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Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapporten omfattar Ingarps Trävaror (556077-4605) och är upprättad i enlighet
med bestämmelserna i ÅRL kapitel 6. Styrelsen har vid undertecknande av årsredovisningen
godkänt hållbarhetsrapporten.
Ingarps Trävaror är ett privat sågverk i Ingarp, Eksjö kommun. Ingarps Trävaror producerar
sågade och vidareförädlade trävaror. Råvaran utgörs f.n. av ca 70% grantimmer och 30% tall
timmer. Verksamheten innefattar ett antal produktionsavdelningar såsom, mätstation,
rotreducering, barkning, såghus, råsortering, justerverk, hyvleri med fingerskarvning samt
träbearbetningscenter där träbearbetning sker i en fleroperationsmaskin genom
snedkapning, hakning, borrning, fräsning etc. Dessutom finns virkestorkar, panncentral,
verkstad och kontor samt byggnader för lagring av sågat virke och biprodukter.
Råvaran i form av timmer införskaffas till största del från vårt närområde hos, små,
medelstora och stora markägare. Våra färdiga produkter leverera vi ca 50% till den svenska
marknaden och främst husfabriker och byggvaruhandeln. De övriga ca 50% exporteras
främst till Danmark, Tyskland, Belgien och Nordafrika.
Alla våra leverantörer är precis lagom stora, inga av våra kunder är för små. Vi på Ingarp har
varit med länge, just för att vi klarat konjunkturernas uppgångar och nedgångar. Därför
värnar vi mycket om våra långsiktiga relationer med alla markägare som levererar sin råvara
till oss – många gånger i generation efter generation. Samma sak gäller för våra
virkeskunder, där vi ständigt ökar vår förädling för att möta varje beställning. Vi vet att vår
stora flexibilitet och förmåga till mixade leveranser är högt värderade hos våra kunder – det
är vi stolta över.
Vi arbetar med en råvara som är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och
träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Så användning
av trä i produkter och för byggande är både ekonomiskt och miljömässigt smart. Vi sågar för
hela världen och på ett ansvarsfullt sätt förädlar vi den svenska skogen, till nytta för allt liv
på jorden.
Redigt, proffsigt, flexibelt och hållbart är våra värdeord. De fyra orden utgör kärnan i vår
verksamhet som ska genomsyra allt vi gör, oavsett om det handlar om marknadsföring eller
nya delar av verksamheten. Värdeorden hjälper oss alltid att hålla kursen och arbeta på ett
långsiktigt sätt som vi kan stå för.
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Ingarp Trävaror har som en naturlig del i sin verksamhet att följa FN´s 17 hållbarhetsmål.
Målen är satta fram till 2030 och grundar sig på fyra delar;
Att avskaffa extrem fattigdom
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
Att främja fred och rättvisa
Att lösa klimatkrisen

Under avsnittet ”Mänskliga rättigheter” och ”sociala förhållanden” här nedan beskriver hur
vi arbetar med ovanstående hållbarhetsmål.

Ingarps Trävaror AB arbetar systematiskt med sin arbetsmiljö, där man har kontinuerliga
skyddsronder och skyddskommitté med representanter från både ledning och personal.
Ingarps Trävaror arbetar också med jämställdhet. Ett motto är att berika kunskapen på
företag med hjälp av jämställdhet. Det är bevisat att en arbetsplats med en blandning av
kulturer är oftast en väl fungerande arbetsplats.
Arbetsplatsen ska vara en plats där kollegor trivs, utvecklas och känner att det finns stöd och
lyhördhet hos chefer och medarbetare. Ingarps trävaror månar om att alla medarbetare ska
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behandlas lika och att likvärdigt arbete ska ge lika lön. Vi accepterar aldrig någon form av
kränkande särbehandling, diskriminering eller sexuella trakasserier.

Skogsråvaran är en fantastisk resurs med stora möjligheter att ersätta fossila material. Att bygga hus i
trä är klimatsmart, det binder kol och ersätter andra material som belastar miljön på olika sätt.
Råvaran från skogen är genuint förnybar och har en given plats i en cirkulär bioekonomi.

Ingarps Trävaror kontrollerar sina utsläpp till vatten och vattendrag på befintlig anläggning och har
ett ansvarsfullt skogsbruk där vi ständigt ökar vårt inköp till mer certifierad råvara enligt FSC och
PEFC. År 2018 var 35% certifierad råvara och 2020 var den siffran 57%. Ingarp ser vikten av att öka
certifierad råvara för att bemöta omgivningens krav på ett ansvarsfullt skogsbruk.

4

Miljö
Ingarps Trävaror arbetar med ständiga förbättringar och med hjälp av investeringar och ny
teknik minska belastningen på vår miljö.
Vårt grundläggande mål är att med så lite påverkan på miljön som möjligt använda och
förädla den förnyelsebara råvara som skogen ger.
För människor på landsbygden är skogsbruket en viktig inkomstkälla. Ingarps Trävaror
hjälper skogsägarna med de skogliga tjänsterna, från plantering till avverkning.
Vi är förankrade i de småländska skogarna och vår råvarubas hämtar vi lokalt.
Vår ambition är att bygga en grund för företagets fortsatta utveckling som är attraktiv för
alla intressentgrupper, vilket inkluderar kunder, investerare, långivare, leverantörer,
skogsägare och anställda.

Ingarps Trävaror har bedömt att man har sex betydande miljöaspekter. De miljöaspekterna
har man med hjälp av uppsatta mål, minskat den totala miljöpåverkan. Man arbetar med
långsiktiga uppsatta mål med mätbara delmål.
Som exempel har vi transporter som ett mål där vi mäter förbrukningen av bränsle mot den
producerade mängd m3. Vi har den senaste femårsperioden minskat liter per producerad
m3 med drygt 17%. Målet som vi beslutade 2013 var på 15%. Vi har valt att fortsätta ha
detta som ett mål och minskningen 2020 mot 2019 var drygt 4%. År 2013 förbrukades 0,89
liter per producerad m3. År 2020 förbrukade vi 0,72 liter per sågad m3. Det visar på att
utbildning, ny teknik och bättre logistik har givit effekt.

https://youtu.be/lT4xTjV0BDI

Vi vill bidraga till att minska koldioxidutsläppen, hitta alternativ till fossila material och
använd våra resurser ansvarsfullt.
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Här ovan beskrivs träproduktens kretslopp.

Att skogen som råvara är viktig för att kunna ställa om till en bioekonomi är tydlig. Här nedan
visar vi det på några trender både lokalt, regionalt och globalt;

- Global uppvärmning
Jordens ökade medeltemperatur är både ett hot och ett allvarligt miljöproblem.
Många av världens ekosystem kommer inte att kunna anpassa sig till ett förändrat klimat när
uppvärmningen går så fort som den gör. I stället riskerar de att omvandlas till helt nya typer
av områden. Ett ekosystem som pekas som särskilt känsligt för detta är den boreala skogen i
Nordeuropa, alltså den gran- och tallskog som vi har mycket av här i Sverige. För Ingarp kan
det påverkas av mer lokala stormar och skogsbränder. Något som också är en risk för miljön
är olovlig avverkning. Illegal avverkning är ofta koncentrerad till skogsområden med hög
biologisk mångfald. Skövlingen av världens skogar förstör de sista livsmöjligheterna för
många arter.
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Skogen är också en av lösningarna som lindrar problemen. Förutom att växande skog tar
upp koldioxid och att träprodukter lagrar kol så kan vi med hjälp av den förnybara
skogsråvaran ersätta nästintill alla produkter som i dag görs av fossila råvaror.
- Befolkningsökning
I takt med att vi blir fler på jorden ökar efterfrågan på en mängd produkter. Ett exempel där
skogsråvaran kan göra skillnad är inom klädbranschen. Odlingsarealen för bomull är redan
nu på maxnivå då den konkurrerar med livsmedelsodling. Med hjälp av skogsråvaran kan vi
producera tyger som i sin tur kan klä jordens växande befolkning.
- Urbanisering
År 2050 spås 70 procent av världens befolkning bo i städer. Det ökade trycket på bostäder,
energi- och matförsörjning och kollektivtrafik kommer att påverka planetens välbefinnande.
Skogen och dess produkter kan på ett klimatvänligt sätt lösa de urbana utmaningarna genom
exempelvis klimatsmart byggande av bostäder och ökad utveckling av miljövänliga och
hållbara mat- och dryckesförpackningar för människor på språng.
- Digitalisering
Tillgång till internet förändrar våra konsumtionsmönster. Nätshopping ökar vilket leder till
större efterfrågan på förpackningar i stort men också på smarta förpackningslösningar
exempelvis spårbar kartong eller inbyggd intelligens där materialet anpassar sig efter yttre
omständigheter.
- Växande medelklass
Allt fler går från att räknas som låginkomsttagare till att tillhöra den växande medelklassen. I
takt med att medelklassen växer förändras levnadsstandarden och konsumtionen ökar. Det
för med sig en ökande konsumtion. Bland annat ökar efterfrågan på förpackningar,
toalettpapper och hygienartiklar. Genom att säkerställa att råvaran är förnyelsebar kan vi
garantera samma standard till kommande generationer.
- Miljömedvetenhet
Att bry sig om miljön och aktivt välja varor som är tillverkade av förnybara naturresurser är
en växande trend. Eko-konsumenten efterfrågar tydliga märkningar, hållbara material och är
villig att betala extra för att kunna konsumera med gott miljösamvete.
- Behovet av naturen
Forskning visar att naturliga material ökar välbefinnandet hos människor. Interiöra
trämaterial kan ge samma hälsofördelar som att vistas i naturen exempelvis lägre puls, lägre
blodtryck och mindre ångest. Naturlig grönska i stadsmiljöer hjälper också till att skapa
bättre urbana klimat: allt från att minska luftföroreningar till att dämpa trafikbuller.
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Byggande
Det finns mycket som ur hållbarhetssynpunkt talar för ökad användning av trä som
byggmaterial. Betänk att det finns trähus som är flera hundra år gamla.
I Sverige har vi en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i trä. De senaste
årtiondena har man även insett träets stora tekniska och miljömässiga fördelar. Det har lett
till att allt fler höghus, sporthallar och vägbroar byggs med trästomme. Idag står det
moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 % och intresset
fortsätter bara att öka.
Ingen annan byggteknik har utvecklats så snabbt som det moderna träbyggandet. Med
trästommar i våra byggnader kan vi visa upp ett spektrum av fördelar jämfört med annat
byggande. Det byggs kostnadseffektivt, snabbt, säkert och utan att öka byggsektorns
negativa miljöbelastning. Trä är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid. Den
växande skogen producerar dessutom syre och renar luften.
Trä kommer från en förnybar råvara, till skillnad från konkurrerande material som ofta
baseras på ändliga resurser som olja.
Genom att öka andelen trä i byggandet kan användningen av andra byggmaterial, som till
exempel betong, stål, och tegel minska. Dessa byggmaterial kommer inte från förnybar
råvara, kräver mycket energi för sin framställning och ger högre utsläpp av koldioxid.
Användning av trä i produkter och för byggande är både ekonomiskt och miljömässigt klokt.
Om man läser miljöbalken (1998:808) så syftar den till en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Det som beskrivs här ovan stödjer den formuleringen i lagtexten.
Verksamhetssystem
Ingarps Trävaror AB skall följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på
verksamheten samt i vår råvaruanskaffning följa krav och intentioner gällande PEFC och FSC
Ingarps Trävaror AB har två spårbarhetsbevis, ett certifikat i enlighet med FSC:s standarden
och ett enligt PEFC:s standarden. Det innebär att Ingarps Trävaror AB kontrollerar råvarans
ursprung från skog via industrin till konsumenten. Ingarps Trävaror AB skall följa PEFC:s och
FSC:s – krav och intentioner och svarar för att råvaran inte kommer från olaglig avverkning,
nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks. Syftet
med standarderna är att främja ett uthålligt skogsbruk ur miljö, social- och ekonomisk
synvinkel.
Ingarps Trävaror AB är också ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 certifierade. Båda
certifieringarna innebär att man arbeta med ständiga förbättringar och att hushålla med sina
råvaror. Syftet är också att identifiera de mest betydande miljöaspekter och försöka minska
miljöpåverkan med olika typer av åtgärder.
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Med hjälp av systemen arbetar Ingarps Trävaror AB ständigt med förbättringar och en del är
att hushålla med resurserna och minimera miljöpåverkan.

En gran = 200 byxor
Vad har viskos, modal och lyocell gemensamt? Jo, de är tillverkade av cellulosa
som kommer från skogen.

Personal
Ingarps Trävaror sysselsätter över 80 personer runt närområdet. Om man räknar med alla
entreprenörer så blir det en bra bit över 100 personer som sysselsätts.
Våra medarbetare är de som varje dag bidrar till att göra Ingarps Trävaror till en uppskattad
leverantör av skogliga tjänster och virke till våra kunder.
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som drar till sig de som bäst kan bidra till Ingarps
Trävarors tillväxt.
Ingarps Trävaror AB arbetar systematiskt med sin arbetsmiljö, där man har kontinuerliga
skyddsronder och skyddskommitté med representanter från både ledning och personal. De
risker som finns är främst maskiner med rörliga delar och logistiken med truckar och
lastmaskiner. Sjukfrånvaron är låg om man jämför med andra sektorer i vårt samhälle. Totalt
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långa- och korta sjukskrivningar 2020 blev 3,64%. Det är en bra nivå med tanke på den
rådande pandemin.
Ingarps Trävaror arbetar också med jämställdhet. Ett motto är att berika kunskapen på
företag med hjälp av jämställdhet. Det är bevisat att en arbetsplats med en blandning av
kulturer är oftast en väl fungerande arbetsplats.
Arbetsplatsen ska vara en plats där kollegor trivs, utvecklas och känner att det finns stöd och
lyhördhet hos chefer och medarbetare. Ingarps trävaror månar om att alla medarbetare ska
behandlas lika och att likvärdigt arbete ska ge lika lön. Vi accepterar aldrig någon form av
kränkande särbehandling, diskriminering eller sexuella trakasserier.

År
2017
2018
2019
2020

Tj man

Kollektiv

Totalt

4,59
3,72
3,16
4,54

4,09
3,33
2,63
3,64

2,56
2,13
1,09
1,00

Långa – och korta sjukskrivningar

Mänskliga Rättigheter och Sociala Förhållanden
Ingarps Trävaror respekterar människors rättigheter och internationella arbetsstandarder
såsom dessa framställs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i den
Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner.
Vi accepterar inte barnarbete i någon form, inte heller tvångsarbete eller annat ofrivilligt
arbete. Diskriminering på grund av ras, religion, politisk uppfattning, kön, ålder nationalitet,
sexuell läggning eller handikapp får inte förekomma.
Ingarps Trävarors ambition är att vara ett föredöme i fråga om kundrelation, affärsetik och
ansvarstagande i viktiga samhällsfrågor såsom jämställdhet och mångfald
Med mångfald menar Ingarps Trävaror att varje medarbetare med sina egenskaper,
förutsättningar och sin livserfarenhet är den del i den samlade mångfalden. Olikheter,
jämställdhet och mångfald är inte i sig ett självändamål. Det är förmågan att ta tillvara olika
erfarenheter och kompetenser som gör mångfalden till en framgångsfaktor för att varaktigt
öka verksamhetens lönsamhet och göra Ingarps Trävaror till en fortsatt attraktiv
arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är därför av strategisk betydelse.
De risker som vi bedömer kan finnas är främst köp av entreprenörtjänster. Den risk som kan
uppstå när det gäller mänskliga rättigheter och sociala förhållande, är att man inte följer
avtalsenliga löner och arbetsvillkor. Ingarps Trävaror anlitar bara entreprenörer som är PEFCcertifierade och certifieringen kräver avtalsenliga löner och arbetsvillkor för
entreprenörerna.
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När det gäller inköp av råvara så köper vi från Sverige och vårt närområde. Vi är certifierade
och med det en extern kontroll hur vi hantera dessa inköp.
Skogens sociala värden är alla den nytta från skogen som människor får del av;
upplevelsevärden, folkhälsa, arbetstillfällen och landsbygdsutveckling
Certifieringen stödjer principen om bärkraftig landsbygdsutveckling i hela Sverige. Såväl
småskaligt som storskaligt skogsbruk liksom turism baserad på natur- och kulturmiljö, är
viktiga plattformar för landsbygdsutvecklingen. Vid upphandling av skogliga tjänster ska
lokala entreprenörer inkluderas. Uppdragets storlek bör anpassas så att lokala
entreprenadföretag kan delta på marknadsmässiga villkor. Certifieringen verkar för ett
långsiktigt och jämbördigt samarbete mellan affärs- och avtalsparter med ömsesidig respekt
och ansvarstagande. Affärsavtal ska tecknas skriftligt mellan beställare och uppdragstagare.
Inköparna har ett ansvar att kontrollera att våra entreprenörer följer lagstiftningen och är
certifierade. En kontinuerlig dialog förs med de som utför tjänster åt Ingarps Trävaror AB.
I skogscertifieringen finns en social standard som innebär att den verksamhet som har
betydelse för svensk certifiering ska bedrivas så att gällande lagar, svenska kollektivavtal och
praxis på arbetsmarknaden efterlevs.
År 2018 var 35% certifierad råvara och 2020 var den siffran 57% (se nedan). Ingarp ser vikten av att
öka certifierad råvara för att bemöta omgivningens krav på ett ansvarsfullt skogsbruk. Det är en viktig
punkt på agendan att öka inköpet av certifierad råvara.
År

2018
2019
2020

Inmätt m3fub certifierat m3fub

241 371
230 670
239 214

85 654
89 399
135 997

%

35
39
57

När det gäller personal och produktion så följer vi kollektivavtal och övrig lagstiftning. Vi har
årlig uppföljning med personal gällande dessa frågor. Övrig lagstiftning verifieras i samband
med internrevisioner och ledningens genomgång.
Vi har genom åren anställt flera unga medarbetare som kommer från vårt närområde. Det är
ett led i att behålla en levande landsbygd. Vi har också en målsättning att på varje avdelning
skall det finnas både kvinnor och män.
När det gäller fördelningen mellan män och kvinnor på ledande positioner, så har vi idag
17%. Ambitionen är att vi skall få mer jämlikt framöver.
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Antikorruption
Korruption förekommer i alla länder och sektorer, dock i olika hög grad. Samarbeten om pris
till kund kan även förekomma inom träindustrin.
Vi skall utveckla detta område och börja med en riskidentifiering. De risker som Ingarp
Trävaror AB främst har kommit fram till är följande:
- risk att medarbetarna inte känner till och följer riktlinjer
- risk att de samarbetspartner vi har inte känner till och följer våra riktlinjer.
- risk för närståenderelationer.
- Risk att ansvaret läggs på den enskilde medarbetaren att avgöra vad som är okey vad
gäller gåvor och förmåner.
För att vi tillsammans ska kunna bekämpa korruption har Ingarps Trävaror följande riktlinjer;
-

-

-

-

Gåvor eller förmåner som erbjuds eller vi erbjuder affärspartners, kunder eller andra
kontakter ska möta lagliga krav, vara ett led i relationsbyggandet och följa lokala
sedvänjor.
Gåvor eller förmåner som vi erbjuder affärspartners, kunder eller andra kontakter ska
inte erbjudas i samband med förhandlingar eller vara ett medel för att ”få vår vilja
igenom”. De får inte heller inbegripa pengar, presentkort eller liknande.
Samma regler som ovan, gäller också för de gåvor och förmåner som Ingarps Trävaror
erbjuds från affärspartners, kunder eller andra kontakter. Vi låter oss exempelvis inte
bjudna på måltider, evenemang eller resor om inte dessa har en tydlig koppling till en
affärsrelaterad aktivitet eller lokal sedvänja.
Vid misstanke skall den anställde rapportera detta.

Till senare årsrapporter skall en policy upprättas.
Relevanta medarbetare medvetandegörs om riskerna och de riktlinjerna som beskrivs här
ovan.
Vi har 16st. relevanta medarbetare som berörs av ovanstående.
Ingarps Trävaror AB
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