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Hållbarhetsredovisning 2021
Denna hållbarhetsredovisning omfattar verk
samhet som bedrivs inom Stiftelsen Skogssäll
skapet (organisationsnummer: 8572015546) och 
dess helägda bolag i Sverige under verksamhets
året 1 januari till 31 december 2021. I redovis
ningen ingår också i vissa delar verksamhet som 
bedrivs hos våra förvaltningskunder, det vill säga 
på mark som inte ägs av Skogssällskapet. Detta 
framgår i detalj i respektive avsnitt. Redovisning
en är framtagen i enlighet med GRI Standard 2016,   
Core Option.

    För frågor om hållbarhetsredovisningen kon
taktas hållbarhetschef Karin Fällman Lillqvist: 
08789 89 62, karin.fallman@skogssallskapet.se

    Skogssällskapets logo licensnummer för FSC® är 
FSCC017993 och PEFC® är PEFC/052258
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Svensk skog en global angelägenhet

2021 BLEV ÄNNU ett år i coronapandemins tecken. 
När vi nu, våren 2022, ser tillbaka på de lärdomar 
vi fått blir det tydligt att pandemin också haft posi
tiva effekter på såväl arbetsmiljö som möteskultur. 
På Skogssällskapet har vi nu utökat möjligheterna 
till hemarbete. Vi ser också på det fysiska mötet 
på ett helt nytt sätt. Det är en möjlighet att mötas, 
få energi och inspiration – utbyta idéer och vara 
kreativa. Vi vill inte vara utan fysiska möten, men vi 
ska ha dem av rätt orsaker. Många gånger i varda
gen går det lika bra att mötas digitalt, vilket också 
blir mer hållbart ur ett tids och resursperspektiv.

Något annat som präglade 2021 var ett 
fortsatt stort intresse för skogen – på många 
olika sätt. Pandemin gjorde att svenskarna 
ville vistas mer i skogen, intresset för att flytta 
ut på landsbygden ökade, fler ville betala allt 
högre priser för att äga en skogsfastighet och 
trä råvaran ska användas i allt från husbyggen 
till nya högteknologiska material.  

FÖR OSS SOM äger och förvaltar skog är det såklart 
positivt att intresset för skogen ökar. Men under 
2021 har vi också blivit påminda om att den 
svenska skogen inte bara är en svensk angelägen
het längre. Den är en angelägenhet för hela EU, 
i EU:s gemensamma strävan att öka koldioxid
bindningen och minska utsläppen. Biobränslen 
från skogen blev ett hett debattämne i spåren 
av ett antal processer inom EU under 2021. Ska 
biobränslen från skogen räknas som klimat
neutrala eller inte? Vi i Sverige har sett det som 
en självklarhet, medan det finns krafter inom EU 
som representerar en rakt motsatt syn på saken. 

Sverige och Finland är, med vårt storskaliga 
skogsbruk, udda fåglar i EU. Här tror jag att vi 
behöver samverka mer mellan våra länder – 
både för att hela tiden utveckla skogsbruket så 
att det blir mer hållbart och för att sprida mer 
kunskap inom EU om hur ett modernt skogs
bruk fungerar. Från Skogssällskapets sida ser 
vi stora synergieffekter inom forskningen när vi 
samverkar mellan Sverige och Finland. Sedan 
2021 har vi öppnat upp vår forskningsfinansie
ring för ansökningar från finska lärosäten och 
forskningsinstitut, och vill även uppmuntra till 

Calle Nordqvist 
Vd

fler samverkansprojekt där både finska och 
svenska forskare deltar.  

I skrivande stund är det Rysslands invasion av 
Ukraina som dominerar nyhetssändningarna, 
en stark påminnelse om vår del i det globala 
samhället. Allt som sker i omvärlden påverkar 
oss, med flyktingströmmar, stigande priser på 
drivmedel och andra varor, och i förlängningen 
en påverkan på den svenska ekonomin. Våra 
europeiska grannar behöver nu brådskande 
minska sitt beroende av rysk naturgas. Givetvis 
sätter det samtidigt diskussionen kring svenskt 
skogsbränsle i ett lite nytt ljus. 

BLICKAR JAG FRAMÅT så tror jag att vi som äger 
och brukar skogen behöver vara förberedda 
på att samhällets krav på oss kommer att öka. 
Vi behöver kunna visa att vi sköter skogen 
ansvarsfullt och strävar mot en ökad hållbar
het. Att certifiera sitt skogsbruk är en del i det 
och för enskilda skogsägare är det viktigare 
än någonsin att ha en seriös och professionell 
aktör vid sin sida.  

Men vi kan också välja att se det positiva i de 
ökade kraven. De är en signal om att skogen är 
betydelsefull. Den har en nyckelroll att spela i 
samhället – både för klimat, biologisk mång
fald, ekonomi, arbetstillfällen och folkhälsa. Vi 
förvaltar en oerhört viktig naturresurs, som allt 
fler ser värdet av. Det är något att vara stolt och 
ödmjuk inför.  
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Vi sköter skog sedan 1912

Skogssällskapet bildades för över 100 år sedan, år 1912 
i Göteborg. Då var målet att återbeskoga de kala ljung
hedarna i sydvästra Sverige. I dag är Skogssällskapet en 
allmännyttig stiftelse som verkar för en ekonomiskt, eko
logiskt och socialt hållbar utveckling av skog och mark. 
Genom sina olika bolag bidrar Skogssällskapet till att 
främja skogshushållning och naturvård genom att sköta 
och förvalta fastigheter, företrädesvis skogsegendomar i 
enlighet med stiftelsens stadgar, och dela ut överskottet 
till skoglig forskning. Den kunskap som genereras genom 
forskningen ska implementeras i den praktiska skogsför
valtningen så långt som det är möjligt. 

För att omsätta stiftelsens ändamål i praktisk hand
ling sköter vi skog åt små och stora, privata och offent
liga skogsägare. Vi har inga ägarintressen i industri eller 
sågverk, vilket innebär att vår rådgivning alltid utgår 
från skogsägarens mål och behov. Det bidrar i sin tur till 
en större variation i brukandet och är ett led i vårt arbete 
för hållbar utveckling. Vårt mål är att göra skogar och 
skogsägare rikare.   

Skogssällskapet äger egen skogsmark i alla länder där 
vi är verksamma. På vår egen mark har vi ett 30tal 
forskningsytor utlagda i samarbete med univer
sitet och forskningsinstitut, samt ett antal 
demonstrationsytor. Vi provar och utvecklar 
systematiskt nya metoder för att göra skogs
bruket mer hållbart. 

Skogssällskapet har under de senaste fem åren 
årligen omsatt mellan 900 miljoner och 1 miljard kronor. 
För att bidra till ny kunskap som ökar hållbarheten i 
skogen delar vi ut avkastningen från vår egen skog och 
vår affärsverksamhet till forskning och utveckling inom 
skogshushållning och naturvård. Under 2021 delade vi ut 
14,5 miljoner kronor. Det gör oss till en av Sveriges största 
privata finansiärer av tillämpad skoglig forskning.

Om oss

”Det gör oss till en av  
Sveriges största privata 
finansiärer av tillämpad 
skoglig forskning.”



Skogssällskapets 
vision: Vi gör 
 skogar och skogs-
ägare rikare

   Skogssällskapet visar att 
en hållbar utveckling av 
skog, mark och vatten 
berikar både skogar och 
skogsägare. En utveckling 
där ekologiska,  ekonomiska 
och sociala värden går 
hand i hand.
   Genom vårt stöd till forsk
ning och erfarenheter från 
våra egna skogar bidrar vi 
med ny kunskap och har 
modet att utmana gamla 
sanningar.
   Vi uppfattas som den 
ledande förvaltaren och 
erbjuder ett modernt 
verksamhetsstöd till både 
skogsägare och med
arbetare.

Öppenhet Respekt

Proaktivitet Kundfokus

Skogssällskapets  
värderingar:

Vår verksamhet

Förvaltningsverksamhet

Egen skog

Stöd till forskning

Förnybara  
produkter

Timmer
684 000 m3f

105 000 m3f 
grot 

106 000 m3f  
bränsleved

Massaved
544 000 m3f

Förvaltnings
kunder

SAMHÄLLE

KUNSKAP

BIOMASSA

AVKASTNINGEN FRÅN SKOGSSÄLLSKAPETS förvaltningsverksamhet 
och egna skogsinnehav delas varje år ut till forskning om skogs
hushållning och naturvård. Det är kunskap som kommer många 
till nytta. Den används för att vidareutbilda personalen, omsätts 
till praktik ute i kundernas skogar och kommer också samhället 
till del genom bred kommunikation och kunskapsspridning. 

Den biomassa som verksamheten i egna och kunders skogar 
genererar gör nytta i samhället som förnybara och klimatsmarta 
produkter och biobränsle. 

 D
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Skogssällskapet 
har under 2021 

avvecklat sin verk-
samhet i Litauen.

I Lettland har 
Skogssällskapet ett 

eget FSC-paraply med 
85 % certifierad areal 
av totalt förvaltade 

36 000 hektar. 

I Finland är 
Skogssällskapet 

medlem i FSC Finland 
och samtliga fastigheter 

som Skogssällskapet äger 
och förvaltar är certifie-

rade enligt PEFC och/
eller FSC. 

I Sverige är 
målet att öka  

certiferingsgraden  
i de förvaltade 

skogarna.

HUVUDKONTOR
GÖTEBORG

INGÅ

CĒSIS
LUDZA

Skogssällskapet  
i andra länder
FINLAND OCH LETTLAND. I den 
här hållbarhetsredovisningen 
beskrivs och redovisas i första 
hand den verksamhet som 
Skogssällskapet bedriver i 
Sverige. Här presenteras dock 
översiktligt Skogssällskapets 
verksamhet i andra länder. 

Skogssällskapet  bedriver 
förvaltnings och köpstöds
verksamhet samt äger skog i 
Finland och  Lettland. Verk
samheten i Lettland grunda
des 2002 och bestod då främst 
av köpstöd och mäkleri men 
har sedan övergått till att i 
dag huvudsakligen utgöras av 
förvaltningsverksamhet. 

Verksamheten i Finland 
grundades för cirka 10 år 
sedan. Skogssällskapet gick in 
som delägare från 2015. Från 
2019 är Skogssällskapet en
samma ägare till det finska för
valtningsbolaget. I Finland, där 
verksamheten befinner sig i ett 
starkt tillväxt och etablerings
skede, är förvaltningstjänsten i 
kombination med köpstöd de 
övervägande tjänsterna. 

I Lettland säkerställs säker
het och hälsa genom årlig 
utbildning i samarbete med 
Latvian Forest Service och 
lokala utbildningsföretag. Det 
finns tydliga säkerhets- och 
rapporteringsrutiner och un
der 2017–2021 har inga olycks
tillbud inträffat. Verksamheten 
revideras internt och genom 
FSC samt övervakas av lettiska 
arbetsmiljömyndigheter. 

Certifiering
Certifiering är ett viktigt redskap för att säkerställa att skogsbruk 
bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Att öka certiferingsgraden i våra 
förvaltade skogar är vårt övergripande hållbarhetsmål (se sidan 
12). Skogssällskapet är medlemmar i både FSC och PEFC Sverige 
och vårt svenska innehav är certifierat enligt FSC och PEFC. Vi er
bjuder också våra kunder certifiering genom vårt gruppcertifikat.

Av de externa kundförvaltningarna är drygt 170 000 ha 
 anslutna till FSC och/eller PEFC. 

SVERIGE FINLAND LETTLAND 

Egen skog 29 006 ha   2 688 ha 12 975 ha

Förvaltning 305 200 ha 40 000 ha 22 300 ha

Andel av den externt 
förvaltade arealen 
som är certifierad

56 % 100 % 85 %

Antal kontor 20 8 2

Antal anställda 100 8 8

Tabell 1.  Skogssällskapets verksamhet  
i olika länder

 D
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FORSKNING. I ett Skogssällskapetfinansierat 
forskningsprojekt som slutrapporterades i mars 

2021 genomfördes DNAanalyser på betade 
kvistar av tall och ek. På kvistarna 
fanns salivrester kvar och syftet var 

att se vilka hjortdjur som stod för de 
största betesskadorna. Proverna togs i 

områden som hade etablerade populatio
ner av älg, kronhjort, rådjur och dovhjort. Inte 

Året i korthet
Heta debatter och långa  
utredningar

SKOGSBRUK. Den mycket omfattande Skogs
utredningen, som gick ut på remiss i slutet av 
2020, fick in över 150 remissvar våren 2021. 
Skogssällskapet var en av remissinstanserna 
och ställde sig bakom flera av utredningens 
förslag – bland annat om att kartlägga statusen 
för den biologiska mångfalden i skogen.

– Men i det stora hela misslyckas utredning
en med sin ambition att presentera en helhet 
eftersom flera av förslagen motverkar varandra. 
Hur alla de krav och förväntningar som ställs 
på den svenska skogen ska balanseras fort
sätter att vara lika oklart, säger Karin Fällman 
Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. 

Bristen på helhetsperspektiv i Skogsutred
ningen ledde till att företrädare för Skogssäll
skapet skrev en debattartikel som publicerades 
i Altinget och i ett antal länsmedier. 

– Från Skogssällskapets sida ville vi lyfta 
vikten av att fatta aktiva politiska beslut om den 
svenska skogen. Vi anser att en väg framåt är att 
se över miljömålen, så att de ger en tydlig och 
konstruktiv väg framåt för Sveriges miljöarbete, 
och dessutom ta fram ett tillväxtmål som ger en 
riktning också för produktionen i skogen, säger 
Karin Fällman Lillqvist. 

I början av sommaren 2021 kom så nästa 
stora utredning med koppling till skogsbruk och 
naturvård; Utredning för översyn av artskyddsför
ordningen. Längre fram under sommaren släppte 

också EU sin skogsstrategi som väckte stor debatt 
i Sverige med formuleringar om att hyggesfritt 
brukande bör ersätta trakthyggesbruket. 

DEBATT VÄCKTE OCKSÅ SVT:s serie Slaget om 
 skogen, som sändes som en del av Vetenska
pens värld under hösten 2021. Företrädare för 
Skogssällskapet skrev i september en debatt
artikel, som publicerades i ett stort antal 
länsmedier, som argumenterade för att den 
ensidiga bild av svenskt skogsbruk som fördes 
fram i programserien riskerar att öka polarise
ringen mellan olika intressen i skogen. 

– Från Skogssällskapet menar vi att den 
svenska skogsdebatten ofta blir onödigt pola
riserad, och att det framstår som att det bara 
finns två sidor: de som vill producera virke och 
de som vill värna den biologiska mångfalden. 
I själva verket finns det många som vill ha ett 
skogsbruk där dessa värden – och många fler  
– balanseras. Men det skildras sällan i debatten, 
säger Karin Fällman Lillqvist. 

oväntat var det älgen som dominerade i tallsko
gen, men att den skulle stå för så mycket som 97 
procent av skadorna var en överraskning. 

– Det visar att älgen kan vara helt dominant 
även då det finns andra hjortarter i närområdet. 
Förklaringen kan vara att dessa hjortar konkur
rerar bort älgen från annan tillgänglig föda, till 
exempel blåbärsris. Då tvingas älgen kompense
ra sig med att beta ännu mer tall än den annars 
skulle gjort, berättar Julia Jansson, doktorand 
vid SLU i Umeå och den som har lett projektet. 

DNA-teknik avslöjar betesboven

Älg – överre-
presenterad i 
statistiken.  
Foto: Mostp-
hotos

Blädningsskogs-
bruk i Skuleskogen, 
Ångermanland. 
Foto: Martin Sjödin
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LÖVSKOG. Våren 2021 släpptes den första renod
lade floran för ädellövskogar, med finansiering 
från Skogssällskapet. Jörg Brunet, som är pro
fessor i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet 
och författare till floran, hoppas att den ska göra 
att fler får upp ögonen för den unika miljö som 
ädellövskogen är. Floran beskriver 120 arter och 
ger även tips på hur du kan sköta och restaurera 
fältskiktet i ädellövskogen.

– Med omtanke och planering är det fullt 
möjligt att kombinera den brukade skogen med 
ett rikt fältskikt, säger Jörg Brunet.

Mekaniska  
snytbaggeskydd 
fungerar visar ny 
forskning

SKADEDJUR. De insekticider 
som tidigare användes för 
att motverka snytbaggean
grepp är på väg att fasas ut 
och ersätts av mekaniska 
snyt baggeskydd. Men hur väl 
fungerar dessa egentligen? 
Under 2021 visade ett forsk
ningsprojekt vid Skogforsk 
och SLU, som Skogssällskapet 
finansierat, att de mekaniska 
skydden fungerar lika bra som 
insekticiderna.

I projektet tittade man på 
ett flertal mekaniska snyt-
baggeskydd och jämförde 
dem dels med plantor som 
har insekticidbehandlats och 
dels med en kontrollgrupp 
med obehandlade plantor. 
Forskarna tittade både på 
över levnadsgraden, andel 
gnag skador och om de 
mekaniska skydden påverkar 
tillväxten på något sätt. 

– Vår slutsats är att meka
niska snytbaggeskydd är lika 
effektiva som insekticiderna 
två år efter plantering, och att 
de mekaniska skydden funge
rar lika bra i praktiken som de 
har gjort i försök. Vi behöver 
dock mäta in försöken under 
flera år för att se hur plantorna 
som överlever utvecklas över 
tiden, säger Karin Hjelm, i dag 
forskare vid SLU men vid tiden 
verksam vid Skogforsk och 
den som, tillsammans med 
Kristina Wallertz vid SLU, har 
drivit projektet.

Knasiga träd ett sätt att få ut fler i skogen

KAMPANJ. Sju av tio svenskar, 73 %, tror att coronapandemin 
har gjort att de vill vistas något eller mycket mer i skog och mark 
framöver. Det visar en Sifoundersökning som Skogssällskapet 
beställde under våren 2021. Som ett sätt att uppmuntra fler 
människor att verkligen ta sig ut i skogen, och samtidigt upptäcka 
den mångfald som finns där ute, lanserade 
Skogssällskapet en kampanj inför som
maren 2021 – en efterlysning av knasiga 
träd. Allmänheten uppmanades att ta 
bilder på knasiga träd och publicera 
i sociala medier med hashtaggen 
#knasigaträd. Många hundra bilder på 
märkliga, roliga och vackra träd kom 
in och efter sommaren utsågs vinnar
bilder i alla Sveriges 21 län. 

Den nya floran 
som beskriver 
120 arter i ädel-
lövskog.
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Flora för ädellövskogar ger tips  
till skogsägare

Snytbagge. Foto: Mostphotos
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Målinriktat 
mot en bättre 
framtid
Under 2021 har nya intressentintervjuer 
genomförts, liksom en kartläggning av hur 
Skogssällskapets verksamhet förhåller sig 
till FN:s globala hållbarhetsmål. De blir nu 
viktiga pusselbitar i arbetet för en mer håll-
bar utveckling av verksamheten. 



FÖR SKOGSSÄLLSKAPET LIGGER hållbarhets
frågor högt på agendan och har så gjort sedan 
starten. Att skapa god skogshushållning var 
ändamålet med att bilda Skogssällskapet 1912, 
vilket senare breddades till att även omfatta 
naturvård. I dag är ett hållbarhetsarbete som 
binder samman social, ekonomisk och miljö
mässig hållbarhet en självklarhet. 

För Skogssällskapet innebär ett hållbart 
skogsbruk balans mellan ekonomi, social hän
syn och miljöhänsyn. Det innebär ett aktivt och 
ansvarsfullt brukande av skog, mark och vat
ten. Skogsbruket ska bygga på långsiktighet för 
att kunna möta framtidens klimatförändringar 
och ökande krav på förnybar råvara, samt värna 
människor och biologisk mångfald. Ett hållbart 
skogsbruk är ständigt under utveckling och tar 
stöd i de fakta som forskningen tar fram.

För Skogssällskapet innebär detta  
(utan inbördes ordning):

    Ett aktivt och lönsamt skogsbruk som långsik
tigt tillvaratar markens produktionsförmåga

    Ett variationsrikt skogsbruk där olika 
skötselmetoder används som bidrar till 
riskspridning och anpassning till framtidens 
klimatförändringar

    Att vi identifierar och utvecklar naturvärden 
för att bibehålla eller öka den biologiska 
mångfalden

    Att vi är lyhörda och visar respekt för 
människor som rör sig och verkar i våra skogar

    Att vi ständigt arbetar med innovation och 
förbättring utifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet

    Att vi sprider kunskap i syfte att driva utveck
lingen mot ökad hållbarhet

Våra verktyg för ett effektivt  
hållbarhetsarbete
För att upprätthålla ett effektivt hållbarhets-
arbete använder vi, förutom policys och 
instruktioner, ett antal olika verktyg: 

    Under 2021 inledde vi en kartläggning av 
vår verksamhet i enlighet med FNs globala 
mål för hållbarhet, Agenda 2030. Mer utförlig 
beskrivning av detta följer i denna hållbar
hetsredovisning. 

    Genom vår certifiering enligt ISO 14001 
upprätthåller vi ett miljöledningssystem som 

Så definierar vi hållbarhet 

ligger till grund för ett stringent miljölednings
arbete baserat på ständiga förbättringar. Inom 
ramen för detta har vi också ett avvikelsehan
teringssystem för avvikelser och klagomål.

    Skogssällskapet upprätthåller skogsbruks 
och spårbarhetscertifiering enligt FSC och 
PEFC. Alla kunder är välkomna att ansluta 
sig till vårt gruppcertifikat och därigenom 
 arbeta för ett ansvarsfullt skogsbruk. 
 Gruppen bestod vid utgången av räken
skapsåret av 156 kunder (144) motsvarande 
141 400 (137 900) ha. Förra räkenskapsårets 
siffror anges inom parentes. 

    Kopplat till våra certifieringar och andra 
identifierade behov genomförs interna och 
externa revisioner och olika former av rik
tade uppföljningar. Våra revisionsrapporter 
hittar du här: skogssallskapet.se/omoss/ 
kvalitetsarbete/certifiering/revisioner

    Genom att finansiera forskning inom skogs
hushållning och naturvård ökar vi kunskaps
basen inom dessa ämnen och vi jobbar 
kontinuerligt med att fånga upp och imple
mentera aktuell forskning i vår verksamhet. 

    En viktig del av hållbarhetsarbetet är utbild
ning av personal och entreprenörer. Under 
året har utbildningar och webbseminarier 
genomförts tillsammans med ledande fors
kare bland annat inom ämnena rotröte och 
snytbaggebekämpning. Vi har också genom
fört en utbildningssatsning i markskoning 
gentemot våra entreprenörer. För övriga 
utbildningar av vår personal se sidan 26. 

    Som ett led i att behålla och rekrytera perso
nal med rätt kompetens genomför vi årligen 
en enkätundersökning till all personal för att 
mäta motiverad medarbetarindex (MMI).

   På naturvårdssidan har vi ett arbetssätt som 
ska identifiera, bevara och utveckla höga 
naturvärden och vi arbetar även med att 
kvalitetssäkra våra tidigare avsättningar. 
    Vår förvaltningsmodell utgår från att skogs
ägarens mål är i fokus och bidrar på så sätt 
till ett varierat skogsbruk. 

    Ett värderingsstyrt arbetssätt ska hjälpa 
ledare och medarbetare att fatta rätt beslut 
i alla situationer även där man inte kan få 
ett direkt stöd i ovanstående verktyg. Våra 
policys hittar du på: skogssallskapet.se/
om-oss/kvalitetsarbete
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Hållbarhetsmål
CERTIFIERING FÖR ETT ansvarsfullt skogsbruk 
täcker in alla aspekter av hållbarhet: miljömäs
sigt genom restriktioner kring brukande och 
generell hänsyn, socialt via indikatorer för dem 
som arbetar i skogen, hänsyn till lokalbefolkning 
och hänsyn till rennäringen samt ekonomiskt 
genom att skapa en plattform för handel med 
certifierade produkter. Då vi ser certifiering som 
ett av de viktigaste verktygen för att uppnå ett 
hållbart skogsbruk har Skogssällskapets ledning 
beslutat att den certifierade andelen under 2022 
ska öka till 60 % av den totala förvaltade arealen. 
Under 2021 uppnåddes 56 % certiferingsgrad i 
Sverige. Skogssällskapet är medlemmar i både 
FSC och PEFC Sverige. All egen skog är dubbel
certifierad (FSC och PEFC) och förvaltnings-
kunder erbjuds medlemskap i det  grupparaply 
som Skogssällskapet äger och sköter. 

Skogssällskapets verksamhet är certifierad 
enligt ISO 14001.

Övergripande hållbarhetsmål:
Öka den certifierade arealen

Övriga hållbarhetsmål:
Markskoning
Minst 90 % av alla trakter ska vara utan körska
dor, allvarliga körskador ska inte förekomma. 
Under 2021 var 94 % av alla inventerade trakter 
godkända (93 % 2020). Fokus har under året 
legat på avverkning av granbarkborre och 
NSskötsel har prioriterats ner.

Naturvårdande skötsel
Bestånd med målklassningen Naturvårdande 
skötsel (NS) ska planeras och skötas enligt 
denna plan. För att uppnå målet ska Natur
vårdande skötsel varje år utföras på en tiondel 
av den totala arealen som har målklassningen 
NS. Under 2021 utfördes åtgärder på 1 % av alla 
NSklassade avdelningar (1 % 2020).

Föryngringar
Den påverkade arealandelen vid markberedning 
ska minskas till maximalt 20 % i genomsnitt på 
markberedda hyggen. Under 2021 var påverkad 

areal 30 % (33 % under 2020). Överensstämmel
sen mellan beställning och utfall vid plantering 
ska vara minst 80 % tre år efter föryngring. Under 
2021 var resultatet 56 % (71 % under 2020). Den 
stora försämringen beror sannolikt på de stora 
plantavgångar som orsakades av torrsommaren 
2018, det vill säga det planteringsår som följts upp 
under 2021. Andelen förädlade plantor ska öka.

Mål för egen skog
Verksamheten i de egna skogarna tar sin ut-
gångspunkt i nedanstående mål. Avvägningen 
mellan dessa mål kommer att variera mellan 
de olika fastigheterna beroende på lokala för-
utsättningar. Mätbara mål sätts och följs upp 
årligen på fastighetsnivå.

   Skogssällskapets fastigheter ska brukas så att 
de utgör goda exempel på hållbar utveckling 
av skog och mark. Brukandet ska präglas av 
långsiktighet och ge hög och jämn avkastning. 
   Skogssällskapet strävar efter att öka virkes
produktionen på sitt innehav. 

   Skogssällskapet ska bevara och utveckla 
natur och kulturvärden på det egna inne
havet med utgångspunkt från befintliga 
värden på beståndsnivå och i det 
omgivande landskapet. 
   Skogssällskapet verkar för 
kunskapsutveckling om 
skog och naturvård. 
De egna skogarna 
kan med fördel an
vändas för forskning, 
demonstrationer 
och praktiska försök. 
Viktiga målgrupper är 
anställda, kunder och 
entreprenörer. 
   Skogssällskapet väl
komnar besökare på inne
havet inom ramen för alle
mansrätten och överenskommelser 
med berörda parter. 
   Skogssällskapet ska aktivt främja rekreation 
och friluftsliv och verka för att fler vistas i 
skog och mark.

Fler svampplockare 
och andra som 
vistas i skogen är  
ett mål för Skogs-
sällskapet. 
Foto: Mostphotos
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Mål 3:  
1 projekt

Mål 6:  
1 projekt

Mål 4:  
4 projekt

Forskning för en hållbar framtid
ATT FINANSIERA FORSKNING och annan kun
skapsutveckling som främjar god skogshus
hållning och naturvård är en del i att uppfylla 
ändamålen för Stiftelsen Skogssällskapet. Varje 
år delar Skogssällskapet ut anslag till projekt 
som utvecklar och sprider kunskap. Att projek
tens resultat ska komma till nytta ute i skogen 
är viktigt – då bidrar Skogssällskapet till den 
förflyttning i riktning mot större hållbarhet som 
stiftelsen vill åstadkomma. 

Under verksamhetsåret 2021 delade 
Skogssällskapet ut 14,5 miljoner 
kronor till 16 projekt. Mottagare 
var bland andra Skogforsk, 
Sveriges lantbruksuniversitet 
och Stockholms universi
tet. Nytt för 2021 var att 
utlysningen även var 
öppen för forskare från 
Finland. University of 
Eastern Finland be
viljades anslag för ett 
projekt som handlar 
om att använda hål
träd som en indikator 
för höga naturvärden. 
Andra projekt som 
tilldelades medel 
handlade om funk
tionella kantzoner mot 
vatten, förädling av björk 
och användning av satellitra
dardata för planering. Se bilaga 
4 för hela listan över projekt som 
mottog anslag under 2021. 

I ansökningarna har forskarna själva 
fått ange vilka två av Agenda 2030målen som 
deras projekt svarade mot. Liksom tidigare år 
var det mål 15: Ekosystem och biologisk mång
fald, som flest sökande angav att deras projekt 
svarade mot. Hälften av projekten angav detta. 
Andra mål som många av forskningsprojekten 
kopplar mot är mål 9: Hållbar industri, inno
vation och infrastruktur samt mål 12: Hållbar 
konsumtion och produktion. Jämfört med den 
intressentanalys som gjordes under 2021 kan 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

det konstateras att Skogssällskapets intres
senter inte lyfter mål 9 som särskilt viktigt för 
Skogssällskapet. Mål 13: Bekämpa klimatför
ändringarna, ansågs däremot av intressenterna 
som ett av de viktigare målen för Skogssällska
pet, vilket inte direkt avspeglas i de beviljade 
forskningsprojekten. Se sidan 16.

Mål 16:  
1 projekt

Mål 9:  
6 projekt

Mål 13:  
4 projekt

Mål 12:  
7 projekt

Mål 15:  
8 projekt

Figur 1. Finansierade projekt 
Figur över finansiering av medel (kr) 
mellan Agenda 2030-målen. 
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Fokus på FNs globala mål
SEDAN 2018 JOBBAR Skogssällskapet med så 
kallade intressentanalyser inom hållbarhets
arbetet. Det innebär att intressentgrupper 
– aktörer som påverkar eller påverkas av 
Skogssällskapets verksamhet – identifieras och 
intervjuas. De 10 intressentgrupper som Skogs
sällskapet har identifierat som sina viktigaste 
intressenter framgår av figur 2. 

I den inre cirkeln finns de intressenter som 
påverkas direkt av Skogssällskapets verksam
het. I den yttre cirkeln finns de som påverkas 
indirekt eller i mindre grad. Ett antal av intres
senterna har intervjuats för att ta reda på vilka 
hållbarhetsfrågor som de anser vara viktiga för 
Skogssällskapet och hur de ser på Skogssäll
skapets hållbarhetsarbete.

De sju områden som identifierades som 
prioriterade 2018 är de frågor som fortsatt har 
prioriterats i hållbarhetsarbetet även under 
2021 och omfattar verksamhetens klimatpåver
kan, påverkan på biologisk mångfald och mark 
och vatten, påverkan på rekreation och frilufts
liv, förmåga att rekrytera och behålla personal 
med rätt kompetens, efterlevnad av bindande 
krav, vaksamhet mot korruption, innovation 
och ständig utveckling.

Under hösten 2021 genomförde Skogssäll

Figur 2. Skogssällskapets 10 viktigaste 
intressenter 

Friluftsliv

Miljörörelsen

Myndigheter

Forskning

Anställda

Styrelsemedlemmar
Virkesköpare

Jägare

Kunder

Skogsentreprenörer

Mappning. FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 antogs  
av FN:s  medlemsländer 
2015. Tillsammans ba-
lanserar målen de tre 
dimensionerna av håll-
bar utveckling: den eko-
nomiska, den sociala och 
den miljömässiga.

En sammanställning över 
intresentanalysen och den 
interna mappningen finns  
på skogssallskapet.se
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BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

De fyra priorite-
rade målen.

INTERVJU. Karin Fällman Lillqvist, hållbar
hetschef Skogssällskapet, och den som är 
ansvarig för att formulera och följa upp 
Skogssällskapets hållbarhetsmål.

− Arbetet med mappningen ger oss 
ett gemensamt språk när vi pratar 
hållbarhet inom organisationen 
men kanske framförallt när vi pra
tar med andra om vårt hållbarhets
arbete. Det är en stor tillgång och 
underlättar för oss att hitta hållbar
hetsaspekterna i det vi gör, säger Karin 
Fällman Lillqvist.

”Det bekräftar att vårt  
förhållningssätt måste 
vara att integrera hållbar 
utveckling i allt vi gör.”

Karin Fällman Lillqvist.  
Foto: Gustav Claesson

− Det var fascinerande att se att när vi tänkte 
tillsammans så hittade vi faktiskt kopplingar 

till vår verksamhet i alla de globala målen. 
Det bekräftar att vårt förhållningssätt 

måste vara att integrera hållbar ut
veckling i allt vi gör. Det blir spännan
de att jobba vidare med handlings
planer för att vidareutveckla det 
vi identifierar som våra viktigaste 

hållbarhets frågor.
− De globala målen är odelbara, vi 

kan inte välja ut bara ett eller några få 
att jobba med. Men vi kommer att jobba 

olika mycket med olika mål under vissa peri
oder. En del av de områden där vi själva inte 
kan påverka så mycket kan få ett mycket större 
genomslag om vi tar fram gemensamma hand
lingsplaner med våra kunder eller leverantörer. 
Samverkan kommer att vara viktigt för att driva 
hållbar utveckling.

”Arbetet med mappningen ger oss ett gemensamt språk”

skapet en ny omgång intressentintervjuer för 
att få en aktuell bild av vad intressenterna ser 
som Skogssällskapets viktigaste hållbarhetsfrå
gor och hur man ser på det hållbarhetsarbete 
som Skogssällskapet bedriver. Det ger ett bra 
underlag för att utveckla hållbarhetsarbetet.

Den här gången genomfördes intressent
intervjuerna med utgångspunkt från de 17 
globala hållbarhetsmålen. De globala målen 
hittar du på sida 14.

INTERNT I SKOGSSÄLLSKAPET genomfördes under 
2021 också en kartläggning av hur verksamheten 
kopplar till de 17 globala hållbarhetsmålen, en så 
kallad mappning. En bred grupp anställda från 
olika delar av organisationen har jobbat med att 
gå igenom hela verksamheten med utgångspunkt 
i de globala målen. Resultaten från intressentana
lyserna har integrerats i mappningsarbetet.

I DE INTRESSENTANALYSER som gjordes under 
2021 lyfte de intervjuade intressenterna främst 
fyra av de globala målen. Det är mål 15: Eko-

system och biologisk mångfald, 13: Bekämpa 
klimatförändringarna, 12: Hållbar konsum-
tion och produktion samt 3: God hälsa och 
välbefinnande. Dessa fyra kommer att finnas 
med i den prioritering av hållbarhetsfrågor 
som Skogssällskapet tar fram under 2022 med 
intressentanalyserna och mappningen som 
under lag. Exempel på andra områden som lyfts 
av intressenterna och som ligger i linje med 
den egna mappningen är att vi ska fortsätta 
verka för hållbar utveckling och att driva jäm
ställdhetsfrågor, vi ska lyfta fram den mångfald 
vi har i våra arbetsuppgifter och vi ska ännu 
tydligare profilera Skogssällskapets långsiktiga 
inriktning som forskningsfinansiär.

DE FORSKARE SOM söker medel från Skogs
sällskapet anger själva vilka av de globala 
målen som deras projekt bidrar till att lösa. De 
intervjuade intressenterna anser att forsknings
anslagens fördelning på de olika målen ligger 
väl i linje med Skogssällskapets verksamhet. Se 
föregående uppslag för mer information.
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För att skapa en bild av vilka hållbarhetsfrågor som 
våra intressenter anser vara viktiga för Skogssällskapet, 
och hur de ser på Skogssällskapets hållbarhetsarbete, 
har  representanter ur intressentgrupperna intervjuats. 
Här är utdrag ur några av intervjuerna.

Intressenterna har ordet

Marie Larsson-Stern.
Foto: Arvid Larsson- 
Stern

”Jag är imponerad av det  
stora engagemanget”

INTERVJU. Marie Larsson-Stern
I arbetet med att ta fram underlag till sitt 

hållbarhetsarbete har Skogssällskapet tagit hjälp 
av Marie LarssonStern, egen företagare inom 
skogsskötsel och hållbar utveckling och med ett 
förflutet på bland annat Sveaskog, Skogforsk och 
Skogsstyrelsen. Marie har genomfört intressentin
tervjuer och har lett arbetet med att göra mapp
ningen, som visar hur Skogssällskapets verksam
het kopplar till de 17 globala hållbarhetsmålen.

−Att genomföra intressentintervjuer och 
mappning mot de globala hållbarhetsmålen 
parallellt, som Skogssällskapet har gjort, är 
ovanligt vältajmat. Då får man en samlad bild 
av vad som uppfattas som viktiga hållbarhets
frågor internt, genom mappningen, och externt 
genom att fråga intressenterna, säger Marie 
LarssonStern. 

MARIES ERFARENHET ÄR att det till en början 
ofta finns ett motstånd i en organisation mot 
att göra mappningen. Man uppfattar det som 
ytterligare ett moment som tar tid från allt 
annat som ska göras. Men när man har kommit 
in i arbetet så brukar de flesta tycka att det är 
väldigt bra, det ger nya insikter och en struktur 
att hänga upp hållbarhetsarbetet på. Och det är 
viktigt att medvetandegöra kopplingen mellan 
verksamheten och de globala målen.

−Jag är imponerad av det stora engagemang 
som alla inblandade på Skogssällskapet visade 

när det gäller att se och förstå hur verksamheten 
kopplar till de olika målen. Den grupp om 15 
personer från hela Skogssällskapet som jobbade 
med det här blev nog själva förvånade över hur 
mycket de redan idag bidrar till, men också mer 
medvetna om vilka utmaningar och behov av 
utveckling som finns kopplat till de olika målen. 

−De externa intressenterna är överlag posi
tiva till det hållbarhetsarbete som 
Skogssällskapet bedriver. 
Man lyfter olika aspekter 
av verksamheten och 
det väcker tankar 
som man kanske 
inte ser själv när 
man tittar på 
den egna verk
samheten. 
Tillsammans 
med mapp
ningen av de 
globala målen 
skapar det en 
tydlig struktur 
som man kan an
vända i det löpande 
arbetet.

−En särskild utmaning 
som Skogssällskapet har, och 
där jag tror att man kan bli tydligare, är 
hur man formulerar och följer upp hållbarhets
mål på kunders respektive egen mark och i de 
olika länder där man är verksam. Här behöver 
man sätta upp tydligare mål och delmål, och 
nu har man ett bra underlag för att göra det.
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”Det finns utrymme att driva 
verksamheten ännu tydligare 
mot markägarens mål”

INTERVJU. Göran Ståhl, professor vid SLU.
– Hållbar produktion är kärnan i Skogssäll

skapets verksamhet, att driva ett skogsbruk 
som är långsiktigt hållbart. Jag upplever att 
Skogssällskapet ligger i framkant till exempel 
genom att man erbjuder alla förvaltnings
kunder avancerade analysmöjligheter med 
simuleringsverktyget Heureka. Samtidigt är de 
förvaltningsuppdrag jag har sett ganska tradi
tionella, jag tror det finns utrymme att driva 
verksamheten ännu tydligare mot markägarens 
mål. Skogssällskapet kan göra det eftersom 
man inte har någon egen industri och därför 
inte är lika bunden av virkesleveranser som 
många andra aktörer. Det säger Göran Ståhl, 
professor vid Institutionen för 
skoglig resurshushållning 
vid Sveriges lantbruks
universitet, SLU, och 
fortsätter:

– Skogssällskapet 
har potential att 
driva verksamheten 
ännu tydligare 
mot markägarens 
mål och att hjäl
pa markägarna att 
utveckla sina mål. Det 
kan vara biologisk mång
fald, tätortsnära skogsbruk eller 
viltanpassade planer. 

–Skogssällskapet har också 
förutsättningar att vara med och utforska andra 
dimensioner av skogsbruk än de traditionella. 
Man skulle till exempel kunna vara med och 
utveckla den framväxande marknaden för 
klimatsmart skogsbruk och ekologisk kom
pensation inom ramen för vad som brukar 
kallas payment for ecosystem services. Genom 
forskningsfinansieringen har man god fram-
förhållning när det gäller att utveckla kunskap 
om hållbart skogsbruk och naturvård och som 
stor markförvaltare med välutvecklat nätverk 
kan man mäkla den typen av tjänster mellan 
olika aktörer.

”Vara ännu mer aktiv när det 
gäller att dela med sig  
av kunskap”

INTERVJU. Joel Hallgren, Kristianstad kommun.
– Skogssällskapet har ett brett synsätt på hur 

skog kan skötas, det är bra. Jag tycker att man 
skulle kunna vara ännu mer aktiv när det gäller 
att dela med sig av kunskap om hur flera olika 
värden kan utvecklas samtidigt i skogen. Där är 
de egna fastigheterna en tillgång!

– På Kristianstad kommun jobbar vi mycket 
med hållbarhet. Skogssällskapet har förmåga 
att tänka brett kring olika mål för skogen, det är 
viktigt. För oss som förvaltar kommunala skogar 
är det många olika mål att ta hänsyn till. Vi vill 
skapa skogar som är tillgängliga för medborg
arna och som också är bra för den biologiska 
mångfalden. Och påverkan på vatten är viktig  
– i Kristianstad är det påtagligt att vi måste vara 
rädda om Östersjön. Allt det här har vi med när 
vi nu tar fram en skogspolicy för kommunen. I 
det arbetet har vi bra stöd av Skogssällskapet.

Göran Ståhl. 
Foto: Viktor Wrange
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INTERVJU. Fredrik Jönsson, skogsförvaltare.
– Skogsskötsel kopplar till flera av de globala 

hållbarhetsmålen. För mig som förvaltare är 
det viktigt att känna kunden och fastigheten 
väl. Då har jag lättare att ge förslag på åtgärder 
som är i linje med markägarens mål och bidrar 
till hållbar utveckling på olika sätt. Det säger 
Fredrik Jönsson som är skogsförvaltare på 
Skogssällskapet i Skövde och facklig represen
tant för SACO Naturvetarna. Han berättar om 
en björkskog som vuxit upp på en betesmark 
och där markägarens mål var god ekonomisk 
avkastning och hög virkesproduktion. 

– Det vanligaste sättet att föryngra på den plat
sen skulle nog vara att göra en slutavverkning 
och plantera gran för att nå markägarens mål. 
Nu har vi i stället lämnat kvar ett glest bestånd 
av björk, en skärm, som förhindrar att marken 
blir alltför blöt samtidigt som gran kan växa upp 
inunder. Markägaren är nöjd med att det blev 
så fint – granar som växer bra, björkarna som 
skapar en vacker plats och att man slipper kal
hyggeskänslan. Och genom åtgärderna främjar 
vi såväl produktionen av hållbar råvara som 
biologisk mångfald när den uppväxande skogen 
innehåller flera trädslag.

– Internt tycker jag att det är viktigt att Skogs
sällskapet mäter miljöpåverkan och sätter 
fokus på miljö påverkan av företagsbilar och 
förmånsbilar. Till exempel genom att stimulera 
övergången till elbilar genom att visa på mo
deller som klarar av våra förhållanden med 
vinterkörning och skogsbilvägar. 

– Jämställdhet och rättvisa arbets
villkor tycker jag också är en viktig 
hållbarhetsfråga. Jag upplever inte 
att vi har diskriminering i Skogs
sällskapet men vi har fortfarande 
väldigt få kvinnor i förvaltnings
organisationen och jag tror att det 
skulle vara bra med utbildning inom 
jämställdhet så att vi lär oss se vårt 
eget beteende och upptäcker normer 
som vi kanske inte ser. Det är lätt att leta efter 
personer som liknar en själv vid anställningar 
till exempel.

Fredrik Jönsson.
Foto: Privat

”För mig är det viktigt att 
känna kunden och fastig
heten väl”

”Det finns ett stort behov att 
utveckla skogsbruksmodeller”

INTERVJU. Per Larsson, Världsnaturfonden, 
WWF. 

– Skogssällskapet har naturligtvis ett natur
vårdsarbete, men har inte satt egna mål för 
uppföljning och status för biologisk mångfald. 
Det tycker jag att man ska göra om man tar be
varande av biologisk mångfald på allvar, säger 
Per Larsson, senior rådgivare på WWF.

– Det är bra att Skogssällskapet använder 
forskningsfinansieringen för att stödja kun
skapsutveckling om hur man kan utveckla 
andra värden än virkesproduktion i skogen. Jag 
ser att man kan använda egen mark mer aktivt 
för att utveckla och visa på nya sätt att nyttja 
skogen i den egna verksamheten. Det finns ett 
stort behov av att utveckla skogsbruksmodeller 
för skogens alla nyttigheter. Här kan Skogssäll
skapet bidra mer.

– Ett annat område där Skogssällskapet skulle 
kunna bidra är när det gäller att lyfta fram strate
giskt viktiga frågor kring klimatanpassning – olika 
skogsskötsel och naturvårdsmodeller för att spri
da risker till exempel. Det finns stor efterfrågan på 
det i hela samhället och hos många markägare.
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Skapade värden
FÖR ATT NÅ en hållbar utveckling i skogen krävs 
det att ekonomiska, ekologiska och sociala 
värden samspelar och utvecklas. I Sverige finns 
i dag 320 000 skogsägare. Skogsägarens mål 
ska vara det som styr hur skogen sköts. Sverige 
har också anslutit sig till de 17 globala målen 
för hållbar utveckling. Skogssällskapet arbetar 
för att skogsägarnas olika mål ska samverka 
med de globala målen, då menar vi att vi kan ta 
större steg mot en mer hållbar utveckling. Då 
skapar vi en mångfald av värden i skogen. När 
vi kartlägger hur vår verksamhet kopplar till de 
globala målen ser vi att vi bidrar på olika sätt 
till alla 17 mål.

Skapade ekonomiska värden 
Skogssällskapet skapar genom sin verksam
het ett direkt ekonomiskt resultat som bland 
annat delas ut genom stiftelsens finansiering 
av forskning och kunskapsutveckling. Genom 
aktivt och uthålligt brukande av våra egna 
och våra kunders skogar skapas ekonomiska 
värden i form av både direkt avkastning och 
ökad värde tillväxt i skötta skogar. Dessa värden 
kommer våra kunder och samhället tillgodo 
och bidrar till att uppfylla flera av de globala 
hållbarhetsmålen.

Skapade ekologiska värden
Skogssällskapet arbetar aktivt på egen skog med 
bland annat naturvårdande skötsel, avsättning 
av skog för naturvårdsändamål, bränningar och 
våtmarksrestaurering. Samtidigt arbetar vi med 
att föra ut våra kunskaper inom dessa områden 
till våra kunder. Över 50 000 ha av de skogar 
som Skogsällskapet förvaltar har naturvård 
som huvudmål, antingen genom att de lämnas 
orörda eller sköts så att naturvärderna ökar. 
Det kan handla om att ge mer plats till lövträd, 
att hugga fram ett betesmark eller att  förstärka 
naturvärden i en gammal tallskog. Mer än 
hälften av arealen inom Skogssällskapets fasta 
kundkrets är skogsbrukscertifierad genom FSC 
och/eller PEFC, till största delen inom vårt eget 
gruppcertifikat. Certifieringen bidrar till att 
skapa ekologiska värden utöver gällande lagkrav 

För att ljusa upp skogen runt bostadsområdet Granloholm, Sundsvall, har 
stora granar huggits bort, för att gynna lövträden och skapa en ljusare och 
tryggare miljö. Foto: Ulrika Lagerlöf

genom frivilliga avsättningar, ökad lövandel, 
lövinblandning, naturvårdande åt gärder, hänsyn 
till död ved, naturvårdsbränningar etcetera.

Skapade sociala värden
Med skogens sociala värden menar vi de 
aspekter som berör människor i skogen – både 
de som har skogen som sin arbetsplats, och de 
som vistas där för rekreation och upplevelser. 

”Genom aktivt och uthålligt brukande 
av våra egna och våra kunders skogar 
skapas ekonomiska värden i form  
av både direkt avkastning och ökad 
värdetillväxt i skötta skogar.”
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För dem som arbetar i skogen är det viktigt 
med avtal som tydligt reglerar ansvar, ersätt
ning och arbetsuppgifter. För närboende och 
lokalbefolkning är dialog i samband med åtgär
der i skogen viktiga för att skapa ökad förståel
se och delaktighet. Många av Skogssällskapets 
kunder är kommuner, där den tätortsnära 
skogsskötseln är en viktig del i ägandet. För att 
bidra till människors välbefinnande i skogen 
skapar vi utsiktsplatser, röjer stigar och leder 
och gallrar fram blandskogar med vackra löv
träd. Vi finansierar också forskning om skogens 
sociala värden, kunskap som förändrar hur 
skogar runt om i landet sköts.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

JÄMSTÄLLDHETGOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

SKAPADE EKOLOGISKA VÄRDEN 
Exempel: 
1. Finansierar stort antal forsk
ningsprojekt som utvecklar 
och sprider kunskap inom 
området.
2.  Hjälper kunder att se nya möjligheter och 

att utveckla hela skogsfastigheter genom till 
exempel återvätning av våtmarker och natur
vårdande skötsel.

Mål: 

SKAPADE SOCIALA VÄRDEN  
Exempel:
1. Nolltolerans mot diskrimi
nering – följs upp i medbetar
undersökning.
2.  Uppmuntrar aktivt till god balans mellan 

arbete och familjeliv för män och kvinnor. 

Mål: 

SKAPADE EKONOMISKA VÄRDEN 
Exempel:
1. Skapar långsiktig ekonomisk 
lönsamhet i skogen genom god 
skogsskötsel.
2. Visar på fler alternativ till tjänster och 
 intäkter från skogen i rådgivningen.

Mål: INGEN
FATTIGDOM

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Hur vi bidrar till målen
Exempel på vilka och hur de globala 
målen kopplar till vår verksamhet.

”För dem som arbetar i 
skogen är det viktigt med 
avtal som tydligt reglerar 
ansvar, ersättning och  
arbetsuppgifter.”
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Risker och möjligheter 
i verksamheten
VID DEN ÅRLIGA genomgången av  Skogssällskapets 
miljöaspektsförteckning kompletterades förteck
ningen med ytterligare en betydande miljö
aspekt: skador på forn och kulturlämningar. 
Inga övriga förändringar i prioriteringarna eller 
andra tillägg gjordes. 

Flera av de riskfaktorer vi redan tidigare 
identifierat och som påverkar skogen kommer 
med stor sannolikhet att förvärras som en följd 
av ett förändrat klimat. Risken för stormfällning 
bedöms öka, torka blir sannolikt ett värre pro
blem och körskadorna blir svårare att undvika 
när markens bärighet minskar på grund av var
mare vintrar. Många skadegörare som barkbor
rar, snytbaggar och rotrötesvampar kommer 
med stor sannolikhet att gynnas av ett varmare 
klimat. Risken är också stor att vi får in nya 
skadegörare i våra skogar. Ett varmare klimat 
innebär också möjligheter. Vid en uppvärmning 
av jordens medeltemperatur med två grader 
beräknas trädens tillväxt i Sverige öka med i 
genomsnitt 25 % till slutet av detta århundrade. 

SKOGSBRUK ÄR EN komplex verksamhet, och för 
att rusta oss för framtidens utmaningar är det 
klokt att sprida riskerna genom att variera sköt
selmodeller, trädslag och omloppstider. Skogs
sällskapets utgångspunkt är att skog kan skötas 
på många olika sätt. Vad som är den optimala 
skötseln beror på vilka förutsättningar och mål 
man har med sitt skogsägande och vilka risker 
man är beredd att ta. På Skogssällskapet ser 
vi skogsskötseln som en verktygslåda – olika 
verktyg kan användas på olika sätt för att styra 
ett skogsbestånd eller en hel skogsfastighet i 
en önskad riktning. Vi hjälper våra kunder att 
formulera sina mål och lägger tillsammans upp 
en plan för hur målen ska nås.

En sak som är säker i en i övrigt osäker fram
tid är att kunskap kommer att spela en central 
roll. När förutsättningarna för skogsbruk för
ändras blir det en styrka att ha tillgång till den 
senaste kunskapen om hur skogen fungerar. 

Här jobbar Skogssällskapet på bred front. Vi bi
drar genom våra årliga forskningsanslag till att 
ny kunskap ständigt tas fram. Vi använder vår 
egen skog i forsknings och demonstrations
syfte och vi jobbar också hårt med vår interna 
kompetensutveckling inom skogsskötselom
rådet. På så vis kan vi ge våra kunder råd som 
är anpassade efter deras mål och som möter 
framtida förändringar på ett bra sätt.

”Vid en uppvärmning av jordens 
medeltemperatur med två grader 
beräknas trädens tillväxt i Sverige 
öka med i genomsnitt 25 % till slutet 
av detta århundrade.”

Ett stormfällt träd i Jämtland. Foto: Ulrika Lagerlöf. 

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Dessa mål 
mappar mot 
rubriken.
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SKOGSSÄLLSKAPETS VERKSAMHET MEDFÖR olika 
former av miljöpåverkan. Vår verksamhet byg
ger på en förnybar resurs. För att omsätta den 
resursen i de produkter och tjänster som skogen 
erbjuder behöver vi använda andra resurser, 
en del av dem är förnybara, en del inte. För oss 
på Skogssällskapet är ständig förbättring och 
effektivisering för att minska insats resurserna 
en viktig del i att göra verksamheten hållbar. 
De största miljöpåverkande faktorerna i vår 
verksamhet bedömer vi ligger i förändringar i 
närings och mineralbalans, biotopförändringar, 
påverkan på mark och vatten, samt utsläpp av 
koldioxid genom vår avverknings och transport
verksamhet. Bedömningen av vår miljöpåver
kan är framtagen med stöd i aktuell forskning, 
genom vår intressentanalys och utifrån våra 
interna uppföljningsprogram. För att övervaka 
vår miljöpåverkan och minimera våra negativa 
effekter mäter vi ett antal faktorer.

Här nedan redovisas några av dessa.

Avverkade arealer
Avverkade arealer (alla aktiva avtalskunder,
inte förmedlingsuppdrag)
Omfattningen av avverkningsarbetets miljöpå
verkan är till stor del beroende av avverkad 
areal. I tabell 1 nedan redovisas arealer avver
kade i Skogssällskapets egen regi fördelade på 

Använda resurser och 
miljöpåverkan 

avverkningsform för 2021. Förra årets siffror 
inom parentes.

Avsättningar och naturvårdande 
åtgärder
Avsättning av skogsmark för naturvårdande 
ändamål är ett sätt att minska risken för ne
gativ påverkan avseende biotopförändringar. 
Av Skogssällskapets totala förvaltade areal 
produktiv skogsmark har totalt cirka 17 % satts 
av för naturvårdsändamål (målklass NO och 
NS). På ytterligare cirka 5 % av den produktiva 
arealen bedrivs ett skogsbruk med en förstärkt 
naturhänsyn (målklass PF). Under 2021 genom
fördes olika former av naturvårdande åtgärder 
på cirka 240 ha (ca 340 ha 2020).

Trädslagsfördelning
Andelen lövträd i skogslandskapet är en viktig 
faktor för att öka och bibehålla biodiversiteten. 

ANDEL VOLYM ANDEL AREAL

Gallring 16 % (18 %) 39 % (36 %)

Föryngringsavverkning 68 % (58 %) 36 % (30 %)

Övrig avverkning 16 % (24 %) 25 % (34 %)

Tabell 1. Fördelning av avverkad volym och areal 
Fördelning av avverkad volym och areal mellan olika avverknings-
former 2021 (2020). 

”För oss på Skogssällskapet är 
ständig förbättring och effekti-
visering för att minska insats
resurserna en viktig del i att 
göra verksamheten hållbar.”
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Lövträden ger också ökade upplevelsevärden. 
En annan faktor när det gäller trädslagsfördel
ningen är andelen tall. Tallen är hårt ansatt 
av viltbete och ersätts i många fall av gran när 
det är dags för föryngring. Under 2021 uppgick 
volymandelen lövträd inom Skogssällskapets 
kundkrets, inklusive eget innehav, till 18 %, an
delen tall till 44 % och andelen gran och övriga 
barrträd till 38 %. 

Markberedning
Markberedning är en mycket viktig förut
sättning för att lyckas med skogsföryngring. 
Markberedning skapar goda förutsättningar för 
plantornas och frönas etablering och skyddar 
mot skador av snytbaggar. Markberedning på
verkar också miljön genom markkompaktering, 
utlakning av skadliga ämnen, till vattendrag, 
risk för skador på kulturlämningar med mera. 
Inom Skogssällskapet har markberedningens 
påverkan funnits med som ett utredningsmål 
under några år och har följts upp i samband 
med skogsvårdsuppföljningar. Under 2021 har 
drygt 85 % av alla planterade hyggen mark
beretts. Harvning och högläggning är de mest 
använda metoderna. Andelen av markytan, på 
markberedda hyggen, som påverkats av mark
beredningen är cirka 30 % under 2021  
(33 % för 2020).

Figur 3. Traktuppföljning
Andel godkända trakter avseende naturhänsyn 2011/2012 t.o.m. 2021. 
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Kvalitetsuppföljning av skogsvårds-
arbetet
Skogsvårdsarbetet med föryngring och ungs
kogsröjning är något av det viktigaste vi gör i 
skogen. Det är här vi lägger grunden för den 
framtida skogens tillväxt och värde utveckling. 
Tillväxten har också stor betydelse för klimatet 
eftersom det är en viktig faktor för hur mycket 
koldioxid skogen binder in. Skogssällskapet 
genomför årligen en uppföljning av kvaliteten i 
plantering och röjning. Vi följer upp hela kedjan 
från beställning av jobb via traktdirektiv till ut
förande och återrapportering. Det är avgörande 
att alla delar i kedjan fungerar för att vi ska 
erhålla en god kvalitet i skogsvårdsarbetet. 

Traktuppföljning
En viktig del i vårt program för uppföljning av 
miljöhänsyn i det skogsbruk vi bedriver är den 
löpande traktuppföljningen. I figur 3 nedan vi
sas en sammanställning av en rad  faktorer med 
koppling till naturvårdshänsyn som kon trolleras 
vid traktuppföljningen. Exempel på faktorer 
som ingår i redovisningen är hänsyn till skydds 
och kantzoner, småbiotoper, naturvärdesträd, 
död ved etc. Resultatet är fördelat på gallring 
respektive föryngringsavverkning och uttrycker 
andelen godkända trakter per räkenskapsår.
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Körskador
Begränsning av körskador betraktas som en 
mycket viktig fråga för att i sin tur begränsa 
verksamhetens påverkan på mark och vatten. 
Körskadorna har därför lyfts ut ur den allmänna 
redovisningen av hänsyn ovan och behandlas 
separat. I figur 4 till höger visas andelen trakter 
godkända med avseende på körskador. Sedan 
tidigare har vi infört markfuktighetskartor som 
en del i våra traktdirektiv och också genomfört 
utbildningar i skonsam drivning för både tjäns
temän och entreprenörer. Resultatet varierar 
på årsbasis beroende på bl.a. väderförhållande 
vilket gör att körskadorna kräver ständig upp
märksamhet i uppföljningar och kontroller.

Bränsleförbrukning och utsläpp
Bränsleförbrukning i samband med skogsarbete 
och transporter utgör Skogssällskapets största 
källa till utsläpp av växthusgaser och behöver 
därför följas upp löpande. Bedömningen av 
förbrukad bränslemängd och utsläpp av koldi
oxid i samband med Skogssällskapets avverk
nings och transportverksamhet har gjorts 
med verktyget Klimat Calc och innehåller en 
del felkällor orsakade av ursprungsmaterialet. 
Eftersom allt avverknings och transportarbete 
utförs av inköpta resurser varierar uppgifternas 
detaljeringsgrad stort mellan olika utförare och 
geografiska områden. Vi har därför fått göra 
en del generaliseringar och antaganden. Som 
underlag har använts en ”medelmaskin” och 

 UTSLÄPP, KG CO2/M3FUB FÖRBRUKNING, LITER /M3FUB

Rundvedstransporter 4,60 2,25

Skotning 2,39 0,80

Skördning 3,11 3,11

Egna fordon EJ MÄTT EJ MÄTT

Totalt 10,10 4,11

Tabell 2. Förbrukad bränslemängd och utsläpp av CO2
Beräknad mängd utsläpp av CO

2
 och förbrukad mängd drivmedel i huvuddelarna 

av Skogssällskapets verksamhet. 

Figur 4. Traktuppföljning
Andel godkända trakter avseende  
körskador 2011/-12 t.o.m. 2021. 
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  Föryngringsavverkning      Gallring

en ”medellastbil” baserad på befintlig maskin- 
och lastbilspark och deras bränsleförbrukning. 
Inblandning av förnyelsebart drivmedel har 
upp skattats på basis av entreprenörernas 
och åkeriernas rapporter men har sannolikt 
underskattats. Fördelningen av utsläppen och 
bränsleförbrukningen redovisas i tabell 2. Vår 
påverkan på utförarna sker främst genom krav 
på maskintyper, utsläpp och drivmedel i åkar 
och entreprenörsavtal.
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Tjänsteresor 
Skogssällskapet är en geografiskt spridd organi
sation med 20 kontor, varav många mindre. Att 
resa både kortare och längre sträckor är en nöd
vändig del i vår vardag – för att möta våra kunder 
och träffa kollegor. Samtidigt som covid19 har 
minskat resandet betydligt så har pandemin på 
samma gång påskyndat teknik och pedagogik 
för att mötas på distans. Microsoft Teams är det 
digitala mötesforum som används på företaget. 
Sett över flera år har Skogssällskapet minskat 
på flygresor till förmån för tågresor. Exempelvis 
sker alla resor mellan Göteborg och Stockholm 
med tåg. Antalet tjänsteresor med bil har också 
minskat. Det är positivt ur hållbarhetssynpunkt 
och Skogssällskapet fortsätter arbetet med att 
resa miljövänligt och resurssnålt.

Policy för förmåns och företagsbilar 
Bilparken består av miljövänliga bilar med hög 
säkerhetsnivå, låg bränsleförbrukning och lågt 
koldioxidutsläpp men hänsyn tas även till att 
bilarna körs på skogsbilvägar. Våra förmånsbilar 
hanteras som operationell leasing via våra sam
arbetspartners LeasePlan och Autolease. Opera
tionell leasing innebär att det är leasingföretaget 
som äger och ansvarar för bilarna och hyr ut dem 
till Skogssällskapet. Fordonen byts tidigast ut ef
ter 36 månader men har bilen efter den tiden inte 
körts så långt utvärderas om leasingperioden ska 
förlängas ytterligare 12–24 månader. Under 2021 
har det tillkommit tre elbilar i vagnparken och 
andelen laddhybrider har samtidigt ökat vilket är 
en positiv utveckling. Vi följer aktivt utveckling
en av nya modeller för att anpassa policyn och 
därmed bilparken till marknadens utveckling 
avseende miljöanpassning av bilar.

 ANTAL MIL ANTAL RESOR

Bil 103 450 (106 500) – 

Flyg 1 330 (4 000) 25 (80)

Tåg 2 360 (6 300) 99 (177)

Tabell 3. Resor i tjänster 
I statistiken syns inte kortare tågresor med pendeltåg och resor som betalas 
via årskort (förra årets värden inom parentes).

Alla resor mellan Stockholm och Göteborg sker via tåg.  
Foto: Pexels
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Personal och socialt

Styrelsen för Stiftelsen  
Skogssällskapet

Personalomsättning och rekryteringar 
Under verksamhetsåret har 13 medarbetare 
slutat sina tillsvidareanställningar vid Skogs
sällskapet i Sverige. Det motsvarar i runda tal 
en personalomsättning på knappt 13 % för året. 
Vi har haft 17 rekryteringar med i snitt 12 sökan
de. Utöver ersättningsrekryteringar förstärker 
vi främst inom fältverksamheten. Till våra som
marjobb hade vi närmare 100 sökanden och 
kunde erbjuda jobb till 7 studenter vid skogliga 
utbildningar.

Föräldraledighet 
Under året har Skogssällskapets medarbetare 
tagit ut föräldraledighet på 4,9 % (2,8 %) av 
tillgänglig arbetstid. Av denna har 66 % (85 %) 
tagits ut av män och 34 % (15 %) av kvinnor. 
Medelåldern bland de anställda är 45 år, vilket 
gör att antalet medarbetare med barn i åldrar 
som ger rätt till föräldraledighet är relativt låg 
i Skogssällskapet. Positivt är att vi ser att allt 
fler medarbetare tar ut föräldraledighet och ar
betsgivaren arbetar aktivt med att hitta stabila 
bemanningslösningar under ledigheten. 

Friskhetstal/sjukfrånvaro 
Skogssällskapets mål är att ha ett friskhetstal 
på över 98 %. Under verksamhetsåret 2021 
landade friskhetstalet på totalt 97 %, vilket är 
en liten försämring jämfört med året innan. 
Det ökade antalet sjukskrivningar kopplat till 
såväl Coronapandemin och psykisk ohälsa har 
ökat i samhället och även Skogssällskapet har 
påverkats. Företaget har fortsatt att göra aktiva 
insatser inom psykosocial hälsa på såväl led
arnivå som medarbetarnivå, i samarbete med 
företagshälsovården Avonova. Utnyttjandet av 
friskvårdsbidraget och friskvårdstimmar har 
fortsatt att öka. Vi har inte haft någon arbets
skada av allvarlig karaktär under 2021.

Utbildning/kompetensutveckling 
Det har genomförts en strukturerad, digital 
utbildningssatsning inom skogsförvaltning
ens alla moment för samtlig fältpersonal 
samt fortsatta utbildningar inom natur och 

kultur miljöhänsyn. Totalt har 37 medarbetare 
genomgått SYNutbildningar i bland annat 
Natur & kulturmiljöhänsyn avverkning, dikes
rensning/skyddsdikning samt naturvärdes
bedömning. Samtliga ledare utbildas och 
tränas kontinuerligt i ledarskap och coaching, 
under året som gått med fokus på föränd
ringsledning. Medarbetarenkäten visar att ett 
redan mycket högt ledarskapsindex har stärkts 
ytterligare. 

Fotnot: Till grund för vårt arbete med personal och sociala 
frågor har vi vår Policy för socialt ansvarstagande, den 
kontrolleras bland annat i samband med våra certifierings-
revisioner.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

Dessa mål 
mappar mot 
rubriken.
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Figur 5. Anställda på Skogssällskapet 
Den sista december 2021 hade Skogssällskapet 100 (94) anställda, 
av dessa var 75 (71) män och 25 (23) kvinnor. Fem anställda, alla 
män, var skogsarbetare. (Föregående års siffror i parantes.)

75 % män
25 % kvinnor

Ledningsgrupp 



Korruption

Skogssällskapet tar avstånd från alla former 
av korruption. Skogssällskapet är verksamt 
i Sverige, Finland och Lettland. I Sverige och 
 Finland bedöms riskerna för korruption som 
små. Gällande lagstiftningar bedöms tillräckliga 
för att reglera verksamheterna så att korrup
tion förebyggs i dessa länder. Den huvud
sakliga verksamheten består av förvaltning 
av egen och kunders skog samt investerings
stöd och ekonomitjänster. I Lettland bedöms 
korruptions riskerna i vissa avseenden vara 
högre och arbetet för att motverka korruption 
där beskrivs därför mer ingående nedan.

Förebyggande arbete i Lettland
Affärer med skog och mark
Efter de baltiska ländernas självständighet från 
tidigare Sovjetunionen genomfördes ett stort 
restitutionsprogram där betydande arealer 
återbördades till sina forna ägare. Många av 
dessa såg sig inte ha möjlighet att bedriva jord 
eller skogsbruk och valde därför att sälja sin 
mark vidare. Vid dessa överlåtelser uppstod 
ofta problem med att verifiera äktheten i doku
mentationen som då var helt pappersbaserad. 
För att komma till rätta med problemen tog 
inskrivningsmyndigheten över ansvaret. Vid 
ägarbyte genomförs i dag en noggrann kontroll 
av handlingar, fullmakter, inskrivningar samt 
ägarförhållanden. Först när denna kontroll är 
genomförd kan en lagfart utfärdas. Systemet 
får betraktas som mycket säkert.
 
Entreprenader
I samband med upphandling av entreprenader 
och tjänster finns risk för olika former av mutor. 
I det upphandlingsförfarande som vi tillämpar 
vid våra upphandlingar, är personalen utbildad 
och medveten om riskerna. Stickprovskontroller 
genomförs inom ramen för vår FSC certifiering 
för att säkerställa trygghet i dessa processer.

Virkesförsäljning
Även vid virkesförsäljning föreligger risker för 
mutor och bestickning. Vi motverkar detta 
genom tydlig etisk hållning, utbildningar samt 

stickprover. Vi har inte haft några kända fall där 
mutor eller bestickning förekommit. Merparten 
av virkesförsäljningen sker genom så kallad 
rotpostförsäljning där budgivningen är sluten 
och affären går till den som lämnat högst bud 
vid budens öppnande. Handelsformen minskar 
risken för otillbörlig påverkan markant.

Pågående arbeten för att motverka korruption
Skogssällskapet följer nationella lagar och 
föreskrifter i respektive verksamhetsland. I dag 
utgör dessa mycket  hårda kontrollstationer vid 
affärstransaktioner. Anmälningsplikt föreligger 
vid befarad penningtvätt eller andra oegent
ligheter. I dagsläget genomförs  upphandlingar 
med standardiserad dokumentation och 
kontroll av våra entreprenader. Granskning sker 
både vid vårt interna kontrollarbete och vid 
externa revisioner genom FSC-certifieringen. 
Inga avvikelser har rapporterats. Arbete pågår 
med att fastställa en policy för etik, värdegrund 
och motverkande av korruption i Lettland.

Penningtvätt
Omfattande informationsinhämtning och kon
troll sker från skattemyndigheterna i de baltiska 
länderna med syfte att upptäcka samt förebygga 
penningtvätt. Redovisning av ”Ultimate Bene
ficiary” för samtliga våra klienter, virkesköpare 
samt entreprenörer krävs för verksamheten.

Stickprover är en åtgärd för att motverka mutor och bestickning vid virkesförsäljning.   
Foto: Ulrika Lagerlöf
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Bilaga 1. Vår medverkan i nätverk 
och styrelser

SKOGSSÄLLSKAPET FINNS REPRESENTERAT i olika sam
manhang i skogssektorn. Under verksamhetsåret 2021 
fanns vi bland annat med i Skogforsks styrelse, Skog
forsks rådgivande grupp för skogens produktion (RGS), 
Skogforsks samverkansgrupp för skoglig planering 
(PSG), Biometrias styrelse, Trädbränsleföreningens 
styrelse, Skogsstyrelsens regionala sektorsråd i regi
on nord och syd, Stoppa borrarna, Skogsnäringens 
målbildsarbete, Variationsrikt skogsbruk, Styrgruppen 
för Heureka förvaltning vid SLU, Svenska skogen, FSCs 
 internationella Policy and standard committee, Gröna 
arbetsgivares (arbetsmiljönätverk), APSEkommittén, 
samverkansgrupp för entreprenadskogsbruk (ESG), 
Brukargrupp för virkesvärde, Arbetsgrupp Brand 
(Skogforsk), styr grupper för Skogen i skolan samt i flera 
sammanhang på regional och lokal nivå. Vi finns också 
representerade i styrelserna för våra närstående stiftel
ser, Hildur och Sven Wingquists stiftelse, Stiftelsen Stina 
Werners fond, Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond 
samt Stiftelsen PeterssonGrebbe. 

Bilaga 2. Mänskliga rättigheter

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER KAN uppfattas som något som ligger 
långt från vår egen vardag, men handlar i grund och bot
ten om hur vi möter varandra varje dag. I Skogssällskapet 
mäter vi årligen vårt Motiverad medarbetarindex (MMI) 
där våra medarbetare får besvara frågor om bland annat 
jämlikhet och likabehandling.

I 2020 års mätning ser vi att mindre än 2 % anser att 
man inte behandlas lika. Siffran är låg och har minskat 
ytter ligare sedan förra årets MMI men målet är givetvis 
att nå 0 %. Före tagsledningen och respektive avdel
ningschef har i uppdrag att ha löpande dialog med 
varje  medarbetare för att fånga upp de här frågorna och 
vidta de åtgärder som behövs för att den nolltolerans 
mot kränkande beteenden som Skogssällskapet står 

för ska efterlevas i praktiken. Inom ramen för de olika 
 certifieringssystemen är hänsyn till bland annat arbetares 
och ursprungs befolkningars rättigheter centrala frågor. 
Årliga certifieringsrevisioner säkerställer att avvikelser och 
eventuella bristande rutiner åtgärdas. Under året uppkom 
inga avvikelser rörande dessa ämnen. Tillsammans med 
det interna värderings arbetet gör det att mänskliga rättig
heter hanteras i alla led av Skogssällskapets verksamhet.

Bilaga 3. Bindande krav 

MED BINDANDE KRAV avses lagar, certifieringskrav, avtal 
och eventuella intressentkrav som Skogssällskapet 
inom ramen för ISO 14001 ansett vara bindande. 
Exempel på bindande krav som direkt rör Skogssäll
skapets verksamhet är skogsvårdslagen, miljöbalken, 
kulturminneslagen och dataskyddsförordningen. Andra 
bindande krav är avtal med kunder, entreprenörer, 
nyttjanderättshavare och anställda. Uppfyllandet av 
våra bindande krav bevakas internt bland annat med 
hjälp av internrevision, avvikelsehantering, kontakter 
med Skogsstyrelsen och andra myndigheter samt even
tuellt inkomna anmälningar och klagomål. Vid dessa 
kontroller har inga tecken framkommit som tyder på att 
Skogssällskapet systematiskt eller medvetet bryter mot 
våra bindande krav eller att våra system inte uppfyller 
de krav som ställs på kontroll och övervakning. Ett 
formellt klagomål på Skogssällskapets verksamhet har 
inkommit och hanterats under året. 

Under maj–juni 2021 genomförde DNV den årliga 
externa certifieringsrevisionen där vi kontrollerades 
gentemot kraven i FSC, PEFC och ISO 14001standar
derna. Totalt erhölls 25 mindre avvikelser, och fyra 
allvarliga avvikelser mot FSC och PEFCstandarderna 
samt fem avvikelser mot ISO 14001. De allvarliga avvikel
serna rörde brister i rutiner för spårbarhet samt brister 
i hanteringen av körskador och kontroll av rödlistade 
arter. Vi blev under 2021 vid ett tillfälle polisanmälda av 
en privatperson för brott mot fornminneslagen. Denna 
utredning lades senare ner av polisen. 

Bilagor
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PROJEKTTITEL ÄMNESKATEGORI BELOPP
MOTTAGANDE  
ORGANISATION

BIOREACT: Biochar reactors to purify forest 
runoff water in managed peatland forests  
– efficiency of novel biochar feedstocks

Klimatanpassat och håll
bart skogsbruk 1 019 628 SLU

Hur skapa funktionella kantzoner vid gallring? Mark och vatten 1 353 499 Skogforsk

Identifiering av områdesfaktorer som  
ökar risken för MeHg bildning vid våtmarks
restaurering i skogsmark

Mark och vatten 1 612 778 SLU

Tree cavities as indicators of nature  
conservation values in forest management Natur och kulturvård 1 826 880 University of  

Eastern Finland

Skötselregimers påverkan på tallskogens 
naturvärden, habitatfragmentering samt 
populationer och genflöde hos den nationella 
åtgärdsarten raggbock Tragosoma depsarium

Natur och kulturvård 1 599 178 SLU

Tree species mapping using harvester and 
remote sensing data Planering 809 165 Skogforsk

Kartläggning av tillstånd och förändringar med 
tidsserier av satellitradardata för framtidens 
skogsbruksplanering.

Planering 1 597 633 SLU

Varför upphör utbrott av granbarkborre? Skador på skog 534 999 SLU

Granens tillväxtresiliens i relation till  
försvarsmekanismer efter svår torka  och 
klimatologiska tröskelvärden avgörande  
för granens försvar

Skador på skog 907 607 Skogforsk

Mer förädlade björk! Skogsförädling 429 772 Skogforsk

Effektiv anläggning av blandbestånd av gran 
och björk Skogsskötsel 1 208 506 Skogforsk

Kiselupptag från aska i skogsträdplantor – kan ge 
positiva effekter på skogsträd vid askåterföring Skogsskötsel 190 000 Stockholms  

universitet

Naturvårdande skötsel i ädellövskog  
– en bildguide

Kommunikation och 
kunskapsspridning 600 000

Skogens kol informationsprojektet Kommunikation och 
kunskapsspridning 500 000 Skogforsk

Euroforester alumnikonferens Kommunikation och 
kunskapsspridning 50 000 SLU

Skogen i skolan regionalt och centralt Kommunikation och 
kunskapsspridning 300 000 Skogen i skolan

Summa 14 539 645

Bilaga 4. Projekt som beviljades medel i utlysningen 2020/2021
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GRI-INDEX BESKRIVNING SIDHÄNVISNING KOMMENTAR

1021 Organisationens namn HR 2, ÅR

1022 Aktiviteter, produkter och tjänster HR 511

1023 Huvudkontorets lokalisering HR 30, ÅR Göteborg

1024 Lokalisering av verksamhetens aktiviteter HR 7

1025 Ägarstruktur och bolagsform HR 5–6, ÅR

1026 Marknader som organisationen är verksam på HR 5–7

1027 Organisationens storlek HR 26

1028 Information om anställda HR 22, ÅR

1029 Värdekedja HR 19

10210 Viktiga förändringar i organisation och värdekedja HR 30 Inga genomförda

10211 Försiktighetsprincipen HR 12, 21, 11

10212 Externa initiativ HR 8, 9, 13, 29

10213 Medlemskap i organisationer HR 28

10214 Uttalande från vd HR 4

10215 Påverkan, risker och möjligheter HR 21–24

10216 Värderingar HR 5, 11

10218 Styrning av organisationen ÅR

10240 Intressentgrupper HR 14–15

10241 Anställda med kollektivavtal HR 26

10242 Identifiering och urval av intressenter HR 14–15

10243 Genomförande av intressentdialog HR 14–15

10244 Väsentliga aspekter HR 14–15, 22–25

10245 Enheter ingående i årsredovisningen ÅR

10246 Redovisningens innehåll och avgränsning HR 3, 7

10247 Väsentliga frågor HR 14–15, 22–25

10248 Förändringar jämfört med tidigare redovisning HR 30 Inga förändringar

10249 Förändringar i redovisning HR 30 Inga förändringar 

10250 Redovisningsperiod HR 30 20210101 till 20211231

10251 Datum för senaste redovisning HR 30 20200411

10252 Redovisningscykel HR 30 Räkenskapsår

Bilaga 5. GRIindex
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10253 Kontaktuppgifter för frågor angående redovisning HR 2

10254 Uttalande om redovisning i enlighet med GRI HR 2 I enlighet med GRI Stan
dards, Core Options 2016

10255 GRIIndex HR 30–31

10256 Extern granskning HR 31
Endast extern gransk
ning av att redovisningen 
finns

1031 Väsentliga aspekters påverkan och avgränsning HR 12, 2225

1032 Beskrivning av styrning HR 11, 1418

1033 Utvärdering av styrning HR 12, 2225, 28

2011 Ekonomiskt värde skapat och utdelat HR 13, 19, 29

2012 Möjligheter och risker orsakade av klimat
förändringar HR 21

2051 Delar av verksamheten som bedömts med 
 avseende på korruptionsrisk HR 27

3042 Betydande påverkan av vår verksamhet på 
 bio diversiteten HR 22–25

3043 Skyddade eller restaurerade habitat HR 22

3051 Utsläpp av växthusgaser HR 24

3071 Efterlevnad av lagar och andra krav HR 28

3082 Negativ miljöpåverkan i försörjningskedjan HR 22–25

4011 Personalomsättning och nyanställningar HR 26

4013 Föräldraledighet HR 26

4032 Arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar HR 26

4041 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per 
 anställd HR 26

4043 Antal anställda som får utvecklingssamtal HR 31 Samtliga

4051 Jämställdhet i styrelse och personalkår HR 26

4052 Jämställdhet avseende lön och andra ersättningar HR 26

4061 Diskrimineringsfall och korrigerande åtgärder HR 31 Inga rapporterade

4181 Antal klagomål kopplade till brott mot kunders inte
gritet (läckor, stölder eller förluster av kunddata) HR 31 Inga rapporterade

4191 Brott mot lagar och regler avseende sociala eller 
ekonomiska faktorer HR 31 Inga rapporterade

Forts bilaga 5. GRIindex

GRI-INDEX BESKRIVNING SIDHÄNVISNING KOMMENTAR
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Stiftelsen Skogssällskapet   
Box 11374, 404 28 Göteborg   

Tel 0771-22 00 44 
www.skogssallskapet.se


