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1 Introduktion och syfte 
Detta gruppdirektiv är relaterat och i linje med Verksamhets- och kvalitetspolicyn samt Policy för 
ansvarsfullt företagande. Direktivet visar hur policyerna är applicerade i verksamheten.  

Detta direktiv kompletteras med underliggande processer och instruktioner, som i detalj beskriver 
virkesanskaffning. BillerudKorsnäs Wood Supply ansvarar för huvuddelen av fiberförsörjningen till de 
svenska produktionsanläggningarna. Detta direktiv syftar till att fiberråvaran ska hålla 
konkurrenskraftigt pris och genom balanserad lagerhållning skapas säkerhet gentemot variationer i 
virkesflöde och variation i industrins förbrukning. 

2 Omfattning och tillämpning  
Detta direktiv gäller för BillerudKorsnäs och dess dotterbolag (“BillerudKorsnäs” eller “koncernen”) 
och omfattar BillerudKorsnäs globala affärsaktiviteter och verksamhet. 

Direktivet gäller för alla personer som arbetar på BillerudKorsnäs eller för BillerudKorsnäs, däribland 
styrelseledamöter, medarbetare, praktikanter och underleverantörer (“representanter”). Alla 
representanter för BillerudKorsnäs är individuellt ansvariga för att läsa igenom, förstå och efterleva 
direktivet. Direktivets ägare är ansvarig för kommunikation och implementering av direktivet.  

3 Virkesförsörjning 
BillerudKorsnäs Wood Supply har samordningsansvar för koncernens huvudsakliga fiberförsörjning 
vilken omfattar köp och försäljning av virkesråvaror samt biobränsle. Verksamheten omfattar även 
upphandling av transporttjänster samt leverans- och flödesplanering. Råvarubehovet med avseende 
på sortimentsfördelning, certifierad andel och med vilket transportslag råvaran levereras varierar 
mellan produktionsanläggningarna. Variationen beror främst på industriernas olika produktions- och 
logistikförutsättningar samt vilka produkter som tillverkas.  

BillerudKorsnäs Skog följer lagar, förordningar samt gällande affärsmässiga och etiska värderingar 
inom företaget. Inköp av virke sker från källor där avverkningen utförts i enlighet med gällande lagar 
och föreskrifter samt FSC®s (logolicens: FSC-C004906) och PEFC™s krav vad gäller Controlled 
wood respektive Controlled sources. 

Verksamheten är i övrigt underordnad BillerudKorsnäs: 

 Affärsidéer och strategier  
 Miljö- och kvalitets- samt övriga tillämpliga policys och riktlinjer 
 Regler för redovisning och dokumentation. 

  



 
 

 
 

Document publisher 
Anna-Maria Tuominen-Reini 

Responsible organisation 
Wood Supply – Ledning och stab 
 

 

Document-ID 
DIR-36818 

Version 
4 
 Printed copy is only valid after verification against current original in Kompassen. 

Utskriven kopia gäller endast efter verifiering mot gällande original i Kompassen. 
 Page 

2 (4) 

3.1 Kända och acceptabla anskaffningskällor 
BillerudKorsnäs kräver att all råvara ska vara av acceptabelt ursprung och uppfylla kraven på 
kontrollerad ved. BillerudKorsnäs har rutiner för att undvika kontroversiell råvara1 som: 

 Virke som avverkats illegalt, 
 Virke från avverkning där ursprungsbefolkningens eller samhällets traditionella, sociala och 

kulturella rättigheter åsidosatts, 
 Virke från avverkning där höga bevarandevärden hotas vid skogsbruksåtgärd samt från 

nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition. (Undantag då virke kommer från 
biotopvårdande insats). 

 Virke från avverkning där skogsmarken sedan konverteras till virkesplantage eller icke 
skogsmark, (Gäller endast länder och områden med signifikant avskogning) 

 Virke från genmodifierade träd. 
 Virke från företag som inte uppfyller gällande tull- och handelslagstiftningar för skogsråvara. 
(1. enligt  FSCs Controlled wood standard och PEFC krav gällande controlled sources.) 

3.2 BillerudKorsnäs råvarukategorier  
BillerudKorsnäs samtliga leverantörers råvarukällor förvaltas i enlighet med erkända principer för 
hållbart skogsbruk och råvara från certifierat skogsbruk eftersträvas.  

BillerudKorsnäs utnyttjar fem olika typer av råvarukategorier: 

 Svenska avverkningsrätter  

 Svenskt leveransvirke och flis 

 Import från helägda företag i utlandet 

 Import från fristående utländska leverantörer 

 Inköp av externmassa 
 

All massa- och virkesanskaffning samt virkeshandel bygger på skriftliga avtal.  

Avtalen och avtalsbilagor innehåller krav på kvalité, volym, priser, betalningsregler, leveransplaner, 
information om virkets art, härkomst. I kontraktsbilagan ”BillerudKorsnäs krav på råvarans ursprung” 
samlas samtliga krav gällande kontrollerad ved, kontroversiella källor och kemikalieanvändning. 

BillerudKorsnäs Skog ska ha hög affärsmoral och motsvarande värderingar förväntas av samtliga 
råvaruleverantörer och leverantörer av tjänster. 

Virkeskontrakten medger att BillerudKorsnäs har rätt att kontrollera virkesleverantörerna och virkets 
ursprung för att verifiera att leveranserna uppfyller BillerudKorsnäs krav. 
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Svenska avverkningsrätter 
Svenska avverkningsrätter anskaffas från mindre privatägda skogsfastigheter av BillerudKorsnäs 
egna anställda virkesköpare. BillerudKorsnäs ansvarar för naturvärdesbedömning, 
virkeskontraktering, planering inför avverkning, genomförande samt egenuppföljning efter 
avverkning. 

Om naturvärdesbedömningen påvisar höga naturvärden och trakten kan utgöra nyckelbiotop ska 
markägaren informeras. BillerudKorsnäs varken köper eller avverkningsanmäler den eventuella 
nyckelbiotopen innan Skogsstyrelsen fått möjlighet till egen bedömning. 

BillerudKorsnäs undersöker via fastighetsregistret samtliga lagfarna ägare som sedan undertecknar 
avverkningsrättskontraktet. Om inte skogsägaren har andra önskemål sker avverkning enligt 
BillerudKorsnäs hänsynsnivå, vilket motsvarar certifieringens krav. 

Svenskt leveransvirke och flis 
Större inköp av svenskt rundvirke och flis från företag anskaffas av BillerudKorsnäs Skogs 
virkesavdelning, fritt bilväg eller fritt industri.  

Lokalt leveransvirke upphandlas av BillerudKorsnäs egna virkesköpare fritt bilväg. Innan 
kontraktering av lokalt leveransvirke sker ett antal kontrollåtgärder som ger en samlad bedömning av 
virkesleverantören och/eller virkespartiet.  

Varje år utförs sedan en retroaktiv uppföljning av samtliga lokala leveransvirkesköp. Uppföljningen 
syftar till att ge en bild över kontrollåtgärdernas effektivitet. 

Import från helägda företag i utlandet 
BillerudKorsnäs har helägda inköpsföretag i Estland, Lettland och Litauen. Samtliga företag är 
certifierade enligt Chain of Custody och Controlled wood och en viss andel av virkesinköpen kommer 
från certifierat skogsbruk. 

BillerudKorsnäs köper avverkningsrätter, främst i Lettland, samt leveransvirke vid bilväg och vid 
industrihamn. BillerudKorsnäs utför ursprungskontroller av inköpt leveransvirke.  

Import från fristående utländska leverantörer 
Samtliga råvaruflöden utanför Sverige och Finland anskaffas som FSC Controlled Wood och/eller 
certifierad råvara. 

Inköp av externmassa 
BillerudKorsnäs centrala inköpsavdelning upphandlar ramavtal av CTMP-massa och sulfatmassa. 
Löpande inköp avropas sedan vid behov direkt av respektive produktionsanläggning. Eventuella 
tillfälliga inköp av massa, vid exempelvis produktionsstörningar, hanteras även de via den centrala 
inköpsorganisationen.  

Samtliga massainköp anskaffas som FSC Controlled Wood och/eller certifierad råvara.  
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3.3 Transport  

BillerudKorsnäs Skog arbetar kontinuerligt för att minska miljöbelastningen för befraktad skogsråvara 
genom att aktivt arbeta flödesoptimering och med val av transportslag och med att öka 
utnyttjandegraden. I samarbete med kunder och leverantörer genomför BillerudKorsnäs 
sortimentsbyten, lägesbyten och tidsbyten för att ytterligare minska transportarbetet och därigenom 
också miljöbelastningen. 

3.4 Kemikalieanvändning 
BillerudKorsnäs produkter används ofta till förpackning av livsmedel eller läkemedel och avverkad 
råvara får därför inte vara behandlad med insekticider, biocider, fungicider eller liknande produkter.  

3.5 Övrigt 
BillerudKorsnäs stöder införandet av skogliga certifieringssystem som säkerställer miljöhänsyn, 
virkets ursprung och dess spårbarhet. Dessa certifikat ska grundas på oberoende utvärderingar av 
externa revisorsföretag. Framtagandet av certifieringssystemen sker genom aktivt deltagande av 
företag samt externa intressenter. 

4 Oegentligheter och rapportering 
BillerudKorsnäs representanter uppmanas att rapportera avvikelser och oegentligheter kopplade mot 
Direktivet; direkt till sin chef, lokal HR partner, koncernens chefsjurist, Internal Control manager eller 
Corporate Compliance manager. Anonym rapportering kan göras genom BillerudKorsnäs 
konfidentiella rapporteringssystemet ”Speak-Up Line”. 

All delaktighet i oegentlighet kopplade mot detta Direktiv eller angelägen lag, kan ligga till grund för 
diciplinära och/eller juridiska åtgärder. Om du har några frågor eller feedback på Direktivet, kontakta 
direktivets ägare eller koncernens Corporate Compliance manager. 

 


