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Om Sveaskog
Sveaskog är Sveriges största 
skogsägare och ägs av den svenska 
staten. Vi förvaltar 14 procent av 
Sveriges skogsmarksareal, vilket 
motsvarar cirka 10 procent av 
Sveriges yta. Vi är verksamma i 
cirka 170 kommuner och har över 
800 medarbetare från Skåne till 
Norrbotten.
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Finansiellt resultat

Nettoomsättningen 
ökade med fem 
procent till 6920 
MSEK.

Priserna på 
skogsråvara ökade  
i genomsnitt med  
5 procent.

6 920 + 5 %

Resultat för 2021.



Finansiellt resultat

Det operativa 
rörelseresultatet 
ökade med 20 
procent och 
uppgick till 1 341 
MSEK.

1 341
Försäljningen av 
skogsråvara uppgick 
till 10 682 tusen 
kubikmeter.

10 682
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Resultaträkning  
i sammandrag

MSEK 2021 2020

Nettoomsättning 6 920 6 597

Operativt rörelseresultat 1 341 1 120

Realisationsvinster fastighetsförsäljning 30 163

Resultatandelar i intresseföretag 667 57

Rörelseresultat före värdeförändring skog 2 038 1 340

Värdeförändring skog –196 12 481

Rörelseresultat 1 842 13 821

Finansnetto –133 –153

Resultat före skatt 1 709 13 668

Skatt –215 -2 801

Årets resultat 1 494 10 867
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Vd-ord

Jag vill att Sveaskog ska 
vara ledande i hållbart 

skogsbruk. För mig betyder att  
vi ska anstränga oss extra mycket 
jämfört med övriga i skogs
branschen. Särskilt viktigt är  
det är det inom arbetet med 
klimat, biologisk mångfald  
och samexistens med  
renskötseln. 

Erik Brandsma, 
vd och koncernchef
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Skogen i siffror

Skogsinnehavet 
uppgår till 3,9 miljoner 
hektar, varav 3 miljoner 
produktiv skogsmark.

3,9 10,7
Sveaskog levererade 
10,7 miljoner kubikmeter  
sågtimmer, massaved 
och biobränsle till 
kunder under 2021.

49 000
Sveaskog röjde 49 000 
hektar under 2021.

68 %
2021 motsvarade 
virkesuttaget 68 
procent av tillväxten  
på brukad mark.

All skog är  
FSC®- och  
PEFC™-certifierad,  
vilket garanterar 
hållbart skogsbruk.

29 %
För närvarande är 29 
procent av all areal 
undantagen från 
skogsbruk.



Andelen trädslag på Sveaskogs mark

Marknadsområde Nord Marknadsområde Syd

Tall 70,4 %

Gran 20,3 %

Lövträd 9,3 %

Tall 55,1 %

Gran 36,0 %

Lövträd 8,9 %
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Sveaskogs  
affärsmodell
Sveaskogs kärnverksamhet är att bruka 
skogen, sälja timmer och massaved 
samt biobränsle. Dessutom gör bolaget 
upplåtelse- och markaffärer. Sveaskog 
utvecklar skogen som en plats för fiske, 
jakt och andra naturupplevelser.

De totala  
leverans- 
volymernas 
fördelning  
på sortiment.

Från egen skog  
6 290 (6 248)  
tusen m3fub

Externt  
virkesköp från  

privata markägare  
1 811 (1 706) 
 tusen m3fub

Externt  
virkesköp från  
andra företag  
samt import  
2 580 (2 675)  
tusen m3fub

Total  
leveransvolym  
10 682 (10 629)  

tusen m3fub

Sveaskogs totala 
leveranser



Kunder

Biobränsle  
495 (555) 
tusen m3fub, 

Sågtimmer  
4 702 (4 630) 
tusen m3fub, 

44 %

5 %

Skogen

Sågverk
Sveaskog levere-
rar  såg timmer till  
ett 70-tal sågverk i 
Sverige. Sågtimret förädlas 
och används framförallt till hus 
och möbler.

Biobränslekunder
Sveaskog levererar till ett 
50-tal biobränsle kunder i 
Sverige, främst värme-
verk.

Pappers- & 
massabruk

Sveaskog levererar  
massaved till ett 20-tal 

pappers- och massabruks-
kunder som tillverkar  

förpackningspapper och  
andra pappersprodukter.

Andra skogsägare
Cirka 3 500 skogsägare 
köper skogsplantor och 
skogsskötseltjänster av 

Sveaskog.

Sveaskogs skogsinnehav 
på 3,9 milj hektar, varav 

ca 3 miljoner hektar 
produktiv skogsmark, 

finns i cirka 170 av  
landets 290 kommuner.

Massaved 
5 486 (5 445) 
tusen m3fub, 

51 % 
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Skogen  
som råvara
Den förnybara råvaran från skogen 
förädlas av våra kunder. Det handlar 
i första hand om sågtimret, som 
är den mest värdefulla delen av 
trädet. Andra delar av trädet går till 
massa- och pappersindustrin medan 
restprodukter från skogsbruket 
och från skogsindustrin förädlas 
vidare till biobränsle, kemikalier 
och nya innovativa material och 
användningsområden. Hela trädet 
tillvaratas således för olika ändamål.
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Programmet 
för hållbart 
skogsbruk
Sveaskogs nya långsiktiga inriktning 
förenar fortsatt hög och säker virkes-
leverans med kraftfulla insatser för 
att öka den biologiska mångfalden. 
Sveaskog klimatanpassar skogs-
bruket och bidrar aktivt till att nå 
de svenska miljökvalitetsmålen, 
Parisavtalet och EU:s klimatmål.  
För att lyckas med detta har  
Sveaskog tagit fram ett program  
för hållbart skogsbruk fram till 2026  
och som fokuserar på tre över-
gripande områden i skogslandskapet.
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De brukade skogarna
Sveaskog arbetar systematiskt för  
ökad hänsyn och utreder hur storlek  
på hyggen kan begränsas för att bidra 

till etablering av grön infrastruktur. Med aktiv natur-
hänsyn och insatser för att påskynda en återhämtning 
av skogsmarkens naturvärden ska livsförutsättning-
arna för utsatta och sårbara arter förstärkas.

Exempel på vad vi gör:
• Hyggesfritt i de brukade delarna av de mest 

besökta ekoparkerna.
• Nytt program för ekologisk funktionell hänsyn.

Rennäringen
Rennäringen är en omistlig del av  
norra Sverige. Sveaskog verkar för  
att rennäringen och skogsbruket kan 

samexistera och utvecklas, bland annat genom att 
skapa en fördjupad dialog med rennäringen och  
utöka röjningen och gallringen i renskötselområden.



Vattnet i skogen
Tillgången till vatten i skogsmarken har 
blivit allt mer kritiskt med ett förändrat  
klimat. Sveaskog restaurerar våtmarker  

och återställer sammanhängande rinnande vatten-
drag. Det ger stor effekt för arter som behöver  
rinnande vatten och bidra till att förstärka skogs-
markens ekosystem, samtidigt som det bidrar till  
att binda in kol i marken och motverka effekter av  
klimatförändringar. Exempel på vad vi gör. 

Exempel på programpunkter: 
• Våtmarksprogram med 100 nya våtmarker.
• Återställa tio rinnande vattendrag.

Naturvårdsskogarna
Sveaskog främjar skogar med löv och 
ädellöv, som det i dag finns en stor brist 
på, och fördubblar insatserna för att 

återskapa goda ekologiska strukturer och livsförut-
sättningar. Det kommer bland annat ske genom att 
gallring av barrträd ökas och att skog översvämmas 
eller bränns för att skapa mer död ved. 

Exempel på vad vi gör:
• Utökat program för naturvårdande skötsel.
• Ökad satsning på lövnaturskog.
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Skogens 
klimateffekt
Skogen har en betydelsefull roll 
i klimatomställningen då skogen 
absorberar koldioxid och binder 
kol, vilket motverkar människans 
klimatpåverkan. Sveaskogs 
klimatnytta består av nettoinlagring av 
kol, dels i skogen, dels i de långlivade 
produkter som baseras på virke 
från Sveaskogs marker. Dessutom 
bidrar träbaserade produkter till att 
minska behovet av fossil energi och 
cement, vilket minskar samhällets 
klimatpåverkan.



8 miljoner  
ton CO2e

binds in i den stående  
skogen och i långlivade  

produkter från  
Sveaskogs marker.

0,1 miljoner  
ton CO2e

uppgår de årliga utsläppen från  
Sveaskogs verksamhet till.  
Främst kommer utsläppen  

från avverkning och  
transporter.
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Intressentdialog
Sveaskog har med sitt stora 
skogsinnehav en verksamhet 
som berör många och vi 
kommunicerar regelbundet med 
olika intressentgrupper, till exempel 
genom samråd med lokalsamhällen 
vid planering av vår operativa 
verksamhet. Vi har också en 
dialog med miljöorganisationer 
om vårt naturvårdsarbete och 
kunskapshöjande diskussioner 
med forskning och akademi. 
Intressenternas synpunkter hjälper 
oss att utveckla vår verksamhet 
och identifiera våra viktigaste 
hållbarhetsfrågor.



Intressentdialog
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Verksamheten
Sveaskog brukar skogen med ambition 
att balansera ekonomiska, miljömässiga 
och sociala intressen. Bolagets skogar 
är certifierade enligt både FSC- och 
PEFC-standard och vi kräver FSC 
Controlled wood för allt virke vi köper 
in från andra skogsägare. Detta gör att 
Sveaskogs kunder kan garanteras en 
hållbar råvara.
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Sågtimmer
Sveaskog är en oberoende aktör på virkes-
marknaden och erbjuder ett brett sortiment 
av timmer för att möta kundernas behov 
av olika volymer, trädslag, kvaliteter och 
dimensioner. Virke från den egna skogen 
kompletteras med externt köpta volymer. 
Sveaskog levererar sågtimmer till flera av 
Sveriges största sågverk. De levererar 
i sin tur huvudsakligen till bygg- och 
möbelindustrin.
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Massaved är en produkt från de delar av trädet 
som inte används av sågverken. De största 
volymerna av Sveaskogs massaved kommer från 
gallring och föryngringsavverkning. Sveaskog 
levererar till ett 20-tal massaveds- och fliskunder, 
som tillverkar pappersmassa som bland annat 
används i hygienprodukter och förpackningar. 

Massaved
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Skogsplantor
Affärsområdet Svenska Skogsplantor är 
landets största producent av skogsplantor och 
odlar cirka 140 miljoner skogsplantor varje år. 
Förutom skogsfrö och förädlade plantor erbjuds 
även föryngringstjänster såsom plantering, 
markberedning, skyddsbehandlingar och 
tillväxtkontroller.



Biobränsle
Sveaskogs biobränsle är en produkt från 
avverkning och består av grenar och toppar. 
Biobränsle är bra ur miljösynpunkt eftersom 
koldioxiden som avges vid förbränning är samma 
mängd som har lagrats i grenar och toppar 
under trädets växttid. Sveaskog levererar bland 
annat biobränsle till värmeverk och pappers- och 
massabruk.
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Kunder
Hållbarhet blir en allt viktigare del av Sveaskogs 
affär. Genom att bygga långsiktiga samarbeten 
och löpande dela med oss av kvalitetssäkrade 
data från skördarna i skogen och sam-
arbeta kring klimatsmarta transporter 
bidrar Sveaskog till att förbättra 
kundernas hållbarhetsavtryck.



Det räcker inte att råvaran  
kommer från en hållbart brukad 

skog, hela kedjan behöver 
vara hållbar – ända fram 
till kunden.

Roger Johansson, marknadschef  
i Sveaskogs marknadsområde Syd.
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Jag lockades av att Sveaskog har 
mycket egen skog men också är  

ett föredöme i branschen, till exempel 
gällande naturvård och jämställdhet.
Anna Stridsman, skogsvårdschef, 
marknadsområde Syd

Medarbetare
Sveaskog har ambitionen att vara en trygg, 
inkluderande och utvecklande arbetsgivare,  
som ger medarbetarna förutsättningar att lyckas. 
Här finns över 800 medarbetare och ett hundratal 
olika yrkesroller.



På Sveaskog är det stort  
fokus på att få medarbetarna 

att trivas och utvecklas.
Johanna Leijon, platschef, 
Vibytorps plantskola
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linkedin.com/company/sveaskog

instagram.com/sveaskog

twitter.com/sveaskog

facebook.com/sveaskog

Huvudkontor

105 22 Stockholm
Tel +0771 787 000
Besöksadress: Torsgatan 4

E-post info@sveaskog.se
www.sveaskog.se
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