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Att jobba med ständiga förbättringar ligger djupt förankrat i vårt
arbetssätt. Det är viktigt att initiativ och projekt finns på plats för
att jobba med det vi kan påverka och därigenom säkerställa att vi
långsiktigt är attraktiva för våra kunder.

I

början av 2018 påbörjade vi inom SCA
Wood ett arbete för att samordna oss
inom några olika områden av vår verksamhet riktad mot byggvaruhandeln.
Syftet är att säkerställa ”best practice”
och resurseffektivitet i våra processer. De
områden som vi valt att fokusera på initialt är råvaruinköp, marknadsföring och
digitalisering – tre områden där nyttan
av att vara en stor aktör är påtaglig. Vi
börjar nu se resultaten av arbetet och vi
berättar mer om det längre fram i tidningen.
Struktur och investeringar är andra sätt
att stärka oss som leverantör. Under 2018
genomförde vi på Tunadals sågverk SCAs
hittills största investeringsprojekt inom
vidareförädling av trävaror. Vi har nu ett
hyvleri tydligt anpassat mot svensk byggvaruhandel och särskilt mot produktion
av ytterpaneler. På industriområdet där vi
har ett av Europas modernaste sågverk,
sker nu klyvning och hyvling av panelbrädor med hjälp av ny teknik. Det säkerställer våra ambitioner kring produktutveckling, innovation och långsiktig
konkurrenskraft.

kunnat fortsätt försörja marknaden med
våra produkter. Men givetvis får en så
omfattande brand konsekvenser. Vi har
beslutat att lägga ner siten i BonneuilMatours. Samtidigt arbetar vi för att
säkerställa en fortsatt hög och ökad
närvaro på den franska marknaden.
Vi kommer att berätta mer om detta
i ett senare nummer av Timber News.
Utveckling är en kombination av planerade och oplanerade händelser. Hur de
hanteras är en konsekvens av företagets
strategi. SCA Woods strategi är tydlig.
Med skogen som bas investerar vi i medarbetare, kundrelationer och produktion
för att långsiktigt säkerställa nöjda kunder. Tillsammans bygger vi framtid.
Markus Henningsson,
Chef, Building & Supply Solutions,
SCA Wood

I somras drabbades vi av en förödande
brand på vår anläggning BonneuilMatours i Frankrike. I ett slag försvann
cirka 50 procent av vår kapacitet att
hyvla lokalt och 100 procent av målningskapaciteten.
Tack vare ett fantastiskt arbete av våra
kollegor i Frankrike, stöd från legopartners och förstående, lojala kunder har vi

Foto: Per-Anders Sjöquist

Foto: Torbjörn Bergkvist

Ständig utveckling
– tillsammans bygger vi framtid

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika
resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och
andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi,
tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
SCA Wood är den delen av SCA som tillverkar sågade
trävaror av skogen. Vi är en av Europas ledande
leverantörer av träbaserade produkter med en årlig
produktion på 2,1 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med distributionslösningar
till kunder inom träindustri och byggvaruhandel.
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Starkare tillsammans
– för ökad kundnytta
Under 2019 utvecklar SCA Wood samarbetet
inom marknadsföringsorganisationen för de
olika marknaderna, primärt för Building &
Supply Solutions.

S

CA-koncernen har genomgått en stor förändring
i samband med att företaget ombildats till ett eget
börsnoterat bolag. Förändringsarbetet har pågått en
tid och håller på att implementeras hos kunder och intressenter. Målet är ett enat SCA och ett enat affärsområde,
SCA Wood, som med ett starkt varumärke möter kundernas behov.
Ett gemensamt arbete har startat för marknadskommunikatörerna inom SCA Wood och Building & Supply
Solutions.
– Med gemensamma arbetssätt vill vi effektivisera och
samla vår gemensamma kompetens, för att stärka våra
marknadsföringsinstatser, säger Vanessa Pihlström, marknadskommunikatör, SCA Wood, tillika samordnare av
marknadsföringsarbetet på de olika marknaderna. Vi ska

uppfattas som en enhet och kommunicera ett enhetligt
budskap, även om vi kan komma att ta hänsyn till en del
lokala behov på våra marknader. Med ett tydligt koncept
vill vi bidra till våra kunders framgång.
Nyligen hölls ett uppstartsmöte med SCA Woods medarbetare från de olika marknaderna.
– Det är väldigt givande och utvecklande med ett nära
samarbete som kan bidra till att tänka ”utanför boxen”,
säger Amy Sellers, marknadschef för Building & Supply
Solutions UK.
Konceptet SCA SmartTimber introducerades i Sverige för
ett par år sedan. Under 2019 kommer det att lanseras även
i Norge och Storbritannien.
SCA SmartTimber står för både smarta virkesprodukter
och innovativa tjänster. Produkterna, som konceptet inrymmer, förenklar arbetet och förbättrar totalekonomin
i byggprojekt och ger kunderna smarta lösningar.
– SCA SmartTimber tydliggör begreppet ”Att leva med
trä”. Vi kan förverkliga kundens drömboende på ett smart
sätt. Vår målsättning är att inom ett par år ska slutkunden
kontakta bygghandlaren eller proffsbyggaren på den lokala
marknaden och efterfråga produkter från SCA SmartTimber,
säger Vanessa Pihlström.

Konceptet SCA SmartTimber finns redan på den svenska marknaden
och ska nu även lanseras i Storbritannien och i Norge.

Marknadsteamet med siktet inställt på ökad kundnytta och ökad
effektivitet. Amy Sellers från Building & Supply Solutions UK, Anne
Tuffnell från Building & Supply Solutions France och Vanessa
Pihlström från SCA Wood, tillika samordnare av marknadsföringsarbetet på de olika marknaderna.
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SCA Wood ser en naturlig utveckling mot digitala kanaler
i marknadsföringen och kunddialogen.
– Detta är ett långsiktigt arbete, starkt kopplat till vårt
innovationsarbete, förklarar Vanessa. Innovation inom det
digitala området är viktigt för oss. Med stöd av digitala
lösningar kan transparens skapas och möjligheter till produktutveckling hittas.
– Det ger oss nya möjligheter att kommunicera med
våra målgrupper vid rätt tidpunkt på de olika marknaderna. Vi ser även möjligheter att driva trafik direkt till
våra kunder, allt för att bidra till ökad kundnytta och ökat
värde i vårt samarbete för att gemensamt nå fram till slutkonsumenten, som i slutändan är allas vår kund, avslutar
Vanessa Pihlström.

Innovationsrace
ger nya idéer
SCA Wood arbetar ständigt för en ökad förståelse av
kundernas behov av nya innovationer och därmed en
starkare position på marknaden.

A

tt arrangera och medverka i så kallade innovationsrace i samarbete med R&D Center i Sundsvall, är
ett sätt att hitta konkurrenskraftiga produkter.
I januari arrangerade SCA Wood ett innovationsrace, under
ledning av Magnus Viström, Innovations Manager SCA
R&D Centre, och Anders Petersson, innovationsansvarig
vid SCA Wood. Ett 20-tal deltagare fanns på plats. Det
var medarbetare från SCA Woods olika enheter i Sverige,

Anders Petersson, innovationsansvarig SCA Wood, Amy Sellers,
Marketing Manager, Building & Supply Solutions UK, och Magnus
Viström, Innovations Manager R&D Center, medverkade vid SCA
Woods senaste innovationsrace.

Frankrike och Storbritannien, men även kunder och samarbetspartners var representerade. Det gav innovationsracet en bred kompetens och stor kunskap.
Vid ett innovationsrace utmanas deltagarna att tänka
hur SCAs träprodukter kan utvecklas utifrån marknad
och kundbehov. Deltagarna guidas genom innovationsracemetodiken och finalen är att presentera några utvalda
idéer som känns mest intressanta.
Vid detta innovationsrace presenterades dels förslag på
produktutveckling, dels en hel del möjligheter med stärkt
miljökommunikation samt vässad försäljning och marknadsföring.
– Innovationsrace är alltid energirika och ger många
olika idéer att arbeta vidare med. Under åren har vi hållit
flera race för SCA Wood och det har resulterat i flera idéer
som har konkretiseras, säger Anders Petersson, innovationsansvarig vid SCA Wood.

Ett innovationsrace är ett resultatinriktat verktyg i arbetet med att få fram nya
konkurrenskraftiga produkter. Deltagarna representerar olika kompetenser och
erfarenheter, vilket ger en bra grogrund för nya idéer.

Text: Vanessa Pihlström
Foto: Per-Anders Sjöquist

Med skogens kraft bidrar SCA till en hållbar framtid
VART FEMTE TRÄD SPARAS

SCAs skogar ska vara lika rika på råvara, upplevelser
och mångfald – nu och i framtiden. Vart femte träd
lämnas för att bli en del av naturens eget kretslopp
och ge mat och miljö för hänsynskrävande djur och
växter.

KÄLLAN TILL ALL VÅR INNOVATION ÄR
2 MILLIMETER LÅNG

Träfibern är 2 millimeter lång och bråkdelen av millimetern bred, och ansvarsfullt skött så räcker den för
evigt. Detta är vår unika tillgång och källan till vårt omfattande innovationsarbete, som ger allt från smartare
plank och brädor till nästa generations biodrivmedel
och gröna kemikalier.

MINUS 8 000 000 TON VÄXTHUSGASER
PER ÅR TACK VARE VÅR SKOG

SCAs verksamhet är klimatpositiv och bidrar på flera
sätt till en fossilfri värld. De växande träden i våra
skogar binder koldioxid och våra produkter från skogen
ersätter fossila alternativ. Som Europas största privata
skogsägare är vi en viktig spelare att räkna med!

VI TAR VARA PÅ HELA TRÄDET

Det blir plankor, brädor, pappersmassa, värme och
energi. Inte ett barr går förlorat.

ETT TRÄD NER – TVÅ TRÄD UPP

För varje träd vi avverkar planterar vi mer än två nya
som binder koldioxid och bygger framtidens råvara.
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Framgångsrikt samarbete
i Storbritannien
Wickes, en av Storbritanniens ledande
byggkedjor, har nyligen förlängt sitt befintliga leveransavtal för träprodukter
med SCA Wood UK, Building and Supply
Solutions.

S

CA och Wickes har haft ett nära samarbete sedan
2013. Under den tiden har SCA levererat ett ständigt ökande utbud av produkter till detaljhandelskedjan och är idag deras största leverantör.

Wickes ägs av byggvarudistributören Travis Perkins PLC
och har verksamhet på över 240 olika platser runt om
i Storbritannien – ett antal som har ökat sedan samarbetet
inleddes. Wickes vänder sig till både byggföretag och
hemmasnickare med ett brett utbud av produkter, från
kakel, verktyg och annan utrustning till arbetskläder och
trävaror. Wickes kunder kan välja bland över 10 000 produktserier både på webben och i de fysiska butikerna.
Varje vecka skickar SCA minst en leverans till var och
en av Wickes 240 butiker från distributionscentralen i
Stoke-on-Trent. Tillsammans med leveranser av bearbetade träprodukter från SCAs moderna produktionsanläggning i Melton kommer också en del produkter från tredjepartsleverantör.
Det starka samarbetet som har växt fram under de senaste
fem åren har lett fram till nya arbetssätt och nya leveransmetoder för Wickes kunder.

– Under 2017 började vi erbjuda hemleveranser. Kunderna beställer sitt virke på Wickes webbplats, beställningarna skickas elektroniskt till oss och sedan levererar
vi direkt hem till kunderna via en extern distributör. Det
har blivit en stor framgång. Vi började med 16 produktserier, men nu har utbudet för den här tjänsten ökat till 59.
Under sommarmånaderna när produkter som trätrall blir
mer populära går det att beställa sådana också. Förlängningen av avtalet vittnar om att samarbetet har varit framgångsrikt för båda parter, säger Ken Reidy, Strategic
Account Manager för Wickes på SCA Wood UK.
– Tillsammans har vi stora ambitioner för produktkategorin virke. Vi ser många möjligheter för virkesprodukter
i Wickes butiker och vill hjälpa dem att förverkliga sin
ambition att bli kundernas förstahandsval när det gäller
trävaror för renovering och underhåll. Tack vare den
ständiga produktutvecklingen och de framgångar vi har
nått med de nya tjänster vi har erbjudit hittills, känner vi
oss säkra på att vårt samarbete kommer att fortsätta växa
och utvecklas, säger Ken Reidy.
Travis Perkins (TP) är en koncern med över 20 olika före-

tag inom vvs och byggmaterial som levererar ett brett
utbud av material till bygg- och renoveringsmarknaden
i Storbritannien. De har cirka 2 000 butiker i landet och
över 29 000 anställda. SCA Wood UK är TP-koncernens
femte största leverantör. Wickes är en del av TP-koncernen.
Text: Amy Sellers

Wickes har över 240 butiker i Storbritannien.
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Jerry Larsson, affärsområdeschef för SCA Wood, invigde Tunadals hyvleri med ett hyveldrag.

Jättesatsning invigd med ett hyveldrag

Tunadals nya hyvleri
fördubblar kapaciteten
Nu är SCA Woods nya hyvleri i Tunadal i drift.
Investeringen på 80 miljoner kronor innebär
ökad produktivitet och bättre förutsättningar
för produktutveckling och innovationer.

D

et nya hyvleriet kommer med många fördelar. Med nytt
råvaruintag, ny klyvlinje och ny paketeringslinje ökar
effektiviteten och med den nya tekniken ökar även takten
på produktutvecklingen och innovationer.
Idag produceras ytterpanel, reglar och underlagsspontluckor,
allt tillverkat av norrländsk gran, på hyvleriet i Tunadal och
framöver kommer ytterpanel att vara en av huvudprodukterna.
– Med denna investering kan vi möta våra kunders behov
och erbjuda dem än mer konkurrenskraftiga produkter, säger
Joakim Nehrer, marknads- och försäljningschef Skandinavien
på SCA Wood.
Denna mångmiljonsatsning är en viktig del i både Tunadals
sågverks och SCAs utveckling. Den tidigare bandsågen har bytts
ut mot en klyvhyvel vilket ger en mer homogen yta. Denna yta

gör att färgen fäster bättre och att det blir mindre spill, vilket
går helt i linje med SCAs hållbarhetsarbete.
Vad är unikt med det nya hyvleriet?
– Vi har mer än fördubblat vår kapacitet med den nya
hyveln. Och det känns bra att restprodukterna i processen blir
till pellets, som sedan går tillbaka till SCAs kretslopp i form av
värme vid Ortvikens och Östrands bruk, säger Anna Schönström, platschef vid Tunadals hyvleri.

Text: Sofie Bergelin
Foto: Per-Arne Sjöquist

Fakta
• Investeringen är på cirka 80 miljoner kronor.
• Totalt har 100 anställda, entreprenörer och leverantörer
arbetat i projektet med att bygga det nya hyvleriet.
• Den nya produktionsytan uppgår till 1 000 m3.
• Varje timme hyvlas 23 m3. Detta blir över 2 000 m3
på en vecka, vilket motsvarar 35 lastbilar med släp.
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Gästerna vid invigningen av Tunadals nya hyvleri bjöds bland annat på guidad rundtur och mingel.
Tal hölls bland annat av platschef Anna Schönström, bilden högst upp till vänster, Magnus Wikström,
chef för SCA Woods Building & Supply Solutions Scandinavia, bilden i mitten till vänster, och Joakim
Nehrer, marknads- och försäljningschef Skandinavien SCA Wood, bilden nere till vänster.
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Arkitekten bakom Norra Tornen ville skapa en upplevelse av uteplats snarare än traditionell stadsbalkong och valde kärnfuru – ett smart
Foto: Johannes Wredenmark
val sett ut både hållbarhets- och miljöperspektiv.

KÄRNFURU

– det hållbara valet i hemmet
Kärnfuru är en hållbar produkt som med sin
naturliga impregnering inte kräver någon
behandling. En produkt som syns allt mer i
hemmiljöer och väcker intresse hos landets
arkitekter.

I

ntresset för att bygga och inreda med trä och kärnfuru
växer sig allt starkare, det visade sig inte minst av Svenskt
Träs rapportering från Stockholm Furniture & Light
Fair. Under mässan hördes många erkända designers diskutera varför de valt att arbeta med furu. Flera av dem
menade att furu går mycket bra att färga, forma och ge
nya uttryck samtidigt som man behåller den naturliga och
taktila ytan.

Kärnfuru kommer från de norrländska skogarna. SCA tillverkar sin kärnfurutrall av senvuxen furu som är 80-100
år gamla. Virket kommer från den innersta och hårdaste
delen av furustockarna och består av minst 99 procent
kärnved.
Kärnfurun har lång livslängd utan att den kräver behandling eller inoljning och med tiden får den en vacker
silvergrå nyans.
– Det här är en svensk närproducerad produkt som är
helt obehandlad. Den är naturligt motståndskraftig mot
röta och håller i många, många år. Den blir bara snyggare
med tiden, träet börjar gråna redan efter ett par månader

och blir till slut helt silverfärgat, berättar Arne Carlström,
kvalitetsansvarig inom SCA Wood Scandinavia.
Norra Tornen i Hagastaden, Stockholm, som ägs av Oscar

Properties, är ett objekt där man valt att använda kärnfuru.
I Norra Tornen är ljuset, men också känslan av att vara
utomhus, en central del av arkitekturen och lösningarna.
På balkongerna finns kärnfurun i vacker kontrast till den
intensiva staden som breder ut sig nedanför.
Miljö och utseende talat till produktens fördel. Det är
en ren produkt med lång livslängd som har framtiden för
sig. En trall av kärnfura är ett smart val för den som hellre
vistas på altanen än lägger tid på att ta hand om den.
Text: Vanessa Pihlström

Fakta – kärnfuru
Kärnfurutrall består av minst 99 procent kärnved
från tall. När träden blir cirka 30-40 år gamla börjar
kärnved att bildas i mitten av stammen. Splintveden
börjar då ombildas till kärnved längst in, i den delen
av stammen som inte längre transporterar vatten från
rötterna till kronan. Kärnvedens uppgift är i stället
att ge stadga till trädet. I kärnveden lagras fetter och
hartser för att skydda veden. I tallens kärnved bildas
dessutom helt naturligt ett ämne som heter pinosylvin som hämmar svamptillväxt.
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Foto: Johannes Wredenmark

Norra Tornen är ett nytt landmärke i Stockholm. Det första tornet, 125 meter höga Innovationen, står klart. Från balkongerna, där man
använt kärnfuru invändigt, är utsikten över staden imponerande.
Foto: Ulf Grünbaum/TT
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Katarina Levin, SCA Woods marknadsdirektör

Med kärlek till trä
Katarina Levin är SCA Woods nya marknadsdirektör. Med sin stora kärlek till trä och
gedigna kunskap om branschen vill hon få
fler kunder att välja produkter från SCA.
Vad är det som lockar dig med den här tjänsten?
– Det är möjligheten att i ännu större utsträckning, och på ett
mer övergripande sätt, få arbeta med att skapa värde i våra
affärer. Det är också att ytterligare få bidra till att lyfta trä som
en viktig lösning för samhället och jorden ur ett hållbarhetsperspektiv. För mig känns det dessutom extra meningsfullt att
få bygga vidare på det jag lärt och gjort tidigare och att få göra
det inom SCA, ett företag som är så betydelsefullt för den nordsvenska skogen och alla som bor i denna ände av landet.
Vad vill du uppnå?
– Jag vill att våra kunder ska vara stolta över att använda produkter från SCA. Att kunderna väljer våra produkter i första
hand tack vare vårt starka varumärke, som står för genuint
hållbara produkter och processer i hela förädlingskedjan.
Vad kommer att vara den största utmaningen för dig som
marknadsdirektör för SCA Wood, Industrial Solutions?
– Utmaningarna för trä till industriella ändamål är densamma
som för våra kunder – att försvara och utveckla trä inom olika
användningsområden. Det gör vi genom att erbjuda specifika
produkter som gör våra kunder och oss själva effektiva och
lönsamma vilket tillsammans gör det enklare att välja trä för
våra kunders kunder, till exempel snickare, privatpersoner,
byggare och arkitekter.
Vad ser du fram emot att göra i din nya roll?
– Jag ser fram emot att möta våra kunder och ytterligare förstå
deras behov och vad vi kan göra för att hitta lösningar och
bättre arbetssätt tillsammans. Nu närmast ser jag speciellt fram
emot att besöka vår personal på utlandsenheterna.

Vilken är din bästa egenskap på jobbet?
– Att jag har möjligheterna i fokus både när det gäller affärer
och människor.
Hur känns det nu, några månader in i ditt nya jobb?
– Det känns mycket bra! Intensivt och utvecklande med alla
nya frågor och områden att sätta sig in i. Vi har stor och bred
kompetens i vår säljorganisation och i affärsavdelningarna på
sågverken, vilket är som en enorm styrka. Vi har stora möjligheter till en fortsatt fin utveckling av affärerna. Det borgar också för att vi kan bidra till våra kunders framgång.
Text: Camilla Gårdlund
Foto: Torbjörn Bergkvist

Kort om Katarina Levin
Bakgrund: Uppvuxen i en by
cirka 100 km norr om Sundsvall,
inte långt från SCAs sågverk
i Bollstabruk.
Familj: Make och två vuxna döttrar.
Utbildning: Master in Forestry med
inriktning mot förädling och affärer.
Gjort tidigare: Började 1992 som sågverkschef på SCAs
sågverk i Lugnvik. Arbetade 1997 till 2003 inom SCAs
affärsområde Skog och därefter tio år på SCAs sågverk
i Bollstabruk, både som affärschef och sågverkschef.
Mellan 2014 och 2018 var hon sågverkschef på Tunadals
sågverk och var med och startade upp den nya såglinjen
med allt vad det innebar i förändringar i affärer, personal
och arbetssätt.
Gör på fritiden: Tar hand om gården med hästar, skog
och köttdjur. Åker skidor och är ute i skog och mark.
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NYTT OM NAMN

Angelina Andersson började
den 1 november 2018 som
innesäljare på SCA Wood
Building & Supply Solutions
Scandinavia.

Maria Wåhlen Nordkvist
börjar den 1 april 2019 som
chef för sågverket i Tunadal,
Sundsvall. Maria kommer
närmast från en tjänst som
produktionschef på Nouryon.

Jan Gritter. Efter en lyckad
period som tillförordnad
administrativ chef vid Meltonanläggningen har Jan tillträtt
denna tjänst på heltid. Han
kommer att ha ansvar för allt
som rör drift, lagerhållning
och produktion i Melton.

Matt Uney har blivit befordrad till verksamhetschef på
Wood-enheten i Melton i
samband med Jan Gritters
utnämning till administrativ
chef. Matt ansvarar för kundservice, hemleveranser och
transporthantering.

Lydia Harvey har tillträtt som
affärsutvecklingschef för
restprodukter. Lydia har varit
sälj- och serviceassistent i
Welshpool och kommer nu
att ansvara för de kunder
som köper vårt exklusiva
stallströ Thoroughbred (säljs
endast i Storbritannien).

Gavin Atkinson har fått
tjänsten som kvalitetssäkringschef på anläggningarna
i Melton och Cumbernauld
efter att ha vikarierat på samma tjänst. Han kommer att
jobba med att utveckla kvalitetsuppföljningen i Melton.

Malcom George, tidigare
produktionschef i Stoke, är
nu produktionschef i Melton.
Han har en gedigen erfarenhet efter att ha arbetat i produktionen i Stoke i över 14 år.

Paul Nash har befordrats till
Head of Quality för SCA Wood
i Storbritannien. Han började
arbeta för SCA i oktober förra
året och hans arbete har fått
en omedelbar positiv inverkan
på ett antal nyckelområden
inom hela verksamheten.

Norrländsk furu har använts
till världens längsta bro över vatten

Foto: Shutterstock

Den 55 kilometer långa bron, som slingrar sig både under och
över vatten, kopplar samman Hong Kong, Macau och Kina.
SCA har i samarbetet med Martinsons levererat 300 m3 furu som
används som trall på två utkiksplatser där det bland annat finns
café och restaurang.
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Jättestora
fakta om SCA

2,1 miljoner
105 000

Vi tillverkar
m3
sågade trävaror per år.
km,
Det motsvarar en planka på nästan
alltså Sverige-Australien tur och retur nästan fyra gånger!

Om man skulle bygga villor av allt som producerades
på Tunadals sågverk utanför Sundsvall under ett år
skulle det räcka till

25 000 enfamiljshus.
Av en barkad stock
i våra sågverk blir:

SCA har

över 4 000
anställda.

50 %

plankor
och brädor

25 %
20 %

5
%

flis som används för
att tillverka pappersmassa
spån och torrflis som används
till energiproduktion, främst pellets

krymper bort när virket torkas

SCAs egna skogar täcker en yta nästan lika stor som Belgien.

