utbildning i 
antikorruptions policy och rutiner

21

GRI 304 Biologisk mångfald

103-1/2/3 Angreppssätt 10, 12, 24

304-3 Skyddade eller restaurerade miljöer 6, 13

GRI 403 Hälsa och säkerhet

103-1/2/3 Angreppssätt 11, 24 Avgränsning: inom företaget

403-1
Ledningssystem för arbetsmiljö 
och säkerhet

16, 31
Arbetsmiljöarbetet styrs av vår arbetsmiljöpolicy som är en del av företagets 
ledningssystem och tar sin grund i svensk arbetsmiljölagstiftning

403-2
Identifiering av faror, riskbedöm-
ning och utredning av incident

16, 31

Skyddsronder genomförs för att identifiera ev. faror och risker. Riskbe-
dömning görs för nya arbetsmoment, redskap och andra förändringar. 
Incidenter rapporteras och utreds enligt särskild rutin och hanteras i 
systemet SKIA. Medarbetare har alltid rätt undvika farliga situationer utan 
risk för repressalier

403–3 Arbetsmiljötjänster 16, 31
Alla anställda är anslutna till företagshälsovård. Hälsokontroller, arbetsplats-
ronder och skyddsronder genomförs regelbundet

403–4
Arbetstagarrepresentation i arbets-
miljökommittéer

16, 31
Kopparfors skyddskommitté består av arbetstagare, ett skyddsombud som 
utsetts av arbetstagarna, samt leds av representant från ledningen

403–5 Utbildning i hälsa och säkerhet 16, 31

Genomgång av arbetsmiljöpolicy samt riktlinjer för hälsa och säkerhet sker 
återkommande. Säkerhetsgenomgång görs på arbetsutrustning inför varje 
säsong. Brandskyddsutbildning, HLR och halkkörning planeras att genom-
föras när det är möjligt till följd av pandemi.

403–6 Främjande av medarbetares hälsa 16, 24

Alla medarbetare är anslutna till företagshälsovården och har en sjukvårds-
försäkring. Hälsokontroller görs återkommande och vaccin mot influensa 
och TBE erbjuds. Genom friskvårdsbidrag stödjer företaget personlig 
friskvård.

Information om redovisningen

102-45 Enheter som ingår i rapporteringen ÅR

102-46
Process för att definiera rapportens 
innehåll och frågornas avgränsning

2, 12

102-47 Identifierade väsentliga områden 12

102-48 Reviderad information 31 Ingen reviderad information sedan förra rapporten

102-49 Väsentliga förändringar 31 Inga väsentliga förändringar

102-50 Redovisningsperiod 2

102-51 Datum för senaste redovisning 31 2021-03-31

102-52 Redovisningscykel 2, 31 Årlig

102-53
Kontaktuppgifter för frågor om 
redovisningen

31
Torsten Persson, 070-307 10 66 

torsten.persson@kopparfors.se

102-54
Uttalande om att redovisningen 
följer GRI Standards

2

102-55 GRI-index 30

102-56 Externt bestyrkande 30 Endast intern granskning

Väsentliga hållbarhetsfrågor
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GRI 
Standards 
Indikator

Beskrivning av upp-
lysning Sida Kommentar/reservation

GRI 403 Hälsa och säkerhet

403–7
Förebyggande av arbetsmiljörisker 
direkt kopplade till affärsrelationer

16, 32
Företaget har egentligen inga sådana affärsrelationer. Arbetsmiljöansvar 
regleras dock alltid i avtal med kund och leverantörer. Särskilda rutiner för 
besök hos maskinlag m.m.

403–9 Arbetsrelaterade skador 32
En olycka med personskada som följd har inträffat under 2021. Ett utbrott 
av Covid19 efter företagsintern konferens ses som ett allvarligt tillbud som 
anmälts till arbetsmiljöverket.

GRI 404 Kompetensutveckling

103-1/2/3 Angreppssätt 10, 12, 24

404-1
Genomsnittligt antal utbildnings-
timmar per anställd fördelat på kön 
och personalkategori

22 Redovisningen delas ej upp på kön eller personalkategori.

404-3

Andel anställda i procent som 
får regelbunden utvärdering och 
uppföljning av sin prestation och 
karriärutveckling

32 100 %

GRI 405 Mångfald och jämställdhet

103-1/2/3 Angreppssätt 10, 12, 24

405-1
Mångfald i ledningsgrupper och 
bland anställda

32
Av de anställda är 72 % män och 23 % kvinnor. I lednings gruppen är det 
100 % män.

GRI 406 Icke-diskriminering

103-1/2/3 Angreppssätt 10, 12, 24

406-1
Antal fall av diskriminering samt 
vidtagna åtgärder

32 Inga rapporterade

GRI 412 Bedömning mänskliga rättigheter

103-1/2/3 Angreppssätt 10, 12, 24

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

21

Långsiktigt uthållig lönsamhet

103–1/2/3 Angreppssätt 10, 12, 24

Kopparfors
Säkerställa god återväxt efter 
föryngringsavverkning

12

Värdefulla skogar

103–1/2/3 Angreppssätt 10, 12, 24 

Kopparfors Ökad andel löv i våra skogar 13, 22

Fossilfri framtid

103–1/2/3 Angreppssätt 10, 12, 24 
Avgränsning: Avser användning av avverkningsrester till biobränslen samt 
verka för fler vindkraftverk på företagets mark.

Kopparfors Förnyelsebar energi 11, 18
Medverkar till etablering av vindkraft på företagets marker.  
År 2021 finns det 145 verk.

Ansvar för medarbetare och samhälle

103–1/2/3 Angreppssätt 10, 12, 24 

Kopparfors
Samråd och dialog med intres-
senter

12, 28

Väsentliga hållbarhetsfrågor, forts.
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