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AFFÄRSIDÉ
Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och 

marknadsföra kundanpassade lösningar 

för fasta förädlade biobränslen, i huvud-

sak pellets.

VÅRA VÄRDEORD
Vi bygger vår verksamhet på tre värdeord: 

närhet, hållbarhet och proaktivitet.

NÄRHET
Vi vill ha en nära relation med våra kun-

der och förstå deras utmaningar. Genom 

produktion i egna fabriker och ett hel-

täckande distributionsnät är vägen från 

råvaran till kunden kort. Vår e-handel 

och kundtjänst förstärker närheten och 

tillgängligheten, det ska vara enkelt att 

göra affärer med oss.

HÅLLBARHET
Vi fattar långsiktiga beslut som bidrar till 

ökad hållbarhet när det gäller miljö,  

tillverkning och affärer. Både vi som arbe-

tar här i dag och kommande generationer 

ska få sina behov tillgodosedda och upp-

fyllda. Vi arbetar aktivt med att förbättra  

relationer och hälsa och vårt företag  

genomsyras av en stark säkerhetskultur.  

Vi tar tag i utmaningar direkt och tar 

ansvar för genomförandet. 

PROAKTIVITET
Att vara proaktiv är att förutse och påver-

ka i rätt riktning, snarare än att reagera 

när saker sker. Detta arbetssätt innebär 

ständiga förbättringar, vilket ger oss bra 

lösningar och skapar värden för våra 

kunder, ägare och kollegor. 

INNEHÅLL
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Under verksamhetsåret 2018/2019 har vi haft  

en stark efterfrågan på vår pellets, särskilt under  

vintersäsongen. Efterfrågan avtog dock något 

i slutet av säsongen då vädret slog om och blev 

varmare. Väderförhållanden och ökad konkur-

rens har medfört att tillgången på råvara styrt 

försäljningen och inneburit ökade priser. 

En långsiktig verksamhetsstrategi har tagits fram 

under året och vi har utarbetat en strategi för våra 

anläggningar med syfte att optimera produk-

tionen och våra resurser. Våra värdeord; närhet, 

hållbarhet och proaktivitet har vi med oss när vi 

stakar ut vägen framåt mot nya mål. 

Det ekonomiska resultatet nådde inte riktigt upp 

till förväntningarna i år, till stor del beroende på 

att försäljningsvolymen blev lägre än planerat,  

vilket i sin tur berodde på den ökade efterfrågan 

på råvara. Den största investeringen som slutför-

des under året var installation av en ny stallpellets-

linje i Malmbäck som komplement till produktion 

av stallpellets i Norberg. 

Säkerheten har högsta prioritet inom verk-

samheten och vi arbetar systematiskt med att 

förebygga risker och olyckor genom att stärka 

vår säkerhetskultur. Vår arbetsmiljö ska vara en 

fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande 

arbetsplats för alla medarbetare.  

Alla ska behandlas lika och med respekt.  

För att vägleda oss i detta arbete har en policy för 

likabehandling tagits fram under året. 

Arbetet med att minska miljöpåverkan från  

vår verksamhet fortsätter och under året har vi 

bland annat förändrat inköpen av el till att  

omfatta 100 % förnybar el. Vid anläggningen  

i Norberg används nu bara bioolja (RME) istället 

för konventionell olja. Under kommande år 

planeras ytterligare initiativ för att tydligare visa 

på miljöengagemang både i ord och handling. 

Efterfrågan på pellets bedöms ligga på en fortsatt 

hög nivå och intresset från kunder att minska 

sin miljöpåverkan märks tydligt i form av ökade 

volymer hos befintliga kunder och förfrågningar 

från nya kunder.

Vår hållbarhetrapport avser räkenskapsåret  

maj 2018–april 2019. Nyckeltal i rapporten avser 

hela Scandbio-koncernen om inte annat anges. Vi 

har valt att knyta an vårt arbete till FN:s globala 

hållbarhetsmål för att visa att det finns stora möj-

ligheter att påverka, genom att ta ansvar  

i vår direkta och indirekta omgivning. Vi har 

hämtat inspiration från de riktlinjer som finns 

beskrivna i det internationella ramverket för  

hållbarhetsredovisningar, GRI (Global Reporting 

Initiatives). Den uppfyller även kraven i årsredo-

visningslagens sjätte kapitel.

VD HAR ORDET

VD, Daniel Andoff
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ÅRET I KORTHET

EKONOMISK HÅLLBARHET
– Det ekonomiska resultat blev lägre än förväntat 

vilket till stor del beror på lägre försäljningsvolymer 

som i sin tur har koppling till råvarutillgången.

– Investeringstakten har hållits på en relativt låg nivå 

under året. Den största investeringen som genomför-

des under året var en ny stallpelletslinje i Malmbäck 

som komplement till linjen i Norberg. 

SOCIAL HÅLLBARHET
– Vår ambition är att det inte ska förekomma några 

olyckor alls i vår verksamhet och i vår strävan att 

nå dit vill vi ha in så många tillbudsrapporteringar 

som möjligt i förebyggande syfte. Målsättningen var 

att minst 15 tillbud skulle rapporteras per inträffad 

olycka. Vårt resultat blev 26,3.

–Vi har tagit fram en ny policy och utbildning för 

likabehandling. Det ska inte fi nnas några tveksam-

heter om att alla ska behandlas lika. För oss är alla 

medarbetare lika viktiga och fokus ligger på vad vi 

gör, inte på vilka vi är.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
– Den eldningsolja som tidigare användes i spets- och 

reservpannan i Norberg, Sverige, har nu ersatts av 

bioolja (RME). 

– All el som vi använder vid våra anläggningar i

Sverige utgörs sedan årsskiftet av 100 % förnybar och 

grön el från vattenkraft. 

– I Ulricehamn har en brunn installerats för att för-

hindra att spån följer med dagvattnet till recipienten. 

– I Vaggeryd har en slusslucka installerats för att utgå-

ende vatten ska kunna stängas av samt för att samla 

in släckvatten vid en eventuell brand.

Ekonomisk hållbarhet
Globalt hållbarhetsmål

Mål 2018/2019 Resultat 2018/2019

Rörelseresultat

>40 MSEK 27 MSEK

Miljömässig hållbarhet
Globala hållbarhetsmål

Mål Resultat 2018/2019

Andel fossilfri energi 2025 Andel fossilfri energi 
i produktionen 2025

90 % 91 %
Fossilfria transporter 2030

100 % 56 %

Ovanstående mål avseende fossilfria transporter avser verksamheten i Sverige. 

Social hållbarhet
Globalt hållbarhetsmål

Mål Resultat 2018/2019

Engagerade medarbetare som också är ambassadörer 2023

>50 % 35 %
Ledarskapsindex 2023

>75 % 72 %
Sjukfrånvaro 2023

<2 % 1,8 %

Ovanstående mål avser verksamheten i Sverige.
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DET HÄR ÄR SCANDBIO 

Scandbio har 141 anställda i Sverige, Danmark och 
Lettland och är ett av de större företagen inom fasta förädlade 

biobränslen globalt. Vår verksamhet grundar sig på en sak: bioenergi 
från skandinaviska skogar. Våra produkter består enbart av 

sammanpressade restprodukter från skogs- och sågverksindustrin 
såsom sågspån och kutterspån, vilket ger en 100 % förnybar 

energikälla. Vi värmer privata hushåll, ger energi till offentliga 
verksamheter samt driver produktionen i små och stora industrier. 
Råvaran köper vi från ansvarsfulla leverantörer som säkerställer 
återväxten i skogen och är certifi erade för ett hållbart skogsbruk. 

VÅRA PRODUKTER

VÄRMEPELLETS
Genom att pressa samman restprodukterna sågspån 

eller kutterspån tillverkar vi värmepellets. Produktion 

sker av ENplus-, FSC- samt SBP-certifi erad pellets 

i både premium- och industrikvalitet.

Till konsumenter levereras pellets i småsäck (16 kg), 

storsäck (650 kg) eller i önskad mängd i lösvikt till 

kundens förråd via bulkbil. Till industrikunder 

levereras pelletsen i önskad mängd i lösvikt via bulk-

bil eller tippbil.

TRÄPULVER
Träpulver tillverkas av torkat sågspån som mals till 

fi nare fraktioner enligt kundens önskemål. För indu-

strikunder inom kortare avstånd från fabriken är detta 

ett alternativ som minskar anläggningsinvesteringen 

och samtidigt erbjuder större manövrerbarhet mellan 

hög och låg effekt. 

STALLPELLETS
Scandbios stallpellets är en 100 % naturlig produkt 

som lämpar sig perfekt till boxar för hästar och andra 

djur. Den tillverkas av torrt kutterspån som mals ner 

utan att några onaturliga ämnen tillsätts. Med stall-

pellets blir boxen mindre dammig, lättare att mocka 

och hästen får ett mjukt och fast underlag.

FAKTARUTA CERTIFIERING

FSC
Skogsbrukscertifi ering enligt FSC innebär att skogs-

marken sköts enligt FSC:s principer och kriterier. 

Ett FSC-certifi erat skogsbruk ger ekonomisk av-

kastning, men tar också hänsyn till miljövärden (ex. 

biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och 

kulturminnen) och sociala förhållanden (ex. erbjuds 

anställda avtalsenliga och säkra arbetsvillkor).

PEFC
PEFC-märkningen på en träbaserad produkt visar 

att den är tillverkad av skogsråvara som kommer  från 

hållbart brukade skogar enligt PEFC:s krav. PEFC 

är en oberoende och icke-vinstdrivande global orga-

nisation som utvärderar och godkänner nationella 

standarder för certifi ering som uppfyller  PEFC:s 

internationella kriterier för hållbart skogsbruk.

EN-PLUS
ENplus är en europeisk certifi ering för kvalitetssäk-

ring av pellets. Krav ställs på ett strukturerat arbete 

med uppföljning av kvaliteten på råvara, producerad 

pellets, lagring, utlastning och transporter.

SBP
SBP (Sustainable Biomass Partnership) är en certifi e-

ring för hållbar biomassa som säkerställer att 

biomassan kommer från ett hållbart skogsbruk 

samt att lagkraven efterlevs.
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VÅRA ANLÄGGNINGAR

Produktionen sker i våra sju fabriker och försörjer närregionen 
samt tillgängliga exportmarknader med trädbränsle. Det ger oss full 

kontroll över kvalitet, utveckling och leveranser. 

NORBERG
Tillverkning av pellets i bulk och säck, briketter, 

pulver, stallpellets och leverans av färdig värme 

(spillvärme). Produktionskapaciteten uppgår till 

ca 130 000 ton pellets/år och leverans sker av  

ca 24 GWh färdig värme varje år. Anläggningen 

är FSC-certifierad.  

ULRICEHAMN
Tillverkning av pellets i bulk och säck, träpul-

ver och leverans av färdig värme (spillvärme). 

Produktionskapaciteten uppgår till ca 85 000 ton 

pellets/år och leverans sker av ca 55 GWh färdig 

värme varje år. 

MALMBÄCK
Tillverkning av pellets i bulk, briketter, träpulver 

och stallpellets. Produktionskapaciteten uppgår 

till ca 90 000 ton pellets/år.

VAGGERYD
Tillverkning av pellets i bulk och säck. Pro-

duktionskapaciteten uppgår till ca 115 000 ton 

pellets/år. Anläggningen är EN-plus certifierad.

Under 2019 togs beslutet att avveckla fabriken  

i Vaggeryd och kapaciteten kommer flyttas till 

våra övriga fabriker i södra Sverige 

FRÄMLINGSHEM
Tillverkning av pellets i bulk. Produktions- 

kapaciteten uppgår till ca 65 000 ton pellets/år. 

Anläggningen är FSC-certifierad.

FORSNÄS
Tillverkning av pellets i bulk och säck. Produktions-

kapaciteten uppgår till ca 85 000 ton pellets/år.

TALSI, LETTLAND
Tillverkning av pellets i bulk och säck. Produk-

tionskapaciteten uppgår till ca 80 000 ton pellets/

år. Huvuddelen av producerad mängd exporteras 

till länder inom EU, främst till Danmark.  

Anläggningen är SBP- och FSC-certifierad.



HÅLLBARHET GENOM  
VÅR VÄRDEKEDJA
Om man tittar på en karta över Sverige så blir det 
tydligt att en stor del – nära 70 % – är skogsmark. 
Gran och fur så långt ögat kan nå, och sen ännu lite till. 
Skogen växer till sig igen och igen, och blir till virke, 
pappersmassa och byggmaterial. Det som blir över – 
ca 50 % av det sågade trädet – blir restprodukter och 
en del av detta förädlar vi på Scandbio till pelleterade 
produkter i form av energirika biobränslen. Genom 
att föra tillbaka delar av askan från våra fabriker till 
skogen bidrar vi också med näring och att kretsloppet 
sluts. Resterande aska används till förstärkning av 
skogsvägar och vid  sluttäckning på soptippar.

Drivmedel
Elektricitet

Sågspån 
Kutterspån 
Bark, Flis

Sågverk

Timmer

Avfall 
Utsläpp till vatten 

Utsläpp till luft

Pellets

Kund 
Industri / Villa

Aska

Ny skog

Fabrik/Scandbio
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SCANDBIO OCH  
OMVÄRLDEN 

Vår verksamhet berör flera intressenter, och dialogen  
med dem är avgörande för att vi ska känna till deras krav och 

förväntningar på oss när det gäller miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet. 

Vi för en kontinuerlig dialog med våra intressenter 

genom exempelvis vår kundtjänst, träffar med kunder, 

leverantörer och återförsäljare samt vid mässor,  

kundundersökningar medarbetarundersökningar, 

samråd och ägardialoger. Dessutom arbetar vi ständigt 

med att förbättra och anpassa kontaktvägarna, och 

utveckling av digitala verktyg såsom e-handeln priori-

teras. Vårt försäkringsbolag hjälper oss att identifiera 

och förebygga risker som skulle kunde leda till stora 

kostnader vid exempelvis brand eller produktions-

stopp. Vi är med i branschorganisationerna Pelletsför-

bundet och Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO). 

Tillsammans jobbar vi för att lyfta branschen och 

fokus ligger på att förmedla hur bioenergi kan bidra till 

ett hållbart samhälle.

VÅRA MEST BETYDELSEFULLA   
INTRESSENTER

INTERNT

Medarbetare och fackliga organisationer

Ägare

EXTERNT

Kunder

Leverantörer

Samarbetspartners (föreningar, branschorganisationer)

Myndigheter

Försäkringsbolag

Banker

Samhället/media/närboende/politiker
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INTRESSENTANALYS 

För att uppdatera tidigare års intressentanalys  
genomförde representanter från ledningsgruppen en workshop för 
att analysera vilka förväntningar och krav de olika intressenterna 

har samt vilka hållbarhetsfrågor de anser vara viktigast för  
Scandbio att fokusera på. 

I samband med intressentanalysen togs hållbarhetsfrågor fram utifrån genomförda 

omvärldsanalyser, input från tidigare intressent- och riskanalys samt våra värdeord 

och målsättningar. Baserat på diskussionerna lyftes dessa fem hållbarhetsfrågor 

fram som de med störst betydelse för intressenterna. 

Hållbarhetsfrågor med störst
betydelse för intressenterna

Så här arbetar vi

Affärsetik och hållbar upphandling Vi har en uppförandekod som gäller för våra anställda och en  
för våra råvaruleverantörer. Majoriteten av råvaruleverantörerna är  
från Sverige och har därmed tillsyn av Skogsvårdsstyrelsen.  
Innan kontrakt skrivs med råvaruleverantörerna görs en bedömning  
ur ett hållbarhetsperspektiv.

Nöjda kunder Vi ska leverera produkter som är säkra, tillförlitliga, klimatanpassade, 
prisvärda, spårbara och av hög kvalitet. Vi har en nära dialog med våra 
kunder samt en hög tillgänglighet i våra produktionsanläggningar.  
Varje år genomförs kundundersökningar.

Säkra, trygga och välmående medarbetare Vårt fokus är förebyggande insatser, t ex utbildning, riskbedömningar, 
tillbudsrapportering och skyddsronder. Varje år genomförs medarbetar-
undersökningar.

Effektiv material- och resursanvändning Vårt fokus är att optimera produktionen på våra pelletsfabriker utifrån 
respektive fabriks förutsättningar och på så sätt även optimera resur-
sanvändningen. Energieffektiviseringar är en viktig del av detta arbete.

Goda leverantörsrelationer Genom samverkan med våra leverantörer i såväl ekonomiska, sociala 
och miljömässiga frågor vill vi uppnå långsiktigt goda arbetsrelationer 
med målsättning att kunna leverera en kvalitetssäkrad produkt i rätt  
tid, till rätt pris och genom en ansvarsfull affär.

VÅRT 
HÅLLBARHETSARBETE

Genom att förädla restprodukter från skogsindustrin tar vi  
tillvara på naturens tillgångar på ett resurseffektivt sätt och bidrar till en 

cirkulär hållbar lösning. Vår pellets bidrar till omställningen till  
en fossilfri energianvändning. 

Som grund för vårt hållbarhetetsarbete ligger FN:s 

globala målen för hållbar utveckling, vår långsiktiga 

strategi, vår vision och affärsidé samt våra värdeord. 

Av de globala målen är det främst följande mål som 

Scandbio bidrar till:

Våra prioriterade områden inom hållbarhet är att:

– Skapa en säker och trygg arbetsplats (mål 3)

– Bidra till ekologisk hållbar utveckling och minskad 

klimatpåverkan (mål 7, 11, 12 och 13)

– Respektera människors lika värde (mål 8)

– Genomföra ansvarsfulla affärer (mål 8)

– Bidra till en god ekonomisk utveckling för verk- 

samheten (mål 8). STRATEGI

VISION

HÅLLBARHETSMÅL

NÄRHET, PROAKTIVITET &
HÅLLBARHET
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SÅ HÄR  
ARBETAR VI MED  

RISKER

Att identifiera och förebygga risker är ett ständigt pågående arbete inom 
Scandbio. Genom omvärldsbevakning samt genom att föra en dialog 

med våra intressenter, delta i branschorganisationer, nätverk, följa 
nyhetsflöden och sociala medier fångar vi upp risker som har en  

strategisk betydelse för oss. 

Exempel på risker som kan påverka Scandbio är 

förändringar i klimat och konjunktur, konkurrens, 

konsumenttrender och råvarutillgång. Vi har ett  

nära samarbete med våra försäkringsbolag för att 

förbättra vårt förebyggande arbete utifrån kända  

risker i verksamheten.

Under verksamhetsåret har en övergripande analys 

gjorts och olika typer av risker och möjligheter är 

beaktade. Analysen är framtagen utifrån intressenter-

nas behov, de  förväntningar som identifierats genom 

intressentdialoger och omvärldsanalyser av framtida 

trender samt hur vi förhåller oss till dessa. Riskana-

lysen revideras årligen av ledningsgruppen samt vid 

större förändringar i verksamheten.

MILJÖRISKER
Det finns en övergripande miljöriskanalys framtagen 

för hela Scandbios verksamhet samt en för respektive 

fabrik som revideras årligen. Den största risken för 

vår verksamhet är brand, både ur ett arbetsmiljö- 

perspektiv men även utifrån ekonomi och miljö.  

Inom produktionen arbetar vi förebyggande med 

hjälp av rutiner för skyddsronder och brandövningar 

samt tekniska utrustningar såsom branddetektorer 

och automatiska släckningssystem. Under året har  

vi utökat brandskyddet på flertalet av våra fabriker 

genom förbättringar i brandskyddssystemen och över-

syn av våra rutiner. I Vaggeryd har vi installerat en 

slusslucka för att kunna stänga av utgående dagvatten 

och samla upp allt släckvatten i händelse av brand 

inom området.

Övriga allvarliga risker är oförutsedda oljeläckage  

vid t ex slangbrott samt utsläpp av stoft (trädamm)  

i samband med störningar i reningsutrustningen.  

RISKER FÖR VÅRA MEDARBETARE
Vi arbetar systematiskt med att förebygga och minska 

olyckor genom till t ex riskrapportering, riskbedöm-

ningar, skyddsronder och utbildning. Detta gäller 

även de sociala och organisatoriska riskerna i arbetet. 

Vårt webbaserade avvikelsesystem, SIA, är tillgäng-

ligt för alla medarbetare. Här rapporteras riskob-

servationer, tillbud, olycksfall och arbetssjukdom. 

Våra högst prioriterade arbetsmiljörisker är halka, 

snubbling och skärskador. Ett flertal olyckor där 

medarbetare har halkat på is har inträffat, och därför 

ska broddar eller halksäkra skor användas inom våra 

fabriksområden när risk för halka finns. Vi bygger  

bort risker som ger upphov till att medarbetare snubb-

lar. Skärskador ska undvikas genom användning av  

säkra arbetshandskar.

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Vi på Scandbio respekterar internationellt deklarera-

de mänskliga rättigheter och behandlar alla lika oav-

sett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, et-

nisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Eftersom vår verksamhet till största del är begränsad 

till den svenska marknaden bedömer vi i dagsläget att 

direkta risker kopplade till kränkning av mänskliga 

rättigheter är låga. Genom våra leverantörer som ver-

kar i andra länder samt vår tradingverksamhet som är 

begränsad till Lettland, Estland, Finland, Tyskland, 

Kanada och Ryssland finns en indirekt risk. 

MOTVERKANDE AV KORRUPTION
Inom Scandbio motarbetar vi all form av korrup-

tion, mutor eller penningtvätt, vare sig det gäller 

mottagande av gåvor, tjänsteresor, underhållning 

eller liknande förmåner från leverantörer eller andra 

affärspartners utöver de som är av ringa värde, vilket 

också gäller i vår relation till våra kunder. Inom områ-

dena marknad, försäljning och inköp bedöms risken 

vara som störst för att korruption, mutor och jäv 

skulle kunna inträffa. Sannolikheten för att det skulle 

hända bedöms i dagsläget som låg. 

Alla medarbetare får skriva under vår uppförande- 

kod, för att säkerställa att alla förstår och agerar  

utifrån den syn på hållbarhet som vi har gällande  

miljö, affärsetik, arbetsmiljö och sociala villkor.  

Vi ser över möjligheterna att implementera en  

visselblåsartjänst, där medarbetarna och andra in-

tressenter anonymt kan rapportera iakttagelser  

som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska 

eller olagliga. Vi har inte haft några misstänkta  

fall av mutor eller korruption under året.
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MILJÖMÄSSIG 
HÅLLBARHET

Som Skandinaviens största företag inom fasta 
förädlade trädbränslen spelar Scandbio en viktig roll i att skapa ett 

fossilfritt samhälle. I dagsläget står transporterna för vår största 
miljöpåverkan. Därför är vi anslutna till Fossilfritt Sverige och har 

antagit en utmaning om att tillsammans med transportörer 
i Sverige sträva efter fossilfria transporter till år 2030. I våra fabriker 

har vi fokus på att minimera användningen av fossila bränslen 
vid tillverkningen av våra produkter.

VÅRT SYSTEMATISKA MILJÖARBETE
Vår verksamhet i Sverige är sedan 2001 kvalitets- och 

miljöcertifi erad. Vi bedriver ett aktivt förbättrings-

arbete i fabrikerna när det gäller teknikutveckling, 

kvalitetssäkring, utsläpp och kontroller. På intranä-

tet, som utvecklades stort under räkenskapsåret, fi nns 

våra policies, mål, processer och rutiner tillgängliga 

för alla anställda. Vi har under året påbörjat ett arbete 

med att förbättra och tydliggöra vårt verksamhetssys-

tem, vår processkarta samt styrning och beskrivning 

av respektive process och dess ingående relationer för 

att uppnå en effektiv styrning av verksamheten, ökad 

lönsamhet, kvalitetssäkrade produkter/tjänster och 

nöjdare kunder. Detta arbete kommer även att fortgå 

under kommande räkenskapsår.  

Varje år granskas verksamhetssystemet av extern 

part. Den senaste externa revisionen genomfördes i 

november 2018 med gott resultat. Vår kvalitets- och 

miljöpolicy hjälper oss att arbeta strategiskt med att 

vara mer resurseffektiva samt att minska och förebyg-

ga miljöpåverkan. Interna revisioner och miljöronder 

är effektiva verktyg för att säkerställa att vi uppfyller 

gällande lagkrav, men också för att följa upp hur 

väl våra policies, processer och rutiner är implemen-

terade i verksamheten. Rapportering av resultatet 

sker till ledningsgruppen som beslutar om eventuella 

förändringar.

FÖRNYBAR ENERGIANVÄNDNING
Utsläpp till luft från energianvändningen och från 

transporterna utgör vår största miljöpåverkan och 

därför arbetar vi aktivt med att genomföra åtgär-

der för att minska dessa utsläpp. Majoriteten av 

den energi vi förbrukar utgörs av biprodukter från 

skogsindustrin. Den fossila energin utgörs av diesel 

till arbetsmaskiner och eldningsolja till spets- och 

reservanläggningarna för fjärrvärmeproduktion. 

Vår målsättning är att till år 2025 ha ökat andelen 

förnybar energi till 100 % inom produktionen i samt-

liga länder vi är verksamma i. 

Resultatet under 2019 uppgick till 91 %. Den största 

åtgärden som bidrog till ökningen, jämfört med fö-

regående år, är att vi i Sverige från och med årsskiftet 

enbart köper in el från vattenkraft, vilket innebär 

100 % förnybar och fossilfri energi. Under 2018 bytte 

vi även ut eldningsoljan i den spets- och reservanlägg-

ning som används i Norberg till bioolja (RME). 

Andra exempel på energieffektiviserande åtgärder är 

att vi kontinuerligt byter ut belysningen till LED-

lampor. Sedan 2017 har vi en stor lågtemperaturtork 

i Norberg som bidrar till att mer energi per enhet 

kan utvinnas vilket i sin tur också innebär att trans-

porterna kan effektiviseras.

VÅRA MÅL  

Fossilfria transporter 2030

Andel fossilfri energi 2025

Föregående räkenskapsår 
anges inom parantes avseende 
andel förnybar energi. 

Andel förnybar energi

Målet avseende 
förnybar energi avser 
produktionen i hela 
koncernen. Målet 
avseende fossilfria 
transporter avser 
transporter till kund 
inom Sverige.

Resultat 
2018/2019

Mål

100 % 91 %

Förnybar energi 87 432 MWh
Icke förnybar energi 9 489 MWh
Andel förnybar energi 90 % (85)

NORBERG

90 %

Förnybar energi 27 150 MWh
Icke förnybar energi 2 598 MWh
Andel förnybar energi 91 % (87)

FRÄMLINGSHEM
Förnybar energi 43 887 MWh
Icke förnybar energi 4 614 MWh
Andel förnybar energi 90 % (88)

VAGGERYD

90 % 91 %

Förnybar energi 45 192 MWh
Icke förnybar energi 3 994 MWh
Andel förnybar energi 92 % (88)

FORSNÄS

92 %

Förnybar energi 63 186 MWh
Icke förnybar energi 9 221 MWh
Andel förnybar energi 87% (87)

LETTLAND TALSI

87 %

Förnybar energi 431 713 MWh
Icke förnybar energi 44 007 MWh
Andel förnybar energi 91% (87)

TOTALT SCANDBIO

91 %

Förnybar energi 98 697 MWh
Icke förnybar energi 8 358 MWh
Andel förnybar energi 92 % (85)

ULRICEHAMN

92 %

Förnybar energi 66 116 MWh
Icke förnybar energi 5 462 MWh
Andel förnybar energi 92 % (88)

MALMBÄCK

92 %

100 % 56 %
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TRANSPORTER
Vi är sedan 2017 anslutna till Fossilfritt Sverige 

vilket innebär att vi har antagit en utmaning om att 

tillsammans med transportörer i Sverige sträva efter 

fossilfria transporter till år 2030. Andelen fossilfria 

transporter uppgick till 56 % för året så här fi nns en 

del utmaningar för att uppnå vår målsättning. 

Tack vare att sågspånen köps in lokalt och regionalt 

blir transporten till våra produktionsanläggningar 

relativt korta. Däremot är de många, vilket innebär 

att de totalt sett utgör de den största andelen av våra 

utsläpp från transporter. 

Transporterna av våra produkter från fabrikerna till 

våra kunder i Sverige uppgick till ca 2 400 ton CO2. 

I våra avtal ställer vi miljökrav vid inköp av transpor-

ter, bland annat sker bedömning utifrån EU-klassning 

av fordonen, där Euro 6 liksom förnybara bränslen 

eftersträvas. 

Med de största transportleverantörerna har vi två 

möten per år, ett avtalsmöte och ett uppföljande 

avstämningsmöte. Däremellan genomför vi ett antal 

besök hos respektive leverantör. Vid dessa möten 

går vi bland annat igenom vad vi kan förbättra och 

hur vi kan förebygga avvikelser samt beslutar om 

åtgärder. Under året har vi arbetat med att optimera 

transportplaneringen och installerat nivåvakter hos 

våra kunder vilket i sin tur bidrar till att möjliggöra en 

ökad samordning av transporterna.

TJÄNSTERESOR
Vi har idag 16 bilar i vår fordonspark (14 tjänstebi-

lar och två poolbilar). Fordonsparken utgörs av en 

bensindriven bil, en hybridbil och fjorton dieseldrivna 

bilar. Tjänstebilarna används framförallt av våra 

säljare. Den totala körsträckan under året uppgick till 

ca 39 000 mil. Bilresorna inom tjänsten stod därmed 

för totalt 72,5 ton CO2. I relation till råvarutranspor-

terna och transporter till kund är det dock en mycket 

liten andel. 

De fl ygresor vi av praktiska och tidsmässiga skäl 

måste göra i tjänsten, till exempel fl ygresor till pro-

duktionsanläggningen i Talsi, klimatkompenseras 

genom plantering av skog i Afrika via Vi-skogen. 

Under verksamhetsåret 2018–2019 gav företagets 

fl ygresor upphov till 3,8 ton CO2. Utsläppen 

från tågresorna utgör en liten andel, enbart 0,1 % 

(0,05 ton CO2). Flygresorna och tågresorna har 

minskat med 39 respektive 53 %, jämfört med 

föregående år. 

FÖRMÅNSCYKLAR
För att främja miljö och hälsa hos våra medarbetare 

i Sverige kommer vi under 2019 att införa förmåns-

cyklar där de anställda, mot ett bruttolöneavdrag 

beroende på typ av cykel, kan välja mellan elcykel, 

mountainbike, hybrid eller standardcykel.

ARBETSMASKINER
Våra arbetsmaskiner på fabrikerna består av 

22 truckar och 15 lastmaskiner. ACP diesel, som 

innehåller 7 % förnybar andel, används som bränsle 

till alla arbetsmaskiner. I Norberg har vi under året 

övergått till att använda Diesel Bio+ som har en större 

andel förnybart innehåll (22 %).  Målsättningen är 

att öka andelen förnybart innehåll och en översyn av 

olika bränslen sker just nu.

Samtliga operatörer har genomfört Eco Operator-

utbildningar för arbetsmaskiner, vilket gör att vi 

kan se över körsätt, hur högar stackas och hur vi kan 

arbeta mer effektivt. 

VÅR SPILLVÄRME BLIR TILL FJÄRRVÄRME
Från våra fabriker i Norberg och Ulricehamn 

levererar vi vår spillvärme, ca 74 GWh, till respektive 

kommuns fjärrvärmenät. Värmen motsvarar energi-

försörjningen för cirka 3 360 villor under ett år.

Ton CO2 %

Flyg 3,8 5

Tåg 0,05 0,1

Bil 72,5 95
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SOCIAL HÅLLBARHET

Att ha en stark säkerhetskultur är en strategisk fråga för oss. 
Vår arbetsmiljö ska vara en fysiskt, psykiskt och socialt sund och 

utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador 
och arbetsrelaterad ohälsa kontinuerligt förebyggs. Vi värdesätter 
mångfald i vår verksamhet och har nolltolerans mot kränkande 

särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering. 

STYRANDE VÄRDEORD
Våra värdeord, närhet, hållbarhet och proaktivitet, 

vägleder oss i det dagliga arbetet. De syftar till att 

fördjupa företagskulturen och leda Scandbio mot 

visionen om att uppfattas som den ledande aktören 

på marknaden, med ett kunderbjudande i världsklass. 

Ambitionen med kulturen sammanfattas i vår bok, 

Jag är… Scandbio samt i våra värdeord.

NÄRHET
Vi har nära samarbeten med våra kunder, och vi 

förstår deras utmaningar. Närhet innebär också att 

det ska vara en kort väg mellan råvaran och kunden 

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 
Vår arbetsmiljöpolicy och vår nya policy för lika rät-

tigheter och möjligheter med tillhörande handlings-

plan är det som styr och guidar oss i vårt strategiska 

och övergripande arbete. Under året har samtliga 

chefer genomgått utbildning i vår nya policy för 

likabehandling. Utbildningen bestod bland annat av 

att informera om hur lagen är utformad, diskrimine-

ringsgrunderna, olika former av diskriminering och 

hur vi kan arbeta med aktiva åtgärder för att undvika 

diskriminering, kränkande särbehandling och sexuel-

la trakasserier. 

Det är idag en ojämn fördelning av andelen kvinnor 

i förhållande till män i organisationen och ännu större 

skillnad när det gäller chefer med personalansvar. 

Detta kommer vi under 2020 att arbeta aktivt för att 

jämna ut.  

VÅRA MÅL  

Ovanstående mål avser verksamheten i Sverige. 

för att hålla nere logistikkostnaderna och minska 

miljöpåverkan. Inom organisationen betyder det att vi 

tillsammans skapar förståelse genom att ha öppna och 

raka dialoger. Vi pratar med och inte om varandra. 

HÅLLBARHET
De beslut som fattas ska bidra till hållbarhet för våra 

medarbetare, miljön, tillverkningen och affärerna.

PROAKTIVITET 
Vi inom Scandbio arbetar proaktivt och är förberedda 

samt agerar i framkant av skeenden och processer. 

ANDEL TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
KVINNOR OCH MÄN

ÅRLIGA MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR 
Varje år genomförs en anonym medarbetarunder-

sökning som består av ett antal frågor inom områden 

som kompetensutveckling, engagemang, stöd från 

chefen och samarbete. De områden som utmärkte sig 

som särskilt positiva under årets undersökning var 

ledarskap och samarbete. Resultatet presenteras och 

diskuteras på samtliga arbetsplatser och avdelningar, 

där också målsättningar 

sätts upp. Vårt mål för 

ledarindex 2019 var att 

få över 70% positiva 

svar, det vill säga ande-

len medarbetare som 

svarade Instämmer helt 

eller delvis på de frågor 

som relaterar till vårt 

ledarskap. Resultatet 

blev 72%. Vårt orga-

nisationsindex ger en 

sammanfattande 

bild över hur nöjda våra 

medarbetare är.  

Ovanstående nyckeltal avser 
kalenderår och verksamheten 
i Sverige. Föregående års 
resultat anges inom parantes.

Ledarindex

72 (71)
Organisationsindex

67 (69)

Resultat 2018/2019Mål

Engagerade medarbetare som 
också är ambassadörer 2023

>50 % 35 %

Ledarskapsindex 2023

>75 % 72 %

Sjukfrånvaro 2023

<2 % 1,8 %

Andel kvinnor % Andel män % 

Totalt

16 %

84 %

Ledningsgruppen

14 %

86 %

Chefer

0 %

100 %

ÅLDERSFÖRDELNING

<30 år

30 – 49 år

>50 år

11 %

54 %35 %
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LEDARUTVECKLING
För att utveckla vår ledningsgrupp har vi sedan 

några år ett tätt samarbete med en ledarskapscoach 

som har fokus på oss som individer och hur vi kan 

leda på ett effektivt sätt. Fabrikscheferna och övriga 

mellanchefer har genomgått en ledarskapssatsning 

under 2018 och 2019. Även denna satsning bygger 

på att deltagarna lär känna sig själva som personer, 

och därefter läggs fokus på hur de kan utöva ett 

gott ledarskap.

SÄKRA, TRYGGA OCH 
VÄLMÅENDE MEDARBETARE 
Vi arbetar systematiskt med att förebygga och minska 

olyckor genom beteendebaserat säkerhetsarbete, 

utbildning, riskbedömningar, risk- och tillbudsrap-

portering samt skyddsronder. Säkerheten ska alltid 

prioriteras som det viktigaste inom all vår verksam-

het. Inget arbete får utföras av vare sig anställda eller 

inhyrd personal utan att det är säkerställt att det 

utförs utan risker. Samtliga arbetsskador, tillbud och 

riskobservationer rapporteras i vårt webbaserade 

avvikelsesystem, SIA. Sammanställning och uppfölj-

ning sker regelbundet och beslut om åtgärder sker 

tillsammans med ansvarig chef och skyddsombud. 

Under 2018–2019 inträffade två arbetsrelaterade 

olyckor med sjukfrånvaro som följd. Den totala sjuk-

frånvaron har fortsatt varit låg.

Vi fokuserar på tidig rehabilitering med stöd och 

uppföljning tillsammans med vår företagshälsovård, 

vilket beskrivs i policyn för rehabilitering. Vi erbjuder 

våra medarbetare arbetsmiljöutbildningar, hälso-

undersökningar, ergonomigenomgångar och frisk-

vårdsbidrag. 

Vår alkohol- och drogpolicy beskriver hur vi arbetar 

aktivt och förebyggande för att säkerställa en god och 

säker arbetsmiljö. 

VÅRT SAMHÄLLS-
ENGAGEMANG  

SAMARBETE MED BARNHEM
Vi ger årligen bidrag och genomför aktiviteter med 

Strazdes Bērnu Nams, som är ett barnhem i Talsi, 

Lettland. Barnhemmet värms upp med hjälp av pellets 

och förbrukningen doneras av Scandbio. Personalen 

vid fabriken i Talsi är vid ett fl ertal tillfällen per år 

engagerade i aktiviteter med barnen och gör utfl ykter 

och håller i skridskolektioner. Gåvor skänks till jul 

och högtider.

AKTIV ROLL SOM OPINIONSBILDARE
Scandbio fokuserar på långsiktig marknadsföring 

för opinionsbildning och tar en aktiv del av klimat-

debatten. Under året har vi efter bland annat samar-

bete med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.Vi har 

exempelvis publicerat debattartiklar där vi upplyser 

om klimatnyttan och andra hälso- och miljömässiga 

fördelar med stallpellets och värmepellets.

STALLPELLETS
Stallpellets medför att gödsel komposteras snabbare 

och andelen strö i gödslet blir mindre vilket är positivt 

för gödningseffekten. Dessutom är det en hälsofördel 

då det dammar mindre. 

VÄRMEPELLETS
Eldning av pellets i kamin innebär mindre ener-

giåtgång då det behövs mindre mängd trä för att 

nå samma effekt. Dessutom är pelletsen ett bättre 

utnyttjande av våra begränsade naturresurser då den 

är tillverkad av restprodukter från skogsindustrin. 

Utsläppen innehåller också mindre mängd partiklar 

än vid eldning av ved.

VÄGAR IN I ARBETSLIVET
Vi erbjuder olika typer av vägar in i arbetslivet 

genom exempelvis praktikplatser, sommarjobb 

och examensarbeten.  

Med sjukfrånvaro

SJUKFRÅNVARO 2019 ANTAL ARBETSRELATERADE 
OLYCKOR 2019

Utan sjukfrånvaro

Föregående räkenskaps års siffror 
anges inom parantes.

Föregående räkenskaps års 
siffror anges inom parantes.

2 (3)

9 (10)Sjukfrånvaro 

Mål<2 % 1,9 % (1,7%)
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EKONOMISK 
HÅLLBARHET

Under året har vi sett en ökad efterfrågan på 
vår pellets, ökad konkurrens om råvaran och mer extrema 

väderleksförhållanden. Dessa faktorer har bidragit till lägre 
försäljningsvolymer och ökade marknadspriser. Det ekonomiska 

resultatet nådde inte riktigt upp till vår målsättning. 
 ökade marknads priser nådde inte riktigt upp till vår målsättning. 

Det ekonomiska resultat blev lägre än förväntat med 

ett rörelseresultat som uppgick till 27 MSEK och 

en nettoomsättning på 970 MSEK. Prognosen för 

kommande säsong ser bättre ut med större volymer 

råmaterial redan avtalade, dock till en högre kostnad.

AFFÄRSETIK OCH HÅLLBAR UPPHANDLING
Majoriteten av våra råvaruleverantörer är sågverk 

som till stor del är certifi erade enligt PEFC och/eller 

FSC, se faktaruta sida 9. Som råvara använder vi 

endast biprodukter från närliggande sågverk och 

hyvlerier. Sågverken verkar oftast lokalt och köper 

sitt timmer i närområdet. En mindre del av vår råvara 

kommer från annan industri inom träbearbetning, 

till exempel hus- och fönsterproducenter. 

Vi har en uppförandekod som gäller för Scandbios an-

ställda och en särskild uppförandekod för våra råva-

ruleverantörer. Majoriteten av råvaruleverantörerna 

är från Sverige och har därmed tillsyn av Skogsvårds-

styrelsen. Innan kontrakt skrivs med råvaruleverantö-

rerna görs en bedömning ur ett hållbarhetsperspektiv 

där hänsyn tas till:

– Var är virket avverkat

– Att det inte är olagligt avverkat

– Att avverkning skett under förhållanden som 

inte strider mot några mänskliga rättigheter

– Att avverkning inte skett från skyddsvärda 

områden

– Att avverkning inte skett från områden som av-

skogas, omförs till plantager eller har genmodifi erade 

trädslag. 

Råvarubristen har under 2018 medfört att färdig 

pellets har köpts in, så kallad trading. All pellets som 

köps in via trading är antingen FSC-, PEFC- eller 

SBF- certifi erade vilket kontrolleras i samband med 

upphandling. Allt avverkat timmer från EU följer 

EU:s timmerförordning, EUTR, som syftar till att 

motarbeta handel med olagligt avverkad skog. 

Under 2019 startade vi upp ett arbete med att ta fram 

en ny inköpsstrategi för området Indirekta material, 

som t ex innebär inköp av maskiner och anlitande av 

entreprenörer. Projektet innebär kartläggning för att 

identifi era ett systematiskt arbete samt dokumenterad 

uppföljning inom området, vilket bl. a omfattar for-

malisering av avtal och fortsatta utbildningsinsatser.

NÖJDA KUNDER
Vi genomför kundmätningar vartannat år. Målgrup-

pen är Scandbios samtliga kunder som har angett en 

komplett e-postadress. Dialogen förs med återför-

säljare, privatkund, medelstor kund och storskalig 

kund. I den senaste mätningen, som genomfördes 

2018, var andelen mycket eller ganska nöjda kunder 

79%. Våra kunder är på det stora hela nöjda men det 

fi nns ett visst missnöje som påverkats av vår leverans-

förmåga kopplat till årets råvarusituation. Rekla-

mationshanteringen sker i numera i ett CRM-system 

(Customer Relationship Management) som bidrar till 

en bättre överblick 

och en snabbare 

återkoppling till 

kund. 

Täta kontrol-

ler av våra 

produkter 

görs både 

under produk-

tion samt vid 

paketering och 

utlastning. 

Den råvara som 

anländer till 

anläggningarna provas och besiktigas okulärt för att 

säkerställa produktens kvalitet.

VÅRA MÅL EKONOMISK HÅLLBARHET  

Resultat 
2018/2019

Budgeterat 
resultat> 40 MSEK 27 MSEK
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KUNDCASE/MACKMYRA KUNDCASE/KIVIKS MUSTERI

GULDET FRÅN SKOGARNA

Att framställa whisky är ett sofi stikerat hantverk, 
och varje råvara, funktion och detalj är avgörande för slutresultatet. 

För att höja temperaturen och nå kokpunkten behövs värme. 
Mycket värme. Ett trettiotal meter från destilleriet står därför en 

pelletspanna som värmer upp det vatten som pumpas in i anläggningen och 
via värmeväxlare höjer temperaturen vid kokningen.

– Från pelletsanläggningen får vi 125-graders vatten 

som får igång kokningsprocessen när vi destillerar. 

Hetvattnet ger oss en jämn temperatur genom hela ko-

ket, vilket gör att vi får korta koktider och en väldigt 

bra produkt i slutändan, berättar Jimmy Hansson, 

whiskyoperatör.

Att pelletsanläggningen ligger nära destilleriet 

medför stora fördelar både ekonomiskt och driftsmäs-

sigt för Mackmyra, samtidigt som det går det helt i 

linje med företagets sätt att se på hållbarhet och inno-

vation. Pannan eldas med värmepellets från Scandbio 

och fungerar enligt samma princip som fjärrvärme; 

alltså ett slutet system där uppvärmt vatten pumpas in 

i anläggningen, och via en värmeväxlare sedan höjer 

temperaturen precis lagom mycket till processen.

– Att ha vår pelletsanläggning strax intill destille-

riet är fördelaktigt både ekonomiskt och driftsmäs-

sigt. Det blir en stor trygghet för oss samtidigt som det 

kräver mindre underhåll, och dessutom ger pellets 

ett jämnare pris jämfört med el. Det går också helt 

linje med vår syn på hållbarhet och innovation, fort-

sätter han. 

På Mackmyra strävar man efter att tillverka 

whisky på ett så modernt, effektivt och miljövänligt 

sätt som möjligt. Och det är för att kunna göra det 

som man har byggt världens mest klimatsmarta 

destilleri.

– Idag framställer vi whisky med samma upptäck-

arglädje och experimentlusta som för två decennier 

sedan, men nu i ett av världens modernaste destille-

rier. Vi gör den enligt konstens regler, men vi gör den 

på vårt vis och med svenska råvaror. Att framställa 

whisky utan tillsatser och med så lite miljöpåverkan 

som möjligt är för oss en självklarhet, säger Heli Jons-

son, företagets Brand Ambassador.

För Mackmyras del startade allt med att åtta tidi-

gare studiekamrater var på fjällsemester tillsammans. 

Där och då väcktes idén om att göra en svensk whisky, 

baserad på svenska råvaror, och vart de än vände sig 

så såg de inget annat än möjligheter.

– Det lade grunden till Mackmyra som startade 

1999. Och förutsättningarna att göra whisky i Sverige 

är goda. Kornet är bra, liksom vattnet, och whiskyn 

kan lagras på svenska ekfat.

GODA SAMARBETEN 
SOM BÄR FRUKT

När Henric Åkesson 1888 planterade sitt första äppelträd strax 
utanför Kivik på skånska Österlen planterade han inte bara ett äppelträd. 
Han lade också grunden till vad som skulle bli Sveriges första – och största 

– fruktodlingar och det som många numera känner igen som 
Kiviks musteri. Idag, fem generationer senare, odlar familjen äpplen på 

samma plats och med samma passion för äpplen. 

Sedan ett par år har Kiviks musteri haft ett nära 

samarbete med Scandbio, och här spelar en större pel-

letspanna en väsentlig roll som gemensam nämnare. 

Med målet att minska användningen av fossila bräns-

len skiftade Kiviks från olja till värmepellets 

och kunde på så sätt göra produktionsprocessen 

mer hållbar.

– Vår pelletspanna har en viktig roll i vår pro-

duktion då den värmer upp vatten som blir till ånga 

och som används vid pastöriseringen av våra drycker, 

berättar Stina Andrén, hållbarhets- och utvecklings-

chef. Vi behöver hålla en konstant och jämn tempera-

tur, och att vi har en stabil energikälla är jätteviktigt. 

Därför behöver vi en uppvärmningsform som vi kan 

lita på. Och om den dessutom är bra för miljön, ja, då 

är ju det ännu bättre. Scandbios nivåvakt är en mycket 

bra lösning och med hjälp av den har vi automatisk 

påfyllning av vår pellestssilo. Det sköter sig självt!

Hållbarhetstanken kommer naturligt för Kiviks 

musteri och inom organisationen arbetar man för att 

minimera svinn, generera så lite avfall som möjligt 

och ha rätt förpackningslösningar. Samtidigt är målet 

att använda energi på ett effektivt sätt. Och anled-

ningen till detta är enkel, menar Stina.

– Vårt musteri ligger på en unik plats. Tittar vi åt 

ena hållet så har vi Hanöbukten. Tittar vi åt andra 

så har vi naturreservatet med Stenshuvud. Och sen 

åt tredje hållet har vi våra äppelodlingar. Vi är helt 

omslutna av natur. Så man kan inget annat än att ta 

hänsyn till den.

Att kärnan i företaget är den stora passionen för 

äpplen blir än mer tydlig när vi träffar Carl Levinsson, 

produktchef och femte generationens äppelodlare. 

– Just kärleken till äpplen är det som har drivit det 

här familjeföretaget framåt i fem generationer nu – 

ända sedan slutet av 1800-talet då min morfars farfar 

la grunden till Sveriges första yrkesmässiga fruktod-

ling. Att arbeta med hållbarhet är en grundsten i hela 

vårt företag. Vi har funnits här på den här fantastiska 

platsen i fem generationer. Vår, och min personliga, 

ambition är att vi ska fi nnas här 

i många generationer till.



slutet och helt rent system för vatten och fastnat för 

Scandbio Stallpellets.

Skiftet från råspån till stallpellets beskriver Admir 

som en förändring som enbart har haft positiva ef-

fekter. Inte bara för hästarnas välmående utan också 

för arbetsmiljön. Och på en stor gård – med en stor 

verksamhet – tar förändringar tid. Men de ger också 

stort resultat om de är bra.

– Vi har vuxit mycket de senaste fem åren, och vi 

har jobbat hårt för att se till att alla detaljer och kva-

liteten följer med och håller rätt nivå. För oss handlar 

mycket om effektivitet och miljön både för hästar-

na och för oss. Stallpelletsen är smidig att hantera 

och framförallt så dammar det väldigt lite. Det gör 
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KUNDCASE/STALL DENCO KUNDCASE/STALL DENCO

RÄTT UNDERLAG FÖR 
ATT NÅ HÖGSTA NIVÅ

När målet är att bli en del av den svenska traveliten, och att nå  
den absoluta toppen blir varje detalj kring hästskötsel och stallmiljö 

viktig. Admir Zukanovic är huvudtränare för Stall Denco, och  
han ser tre avgörande faktorer för hästarnas välmående och prestation: 

fodret, vattnet och strömaterialet.

Det är tidig vintermorgon på Ramsjöhalls gård. 

Vinterkylan biter, och dimman bildar snökristaller 

på marken. Hästarna spritter av energi, och de vet 

att morgonens träningspass väntar. För Stall Denco 

är tävlingshästarna som vilka idrottare på toppnivå 

som helst, och hästskötseln blir därefter: minutiös och 

rutinmässig, noggrann och omsorgsfull. Varje detalj 

räknas, och kvaliteten är noggrant avvägd för att trav-

hästarna ska kunna prestera sitt absolut bästa.

– Vi är otroligt noga med allt som rör hästarna. 

För att de ska tävla bra så måste de hålla sig friska, 

starka och pigga, och det betyder att allt måste vara 

av högsta kvalitet, säger Admir Zukanovic som är hu-

vudtränare och ytterst ansvarig för hästarnas skötsel.

På gården finns drygt sjuttio hästar, och med en 

stor verksamhet behövs också tydliga rutiner och ett 

genomtänkt arbetssätt.

– Vårt mål är att nå den absoluta toppnivån inom 

svenskt trav, och för att nå dit behöver vi fokusera på 

hästarna och att de mår så bra som möjligt, träna rätt 

och se till att varje detalj sitter.

Enligt Admir finns det tre grundförutsättningar 

för att hästarna ska må bra – och kunna prestera bra. 

Det är maten, vattnet och strömaterialet.

– Detta måste vara av högsta kvalitet, och vi 

märker direkt om det är något som inte fungerar eller 

som inte håller rätt nivå. Därför har vi valt riktigt bra 

grov- och kraftfoder, investerat en egen brunn med ett 

stallmiljön fräsch och vi märker stor skillnad i välmå-

ende hos våra hästar – och oss som jobbar här. Sen var 

jag lite skeptisk först, det är väl så vi hästmänniskor är 

inför förändringar, men nu tycker jag att det funkar 

jättebra. Inte minst så är luftkvaliteten så mycket 

bättre, och så blir det ljusare i hästboxarna.

Morgonens träningspass är över. Om några tim-

mar lastas hästarna in i transporten och det bär av till 

Åbytravet. Innan dess äter de lunch, tvättas, masse-

ras, borstas – och de som ska tävla fixas iordning mi-

nutiöst. När startsignalen ljuder ska allt vara perfekt.

– Hästarna är som elitidrottare, och vårt jobb är 

att se till att de tränar, äter och tas omhand på bästa 

sätt. Ingen kommer ihåg en tvåa, avslutar Admir och  

stegar tillbaka till stallet.
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VÅRT FOKUS FRAMÅT

Hållbarhetsfrågorna har fått ett allt större fokus under senare  
år och klimatförändringarna är en bidragande orsak. Vår verksamhet  

är mycket klimat- och väderberoende eftersom våra produkter efterfrågas 
till stor del för att erhålla värme under vinterhalvåret. Även inflödet av 
råvara är beroende av vädret, extremt blött eller torrt väder försvårar 
avverkning och sågverken får mindre virke, vilket leder till minskad 

tillgänglighet på restprodukter.

REVISORNS YTTRANDE

ÖKAD KONKURRENS OM RÅVARAN
Framöver kan vi se en ökad efterfrågan och därmed 

en ökad konkurrens av skogsråvara i takt med att 

bioekonomin växer. Ytterligare en faktor är massa- 

brukens kraftiga utbyggnad vilket ökar efterfrågan 

på massaved som i sin tur påverkar och begränsar 

utbudet av energived som är en viktig del i bränsle- 

balansen. Omställningshastigheten vid produktion av 

skogsbaserade biobränslen är relativt låg vilket gör  

att det snabbt kan bli en obalans i utbudet vid snabba 

förändringar i efterfrågan från marknaden, vilket vi 

har upplevt senaste två åren. Skogsnäringen har sär-

skilt goda möjligheter att bidra i omställningen mot  

en bioekonomi. Dels har skogsråvaran unika egen-

skaper som förnybar resurs, dels binder den växande 

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhets- 

rapporten för år 2018/2019 och för att den är  

upprättad i enlighet med årsredoviningslagen. 

GRANSKNINGENS INRIKTING  
OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommenda-

tion RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår gransk-

ning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning 

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt  

International Standards on Auditing och god revi-

sionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 

ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

skogen koldioxid. Skogsbaserade produkter har helt 

enkelt goda förutsättningar ett ersätta fossilbaserade 

och är en viktig pusselbit för att klara klimatomställ-

ningen.

VÅRT MILJÖFOKUS 
Vi kommer även fortsättningsvis att ha fokus på att 

öka andelen förnybar energi i produktionen.  

Vi kommer exempelvis att utreda möjligheterna att 

installera solceller på de fabriker med stor takyta. 

Transporterna utgör en betydande andel av våra 

utsläpp och under kommande år har vi för avsikt att 

optimera logistiken och öka andelen förnybart bräns-

le, dels i våra egna arbetsmaskiner men även för de 

externa transporterna till och från våra fabriker.

UTTALANDE 
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Jönköping den 27 juni 2019 

Ernst & Young AB 

 

Joakim Falk  

Auktoriserad revisor



Ett ansvarsfullt skogsbruk 
är viktigt för oss. Därför 
har vi använt pappers- 
typen Munken Pure till 
den här trycksaken.


