
Ett rikt företagsliv av skogsföretag och Länsstyrelsen planerade skydd av naturområdet. 

 

 

 

 



  

  

  

 



Bergs Timber 

Hållbara val 
Vi vill hjälpa människor att göra smarta och hållbara val. Det har vi velat i de hundra år som Bergs 
Timber redan funnits, och när vi satsar på nästa sekel är förhoppningen densamma.  

Vi är stolta över vår råvara från skogen. Träden lagrar kol i takt med att de växer och de produkter som 
görs av trä fortsätter att binda koldioxid. Det är bra för vårt klimat. 

I Sverige, Lettland och Estland, där Bergs Timber har verksamhet, avverkas bara räntan i skogen. 
Kapitalet får stå kvar och fungerar därmed som en kolsänka. Att använda skogen på detta uthålliga sätt 
för att bygga vårt samhälle ser vi som en hållbar relation med naturen.  

Det är särskilt viktigt att bygga hus i trä eftersom de binder kol under lång tid. Vi vet inte hur lång tid det 
tar för dig att läsa den här texten. Men en sak vet vi – skogen växer så det knakar och det tar bara 
några minuter för svensk skog att producera material för ett flervåningshus i trä.  

Idag är vi alla medvetna om hur viktigt det är att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Då behövs hållbara 
investeringar. Vi är ett bolag som bidrar till lösningar på klimatfrågan. Det ger oss motivation och 
inspiration i hela kedjan från skog till färdig produkt.  

Bergs Timbers verksamheter finns i huvudsak på landsbygden runt Östersjön. Vi tycker det är roligt att 
bidra till ett levande och hållbart samhälle långt utanför storstäderna.  

 Läs gärna mer om hållbarhet på: 

www.skogsindustrierna.se 

www.fsc.org 

www.pefc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wallnäs skall som skogsägare och förbrukare av skoglig råvara med 
träförädlande industri, verka för att verksamheten bedrivs på ett så 
skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. 

  
Skogsmarkens ekosystem tillvaratas på ett sätt som innebär att dess produktionsförmåga inte 
äventyras genom utarmning. Wallnäs står för kvalitet från frö till färdig produkt, vilket utgör 
grunden för framtidens skogsproduktion. 
  
Koncernen genomför fortlöpande åtgärder för att uppnå en naturresurshållning som även 
inkluderar biologiska värden. Som exempel sker all beståndsanläggning på ett miljömässigt riktigt 
sätt, våtmarker och biologisk mångfald värnas. 
  
Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s -krav och intentioner, så långt möjligt 
förvissa oss om att externt inköpt råvara ej kommer från olaglig eller av samhället icke 
auktoriserad avverkning eller från skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter 
kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som 
har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning. 
Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa 
påverkan på miljön minskar. 
  
Råvaran skall till största andelen komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Wallnäs 
skall verka för att denna volym ökar. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot 
anställda, samhället, miljö och uppdragsgivare. Personalen skall utbildas och informeras så att 
den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner. 
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Per-Axel Fagerholm 
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