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MODO MILJÖREDOVISNING 1998 omfattar hela koncernen
och ger en bred beskrivning av de miljöfrågor som är
förknippade med tillverkning och användning av våra
produkter. Den vänder sig främst till aktieägare, kunder
och anställda men också till skolor, miljöorganisationer
och den intresserade allmänheten. 

DISTRIBUTION. Miljöredovisningen distribueras tillsam-
mans med MoDo Årsredovisning och trycks i 93 000
exemplar på svenska, engelska, tyska och franska.

FAKTAUNDERLAG. Uppgifterna bygger på ett urval av de
uppgifter som rapporteras till miljömyndigheterna samt
på utredningar och sammanställningar som gjorts speci-
fikt för denna miljöredovisning. Urvalet av fakta har
gjorts utifrån vad som prioriteras av myndigheterna och
som dimensionerar anläggningarnas miljöåtgärder.
För de svenska enheterna finns den fullständiga miljö-
rapporteringen tillgänglig hos såväl myndigheterna som
hos MoDo. För enheterna utanför Sverige finns den till-
gänglig hos MoDo.

DISPOSITION. Det är vår ambition att göra beskrivningen
av miljöarbetet tillgänglig för en bred läsekrets. Vi har
därför strävat efter att förenkla de ofta komplicerade bud-
skapen så långt det är möjligt och förtydliga dem med
förklarande grafiska illustrationer. Av samma skäl har vi
delat in miljöredovisningen i fyra olika sektioner: 

MODO OCH MILJÖN. Detta avsnitt ger en översiktlig bild av
MoDo-koncernens miljöarbete. Här finns de övergripan-
de delarna samt en sammanfattning av miljöåret 1998.

MILJÖARBETE 1998.  Här finns en grundlig redovisning av
miljöarbetet runt om i koncernen under 1998.
Perspektivet är det enskilda affärsområdet och de speciel-
la förutsättningar som präglar dess omvärld.

ALLA FAKTA. Här finns detaljerna. Alla fakta om produk-
tion och produkter, råvaror, energianvändning och
utsläpp för alla enheter samt för koncernen som helhet.
Här finns också fördjupningsdelar om kemikalier, avfall
och energi. 

FÖRETAGET. En kortfattad beskrivning av MoDo samt en

MoDo Miljöredovisning 1998 är liksom tidigare år sam-
manställd och  producerad internt i bolaget. Såväl interna
som externa synpunkter på tidigare miljöredovisningar
har vägts in i arbetet. MoDo ser intern produktion av
miljöredovisningen som ett sätt att utveckla kompetensen
på miljöområdet. Omslagsfoto: Anders Engman.
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Miljöpolicy
Miljöfrågorna griper över hela koncernen.
För MoDos fortsatta utveckling är det nödvändigt
att ta stor hänsyn till de krav som miljön ställer.

MILJÖVÅRDSARBETE.  MoDos verksamhet skall bedrivas så att
miljön skyddas, råvaror och energi används på ett effektivt sätt
och så att en hållbar utveckling främjas. Våra insatser skall
styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt,
ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Detta innebär att
vårt miljöarbete skall präglas av helhetssyn och bedrivas med
mål att uppnå ständiga förbättringar. För att säkerställa en god
miljöstandard görs miljörevision av MoDos verksamheter. 

För att skapa handlingsfrihet skall det vara vår strävan att
klara de av myndigheterna fastställda kraven med god marginal. 

Miljöåtgärder medför kostnader. För god miljövård krävs god
lönsamhet. Detta förutsätter tillverkning av produkter som kan
konkurrera på världsmarknaden.

ANSVAR. Koncernledningen och affärsområdescheferna har jämte
koncernstyrelsen ett övergripande ansvar för miljöfrågorna.
Huvudansvaret för det löpande miljövårdsarbetet ligger hos
platscheferna för industrienheterna och hos motsvarande chefer
för övriga verksamheter. 

Inför större beslut i miljöfrågor som berör MoDos verk-
samhet skall platschef eller motsvarande chef samråda med
koncernens miljöchef. 

Ansvarsfördelningen för MoDos olika verksamheter skall
vara klart definierad och skriftligt fastställd. Vår personal skall
visa ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och
följa givna instruktioner och rutiner. 

Risker för störningar och haverier som kan påverka miljön
skall rapporteras så att förebyggande åtgärder kan vidtagas. Vid
allvarliga störningar eller haverier som kan skada miljön skall
miljön prioriteras före produktionen.

SKOGSBRUK. MoDos skogar och skogsbruk skall skötas med
sikte på hög och uthållig virkesproduktion under iakttagande
av största möjliga miljöhänsyn. Skogsbruket skall bedrivas så
att viktiga ekologiska processer vidmakthålls. De metoder som
används skall säkerställa biologisk mångfald.

PRODUKTER. Våra produkter skall vara ofarliga för människor
och miljö. Krav på funktion och miljö skall beaktas i ett hel-
hetsperspektiv. 

MoDo skall låta marknadens behov styra utvecklingen av nya
produkter.

MARKNADSFÖRING. Marknadsföring med miljöargument skall
grundas på fakta och helhetssyn.

UTVECKLING. MoDo skall ha en långsiktig miljöplanering och
följa utvecklingen av miljöfrågorna inom sina verksamhets-
områden. Vid investeringar i samband med nyanläggning, mo-
dernisering och ombyggnad skall möjligheterna att kombinera
effektiv produktion med effektiv miljövård tas tillvara.  

Metoder, processer och produkter, som innebär en mindre
belastning på miljön, skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga
alternativ.

Nya rön från forskning och utveckling skall beaktas så att
miljöskyddande åtgärder vidtas med största möjliga effektivitet.

MoDo skall äga goda kunskaper om effekterna i miljön av
koncernens verksamhet och om åtgärder för att minska icke
önskad miljöpåverkan. MoDo skall fortsätta att genom eget
arbete och medverkan i samarbetsprojekt bidra till utvecklingen
på miljöområdet.

INKÖP OCH KRAV PÅ LEVERANTÖRER. Miljöaspekterna skall be-
aktas vid inköp av varor och tjänster. MoDos miljökrav skall
uppfyllas.

INFORMATION. Vår attityd skall kännetecknas av öppenhet och
saklighet. Vår personal, kunder och övriga intressenter skall
allsidigt informeras om miljöfrågor.

Bengt Pettersson
VD och koncernchef

Naturligt förekommande växter och djur skall ges förutsätt-
ningar att fortleva långsiktigt i skogslandskapet.

Tillverkningens miljöpåverkan skall vara så låg som möjligt.
Vid investeringar och ombyggnader skall strävan vara att
installera teknik som innebär lägre total miljöpåverkan.

Den specifika resursanvändningen skall minskas genom 
att tillvarata nya forskningsrön och genom att vara så effektiv
som möjligt.

Mängden avfall skall minskas genom källsortering samt 
återvinning och återanvändning.

Transporternas miljöpåverkan skall minskas genom sam-
arbete som minskar det totala transportarbetet och genom 
att ställa miljökrav vid inköp av transporttjänster.

Miljöledningssystemet ISO 14001 skall införas vid MoDos
samtliga enheter under 1999.

ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL
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Miljöanpassning är ett av 1990-talets vanligaste
begrepp. Vi möter det dagligen. Nästan allt
som säljs idag är ”miljöanpassat” eller ”upp-

fyller höga miljökrav”. 
Detta är positivt. Det speglar den vikt som idag läggs

vid miljöfrågorna. Ändå tror jag det är dags att avdra-
matisera begreppet miljö. Miljöanpassning är ingen
polityr eller någonting man klistrar på. Miljöanpassning
är hårt och målmedvetet arbete under lång tid. Det är
en del av vardagen precis som
alla andra verksamheter.

MoDo tillhör en i miljöhän-
seende mogen bransch. Vi har
arbetat med miljöfrågor i 30 år.
För oss är miljöarbete sedan
länge en del av vardagen. Ännu
vardagligare blir det i år då alla
enheter i MoDo enligt planerna
kommer att ha infört miljöled-
ningssystemet ISO 14001. 

Vi ser det som naturligt att
vår verksamhet uppfyller höga
miljökrav. Sedan länge breddar
vi därför gradvis miljöarbetet
till att omfatta allt större del av
verksamheten. Av denna miljö-
redovisning framgår att arbetet
varit framgångsrikt. 

Vad som däremot sällan lyfts
fram är den unika ställning vi har som bygger vår verk-
samhet på vedfibrer. Skog är en förnybar råvara. Vi till-
verkar produkter som kan återvinnas och bli nya pro-
dukter. De kan också användas som biobränsle och
minska användningen av miljöstörande olja. I dessa
konstateranden ligger våra kanske största miljöfördelar.

I  ÅRETS MILJÖREDOVISNING för vi ett resonemang om
ekonomiska effekter av vårt miljöarbete. Som tidigare
konstaterar vi att det är förhållandevis lätt att fastställa
kostnader för miljöåtgärder men svårt att precisera
intäkter. Jag är till exempel övertygad om att det ligger
ett värde i att vårt skogsbruk uppfyller höga miljökrav,
att våra anläggningar i en internationell jämförelse har
bra miljöprestanda och att produkterna är miljöanpassa-

de. Sådana faktorer låter sig dock knappast värderas i
ekonomiska termer. Man får mer se dem som positiva
värdeskapare som bidrar till att upprätthålla ett långsik-
tigt förtroende på marknaden för MoDo som leverantör.

MODO VAR ETT AV PIONJÄRFÖRETAGEN inom området mil-
jöredovisning. Vi var tidigt positiva till att öppet redovi-
sa våra miljöprestanda. För detta har vi fått stor och
positiv uppmärksamhet. Dock tror jag att vi nu nått

något av en brytpunkt vad gäl-
ler redovisning av detaljerade
och komplicerade miljöfakta i
en tryckt miljöredovisning som
denna. Det är knappast me-
ningsfullt att år efter år redovisa
uppgifter som dels kräver spe-
cialistkunskaper för att verkli-
gen förstås, dels skiljer sig
mycket litet mellan åren.

Vi strävar därför efter att till
kommande år kunna utveckla
vår miljöredovisning ytterligare
för att göra den mer begriplig
och användbar. Vi kommer där-
för att koncentrera den på de
mest väsentliga frågorna och
på att presentera komplicerade
miljöfakta i sammanfattande
och lättolkade grafer. För dem

som är intresserade av detaljerna kommer en omfattan-
de faktaredovisning att finnas på vår hemsida.

DEN VARDAGLIGARE SYNEN PÅ MILJÖFRÅGORNA som nu
växer fram betyder ingalunda att vi sänker våra ambi-
tioner. Införandet av miljöledningssystem kommer istäl-
let att bredda och fördjupa miljöarbetet. Med den över-
lag höga miljöstandard vi har blir det dock svårt att nå
dramatiskt bättre resultat. Men eftersom systematiskt
miljöarbete är en process utan slut, är jag övertygad
om att det gradvis kommer att ytterligare förbättra våra
prestanda på miljöområdet.  
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Dags att avdramatisera begreppet miljö
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MoDo och produkterna
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MoDo tillverkar papper, kartong och trävaror av den förnybara 
råvaran ved. En vedfiber kan återanvändas som råvara till papper 
och är samtidigt ett värdefullt biobränsle.

MoDos skogar 
brukas med inriktning 
på uthållig virkesproduk-
tion och bevarad artmångfald. 
De är certifierade enligt skogs-
standarden FSC.

Våra pappersprodukter 
används dagligen av 

människor i hela
Europa.

Vedfibrerna 
i papperet kan åter- 
användas som råvara till 
returfiberbaserade  
pappersprodukter. 

MoDo använder retur-
papper där det är lämp-
ligt. Till exempel är 
returpapper en utmärkt 
råvara vid tidnings-
papperstillverkning.

Utslitna vedfibrer och använda förpackningar är 
ett utmärkt bränsle. 1 ton returpapper har ett 
bränslevärde som motsvarar cirka 300 liter olja.

Den koldioxid som 
frigörs när vedfibrer 

bränns ingår i naturens 
kolkretslopp och räcker 

för att bygga upp mot-
svarande mängd ved

i skogarna.
Till skillnad från olja och 

kol bidrar därför inte 
bränning av vedfibrer till 

växthuseffekten.

1 ton papper = och och

Efter 30 års miljöarbete är till-
verkningens miljöpåverkan 

idag mycket liten.

Koldioxid

Fiber-
återvinning

Fiber-
återvinning

Fiber-
återvinning

Fiber-
återvinning

MoDo

Pappersprodukter

ett ton 
pappers-
produkter

råvara till
returpapperprodukter

som kan 
ersätta 

300 liter olja.
ett biobränsle 

Energi-
återvinning

Pappers-
tillverkning

Vårt papper är råvara till både pappersprodukter, returpappersprodukter och energi.



4

Sammanfattning 1998

M O D O  O C H  M I L J Ö N

Viktiga miljöärenden 

HUSUM. MoDo har ansökt om tillstånd
för att öka produktionen av massa och
papper. En viktig fråga gäller miljöeffek-
terna av den anläggning för biologisk
rening – kostnadsberäknad till 400 Mkr –
som föreslagits.
Försök har visat att
avloppsvatten som
renats biologiskt
kan ha större miljö-
påverkan än orena-
de vatten. MoDo
vill därför genom-
föra ytterligare utredningar innan frågan
avgörs vilket också tillstyrks av länssty-
relsen, medan Naturvårdsverket och kom-
munens plan- och miljönämnd motsätter
sig detta. Miljödomstolen i Umeå kom-
mer att fatta beslut under 1999.

Frågan är av stort intresse i branschen.
Ett gemensamt projekt kommer därför att
starta under 1999 för att studera miljöef-
fekter av biorening. 

HALLSTA. Ansökan inlämnades om att
öka produktionen av papper och massa.
Bland annat planeras en ny anläggning
för returpappersmassa. Miljödomstolen i
Stockholm handlägger ärendet.

IGGESUND. Ansökan om att öka produk-
tionen av massa inlämnades. Dessutom
föreslås åtgärder för att minska utsläpp
till vatten samt svavelföreningar till luft.
Ansökan innebär att hela verksamheten
vid Iggesunds Bruk kommer att prövas
av miljödomstolen i Östersund.

WORKINGTON. Environment Agency
avgav ett principbeslut om att bruket kan
gå vidare med planerna på att modernise-
ra kartongbruket, öka produktionen och
installera  peroxidblekning. För att fast-
ställa om ytterligare miljöåtgärder krävs,
kommer havsmiljön utanför bruket att
undersökas. 

WARGÖN. Koncessionsnämnden gav
tillstånd att öka produktionen.
Miljövillkoren skärptes.

Miljöledning

Hittills har Husum, Svenskt Papper samt
MoDo Skog Strängnäs certifierats enligt

ISO 14001. Målet är att alla produktions-
enheter samt skogsbruket skall certifieras
enligt ISO 14001 under 1999.

Miljöutbildning

Mer än 5 000 anställda och entreprenörer
har hittills omfattats av den miljöutbild-
ning som sker i samband med att ISO
14001 införs. Därutöver har 60 interna
miljörevisorer utbildats. 35 anställda har
genomgått utbildning i den nya miljö-
balken. 

Skogsbruket FSC-certifierat

MoDo Skog certifierades under 1998
enligt den internationella skogsbruksstan-
darden FSC. Mer om FSC på sid. 15.

Lågsvavlig olja i fartygen

Samtliga egna och långtidschartrade far-
tyg som ombesörjer transporterna från
Husum, Domsjö och Iggesund bytte till
lågsvavlig olja under 1998. Det innebär
att utsläppen av svavel minskar med 80
procent. Alla egna och långtidschartrade
fartyg som utnyttjas av MoDo använder
nu lågsvavlig olja. Se också sid. 16. 

Avfall

MoDo arbetar för att minska mängden
avfall till deponi och i stället nyttiggöra
det för olika ändamål. Dock begränsas
möjligheterna bland annat av att det råder
viss osäkerhet om regler för hur askor
kan användas som t ex fyllmaterial i väg-
bankar eller som gödningsmedel. 

MoDo anser att metoder för att minska
mängden avfall till deponi och ta till vara
restprodukter bör utvecklas. Metoder för
att sprida aska från biobränslen på skogs-
mark finns, men om kostnaderna och
resursförbrukningen för detta står i rimlig
proportion till miljönyttan är ännu inte
tillräckligt utvärderat. 

Avfallsskatt

Ett förslag till skatt på avfall i Sverige
lades fram under 1996 och föreslås börja
gälla 1999. Enligt förslaget skall avfall
beskattas med 250 kr per ton vått avfall
till deponi. 

Det innebär att även det vatten som
ingår i avfallet beskattas. För att minska
skatteutgifter kommer det därför att bli
lönsamt att elda avfall i befintliga pannor
med olja som stödbränsle. Det finns där-
med risk att den föreslagna skatten kom-
mer att öka oljeförbrukningen och den
miljöpåverkan denna står för. För MoDos
del kommer den föreslagna skatten,
beräknad på 1998 års avfallsmängder, att
uppgå till cirka 50 Mkr per år.

Försäkringar

MoDo samordnar försäkringsskyddet för 
de producerande enheterna. Det gäller
skydd för såväl egendoms- och avbrotts-
risker som skadeståndskrav som kan
framställas mot MoDo avseende allmänt
ansvar och produktansvar.

Skydd för plötslig och oförutsedd mil-
jöskada finns inbyggd i den globala
ansvarsförsäkringen. Skydd mot långsik-
tig påverkan på miljön i anslutning till

Avloppsslam används som jordförbättrings-
medel. Bilden är från Alizay.
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MoDos verksamhet tecknas i en miljöan-
svarsförsäkring som avses omfatta även
utlandsverksamheten.

Forskning och utveckling

Miljö ingår som en naturlig del i alla
utvecklingsprojekt. MoDo deltar med egen
personal i branschens miljöprojekt. Under
1998 genomfördes ett antal projekt inom
områdena:

– avfall
– kemikalier
– närsalter
– miljöeffekter i vatten
– kväve- och svavelutsläpp till atmosfären

De gemensamma miljöprojekten utförs vid
olika högskolor, universitet och miljöforsk-
ningsinstitut. En del av projekten drivs i
samverkan med Naturvårdsverket och delfi-
nansieras av staten. 

Kostnaderna för MoDos egen forskning
och utveckling uppgick 1998 till samman-
lagt cirka 170 Mkr, varav cirka 50 Mkr
bedöms vara miljörelaterade.  

Ansvar för avslutade 
verksamheter

Avfall som innehåller kvicksilver och arse-
nik finns deponerat inom fabriksområdet
vid Ströms Bruk efter en nedlagd sulfit- och
klorfabrik. Tillsammans med länsstyrelsen
har ett undersökningsprogram upprättats.
Resultaten kommer att redovisas till läns-
styrelsen. 

Den nedlagda impregneringsplatsen för
trä i Robertsfors undersöktes under 1997
och 1998 i samråd med länsstyrelsen.
Marken på platsen innehåller arsenik och
har hägnats in. Föroreningen ägde rum
innan MoDo tog över området, varför
saneringskrav formellt inte kan ställas på
MoDo.

Kvicksilverhaltigt slam från den ned-
lagda klorfabriken i Domsjö lagras i en
betongbehållare inom fabriksområdet i
Domsjö. MoDo undersöker möjligheterna
att avlägsna slammet från fabriksområdet
för slutligt omhändertagande.

Hultsfreds kommun har aktualiserat
frågan om sanering av de med kvick-
silver och slam belastade Svartsjöarna i
närheten av Pauliströms Bruk, tidigare ägt

av MoDo. Några krav att bekosta en sane-
ring har inte riktats mot MoDo.

Överskridanden och klagomål 

BRAVIKEN. Aska från barkpannan använ-
des som utfyllnadsmaterial inom industri-
området, vilket enligt tillsynsmyndigheten
skedde utan tillstånd.

ALIZAY. Avloppsvattnet från den
biologiska reningen hade tidvis för hög
temperatur. 

PONT SAINTE MAXENCE. Utsläppen av
syreförbrukande ämnen överskred tillstån-
den. 

WORKINGTON. Utsläppen av fiberrester
överskred villkoren.

MODO SKOG anklagades av miljöorga-
nisationer för att ha köpt virke från skyd-
dade skogar i Estland. 

Se också ”Miljöarbete 1998” sidorna
18–27 där vidtagna åtgärder och MoDos
syn på frågorna framgår.

Debatt

Debatten om blekning av pappersmassa
pågår fortfarande, om än inte lika intensivt
som tidigare. Krav framförs om TCF-
massa, d v s massa som blekts helt utan
klorkemikalier. Idag är ECF-massa som
blekts med klordioxid den vanligaste. 

MoDo tillverkar både TCF- och ECF-
massa och anser att de med dagens teknik
är likvärdiga ur miljösynpunkt. Denna upp-
fattning delas även av ledande forskare
inom området skogsindustriell miljöforsk-
ning (Naturvårdsverkets rapport 4785).

I samband med Husums koncessions-
ärende framfördes önskemål om att ut-
släppen av kväveoxider skulle minskas. 

MoDo anser att utsläppen av kväve-
oxider bör minskas om det kan ske med
rimliga insatser och med säker teknik som
inte äventyrar driften. För närvarande ut-
vecklas kunskaperna om hur dessa utsläpp
kan minskas varför MoDo anser att ytter-
ligare utredning krävs innan beslut kan tas.

Frågan om de negativa miljöeffekter 
av biorening som framkom i Husum, upp-
märksammades av media i Sverige. Frågans
principiella natur gör att en fortsatt debatt
förväntas då Husums miljöärende behand-
las av miljödomstolen.

Miljöåret i korthet
Ansökan om nya miljötill-
stånd inlämnades för
Hallsta, Husum, Iggesund
och Workington.

Skogsbruket certifierades
enligt skogsstandarden FSC.

Nya riktlinjer för skogs-
bruket infördes.

Byte till lågsvavlig olja i
fartygen. 

5 000 anställda och entre-
prenörer miljöutbildades.

Frågan om biorening i
Husum kräver ytterligare
utredning.

4%

Totala utsläpp
från MoDos
alla bruk
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Miljöarbete i
30-årsperspektiv
Miljöarbetet i MoDo
inleddes i stor skala för
snart 30 år sedan. Nedan
visas den relativa förändring
som skett för olika typer av
utsläpp sedan 1969. 
Mätningar i vattenmiljön
utanför bruken visar i de
flesta fall att de skiljer sig
bara i ringa grad jämfört
med helt opåverkad vatten-
miljö. Verkliga värden 1998,
se sid. 28.
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Miljöåtgärder kostar pengar. Sannolikt genererar
de samtidigt intäkter på marknaden. De har också
ett värde genom att de bidrar till att öka natur-
värdena lokalt och globalt.

På detta uppslag redovisar vi så långt det idag
är möjligt miljöarbetets kostnads- och intäktssidor.

MILJÖARBETET I  SVERIGE inleddes i stor skala 1969 då miljö-
skyddslagen  tillkom. Tillsammans med förbättrade processer
har lagen betytt mycket för att minska de svenska industriutsläp-
pen till dagens låga nivåer. 

I början var det lätt att nå goda resultat med även ganska
måttliga insatser. Men efter de första tio årens storstädning 
krävdes det allt större investeringar för att ytterligare förbättra
miljön. 

Idag handlar miljöarbetet i stor utsträckning om att utveckla
miljöanpassade processer. Det innebär att ny utrustning nästan
alltid har bättre miljöprestanda än gammal.  

MARKNADSKRAV. I slutet av 1980-talet tillkom marknadens krav 
på miljöanpassade produkter som en ytterligare pådrivande 
faktor i miljöarbetet.
Som framgår av figu-
ren här intill hade
dock dessa krav inte
den stora betydelse för
utvecklingen som det
ibland har framställts.
De stora stegen var
vid den tiden redan
tagna. Dock bidrog
marknadens miljökrav
till att öka efterfrågan
på miljöanpassade
produkter. 

STARK POSITION. I en
internationell jämfö-
relse håller MoDos
verksamhet hög miljöstandard. Detta är en styrka inte bara idag
utan också inför 2000-talet. Många konkurrenter, till exempel 
i Nordamerika, har långt kvar till samma miljöstandard. Med 
certifierade miljöledningssystem snart i drift vid alla enheter och
med miljöcertifierat skogsbruk har MoDo en betydande framför-
hållning och en stark marknadsposition på miljöområdet.

Att identifiera direkta miljö-
investeringar och kostnader för till
exempel reningsanläggningar och
liknande är förhållandevis enkelt.
Däremot är det svårare att sätta
ett värde på de integrerade miljö-
åtgärder som beror på att process-
utrustning ersätts av ny med högre
miljöprestanda än den gamla.

För att komma till rätta med
detta problem har vi utvecklat 
en metodik där vi delar upp våra
miljöinvesteringar i två delar; de som är direkt hänförbara till
miljöåtgärder och de som är integrerade, d v s ingår i ny utrust-
ning och vars kostnad därför endast kan bedömas. 

DIREKTA MILJÖINVESTERINGAR.  Exempelvis externa reningsan-
läggningar. Sådana  investeringar är lätta att identifiera, eftersom
hela summan utgör en
miljöinvestering.

INTEGRERADE
MILJÖINVESTERINGAR.

Ny utrustning med
bättre miljöprestanda
än den som den ersätter.
Sådana miljöinveste-
ringar har inte tillkom-
mit av enbart miljöskäl
utan är en del av den
totala produktionspro-
cessen. De låter sig
därför bara fastställas
genom att man gör
bedömningar om
andelen ”miljö” i dem.

Miljöhänsyn väger
tungt vid val av processutrustning vilket innebär att de integrera-
de miljöinvesteringarna blir betydande.

Värdering av miljöarbetet

Miljöinvesteringar Mkr
Totalt
    varav integrerade
Andel av alla investeringar i MoDo

Miljökostnader Mkr 
Drift
Kapital
Miljöskatter och miljöavgifter

Övrigt

Totalt

1998 1997

112 238
55 160

7 % 10 %

1998 1997

181 198
182 215

62 77

52 53

477 543
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AOX-utsläpp från svenska sulfatfabriker
I Sverige har miljöskyddslagen och förbättrade 
processer betytt mest för den kraftiga minsk-
ningen av AOX-utsläppen från sulfatfabrikerna.

Effekter av
miljöskyddslagen
och förbättrade 
processer

Mark-
nads-
krav
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Investeringar i miljöåtgärder har också en intäktssida, även 
om denna sällan låter sig fastställas i precisa ekonomiska termer. 
I vissa fall leder de till bättre processekonomi. I andra fall utgör
de grunden för en positiv försäljningsutveckling. Ibland sam-
manfaller dessa bägge faktorer. 

PROCESSEKONOMISKA FÖRDELAR. Miljöåtgärder kan innebära att
förlusterna av fibrer, kemikalier och energi minskar i processer
och reningsanläggningar.

De största och mest lönsamma förbättringarna inom detta
område genomfördes under 1970- och 1980-talen. I takt med att
miljöarbetet breddades minskade möjligheterna att genomföra
miljöåtgärder som var ekonomiskt lönsamma.

LÅNGSIKTIGA MARKNADSFÖRDELAR. MoDo utnyttjar den förnybara
råvaran ved och tillverkar återvinningsbara produkter. De flesta
av MoDos anläggningar har i internationell jämförelse låg miljö-
påverkan. MoDo brukar skogarna på ett miljöanpassat sätt och
är ett av de få skogsföretag i världen som är certifierade enligt
skogsstandarden FSC. 

Mot bakgrund av de hittills rådande marknadskraven finns
det rimligen långsiktiga ekonomiska värden i den miljöprofil
som MoDo byggt upp.

Det handlar om att behålla marknadsandelar eller att kunna
genomföra vissa affärer. Hur stora värden sådana faktorer repre-
senterar låter sig dock inte beräknas i ekonomiska termer utan
måste mer ses som goodwill. 

KORTSIKTIGA MARKNADSFÖRDELAR. Det finns många exempel på 
företag som tjänat pengar med miljöargument. Oftast gäller dock
detta bara för begränsade marknadssegment och under begränsad
tid. Det som inledningsvis är en lönsam nisch övergår snart till
standard varvid möjligheten att ta ut högre pris försvinner. Ett
exempel på detta är totalt klorfri massa som när den introducera-
des kunde säljas till högre pris än massa blekt på traditionellt
sätt. Idag betraktas denna typ av massa som standardvara och de
tidigare prisskillnaderna har jämnats ut.

Miljöåtgärder kan ha tydlig positiv påverkan både i räken-
skaperna och för naturvärdena. Det visar exemplet Domsjö.

Domsjö sulfitfabrik var i början av 1970-talet en starkt miljö-
störande anläggning. Vattenkvaliteten i den trånga Örnskölds-
viksfjärden var dålig. Syrebristen gjorde att fjärden var i det 
närmaste biologiskt död. 

När miljöarbetet påbörjades var det ett dilemma att fabriken
hade låg lönsamhet, vilket gjorde det svårt att genomföra stora
miljöinvesteringar. I
samarbete med MoDo
FoU utvecklades då ett
antal nya metoder som
ledde fram till dagens
positiva miljösituation. 

Avgörande var de
stora utsläppsminsk-
ningar som slutningen
av blekeriet innebar i
början av 1990-talet.
Detta gjorde det
möjligt att återuppta
tillverkningen av
dissolvingmassa, som
används till bland
annat textilier.
Dissolvingmassa har
ett högre marknads-
värde och stabilare pris än vanlig pappersmassa. 

Miljökostnaderna hittills uppgår till cirka 300 Mkr. De mer-
intäkter som dissolvingmassan givit sedan 1994 uppgår till cirka
400 Mkr. Således har miljöåtgärderna lämnat ett positivt netto-
bidrag på 100 Mkr. 

Samtidigt har naturvärdena ökat som följd av miljöinsatserna.
Vattenkvaliteten i Örnsköldsviksfjärden är idag god. Syrehalten
skiljer sig inte från den i omgivande vattenområden. Alldeles
invid fabriken odlas havsöring som åter vandrar upp i Moälven
och har börjat reproducera sig. 

HUR MYCKET ÄR BEVARAD BIOLOGISK MÅNGFALD VÄRD? MoDos
skogsbruk är inriktat på att bevara skogarnas biologiska mång-
fald. Det innebär att cirka tio procent av den produktiva skogs-
marken undantas skogsbruk. Värdet på det virke som inte av-
verkas av naturvårdsskäl uppskattas till cirka 50 Mkr per år.

Vad bevarad biologisk mångfald betyder ekonomiskt är en
fråga utan svar. Självfallet är det värdefullt för naturen, sannolikt
är det viktigt för att behålla vissa miljömedvetna kunder. Men att
beräkna detta i reala ekonomiska termer låter sig knappast göras.
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MODOS SYN PÅ INTÄKTER AV MILJÖVÅRD. Vi ser idag miljö-
anpassning som en lika stor självklarhet som god produkt-
kvalitet, leveranssäkerhet, service och konkurrenskraftiga
priser. Vi anser att ett framsynt miljöarbete är ett viktigt
element för att upprätthålla ett långsiktigt förtroende för
MoDo som leverantör. Vi strävar efter att ta till vara de
långsiktiga värden som ligger i den goda miljöprofil vi
har idag.
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Biologisk rening, slutning av blekeriet och en 
rad andra miljöåtgärder vid Domsjö sulfitfabrik 
har gjort att vattenkvaliteten i Örnsköldsviks-
fjärden idag är mycket god.

Intäkter Ökat naturvärde



Vi sammanfattar här några av de förhållanden i
omvärlden som påverkar eller kommer att påverka
MoDos verksamhet. Här finns också uppgifter om
utsläpp från skogsindustrier i olika länder som ger
ett perspektiv på miljöprestanda vid MoDos bruk.

Ny miljölagstiftning
DEN NYA MILJÖBALKEN I  SVERIGE träder i kraft 1999 och innebär
att 15 lagar med miljöinnehåll samlas till ett enda dokument.
Den innebär också att koncessionsnämnden upphör och att mil-
jöärenden i fortsättningen handläggs av fem miljödomstolar, en
miljööverdomstol och ytterst Högsta Domstolen. 

I miljöbalken betonas kretsloppsprincipen liksom hushållning
med energi och andra resurser. Avfallsfrågor behandlas striktare.
Miljöorganisationernas rätt att påverka miljöärenden stärks.

MoDo har utbildat 35 anställda i regelverket kring den nya
miljöbalken. 

SKÄRPT MILJÖLAGSTIFTNING I  USA OCH KANADA. I både USA och
Kanada pågår översyn av de lagar som reglerar skogsindustrins
utsläpp. En slutsats är att de nya regelsystemen kommer att inne-
bära betydande kostnader för många bruk och att en del mindre
välskötta bruk kan komma att läggas ned. I USA uppskattas kost-
naderna för att uppfylla de nya reglerna till 2,5 miljarder dollar.

MoDo anser att uppgiften är av intresse eftersom nordameri-
kanska företag konkurrerar med skandinaviska företag i Europa.

EU-krav
UTVECKLING AV MILJÖREGLER. I anslutning till EUs direktiv
Integrated Pollution Prevention and Control utvecklas ett 

dokument som skall beskriva vad som är bästa teknik för 
massa- och pappersbruk. Dokumentet kan ses som en beskriv-
ning av vad som i bästa fall kan uppnås.

MoDo har diskuterat miljöteknik med EU och bevakar 
hur dokumentet utvecklas och används i praktiken.  

REGLER FÖR BIOBRÄNSLEN. Biobränsle i form av bark och trärester
betraktades av EU fram till mitten av 1998 som avfall. Förbrän-
ning av sådana biobränslen riskerade därmed att omfattas av de
mycket stränga villkor som gäller avfallsförbränning.

Efter insatser från Naturvårdsverket i Sverige och bransch-
föreningen Skogsindustrierna förändrades EUs syn så att rena
biobränslen nu inte föreslås att klassas som avfall.

MoDo anser att det är viktigt att skogsindustrin följer och
påverkar utvecklingen inom EU.

AVFALL/DEPONIER. Deponidirektivet innebär att kraven på depo-
nier skärpts. Bland annat är strävan att minimera deponeringen
av organiskt avfall, t ex hushållsavfall, därför att det avger 
växthusgasen metan. 

I Sverige tolkas direktivet som att allt organiskt avfall skall

M O D O  O C H  M I L J Ö N
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Omvärldsanalys
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Jämförelse mellan skogsindustrier i olika länder
För andra gången presenterar vi här en sammanställning av utsläppen
från olika industrier i olika länder samt – där detta är möjligt – median-
värden för länderna. MoDos bruk är markerade medan övriga redo-
visas anonymt.
Obs! Diagrammen visar situationen 1996. MoDo-värden för 1998 redo-
visas i bildtexterna.
För Sverige och Finland ingår så gott som alla bruk medan däremot
underlaget från USA och Kanada i flera fall är ofullständigt. Trots detta
framgår att vissa miljöfrågor prioriterats högre i Skandinavien än i USA
och Kanada. Tex är utsläppen av AOX avsevärt lägre från svenska och
finska bruk än från nordamerikanska.
Källa: Ekono/Duoplan 1998, ”Environmental Performance, Regulations and Technologies
in the Pulp and Paper Industry”.

MoDos bruk Andra bruk Medianvärde för landet
Värden 1998: Hallsta 0,21. Braviken 0,02.

Workington 0,01.
Värden 1998: Hallsta 0,3. Braviken 0,24.

Workington 1,14.



behandlas lika och ej deponeras. I övriga Europa avses i första
hand hushållsavfall. Den svenska tolkningen är negativ för
skogsindustrin med dess organiska avfall i form av bland annat
reningsslam.

MoDo anser att reglerna bör tolkas lika inom hela EU och 
att visst organiskt avfall bör få deponeras.

ÅTERVINNINGSKRAV PÅ FÖRPACKNINGAR. EUs förpackningsdirektiv
fokuserar på förpackningsavfall och gynnar ensidigt material-
återvinning framför energiåtervinning.

MoDo anser att miljöeffekterna måste bedömas ur helhets-
perspektiv och att frågan om material- eller energiåtervinning
skall avgöras från fall till fall.

Marknadskrav
I varierande grad ställer kunderna miljökrav på MoDo. Tidigare
handlade det om enstaka miljöaspekter. I dag krävs redovisning
av företagets hela miljöstatus. Dominerande frågor är skogs-
skötsel, miljöcertifiering av skogsbruket, FSC-certifierade
träprodukter, utsläpp, miljöledningssystem, resursförbrukning,
livscykelanalyser och miljömärkning.

MoDo strävar efter att ge kunderna en så allsidig information
som möjligt om företagets miljöarbete. MoDo Miljöredovisning,
olika trycksaker om skogsbruket, internetinformation samt semi-
narier och studiebesök är exempel på denna strävan. 

Miljömärkning 
och miljöledning

De nya miljömärkningssystem som utvecklas beaktar fler kriteri-
er än vad dagens system gör. Av stor betydelse är att de ska ta
hänsyn även till den faktiska miljöpåverkan som sker i naturen.
Ett problem är att kriterierna kan förändras med korta intervall.
Processutrustning däremot har en livstid på oftast flera decenni-

er. Företagens kostnader riskerar därmed att öka genom att det
kan bli nödvändigt att skriva av utrustning i förtid för att klara
skärpta krav.

Ett nytt system för miljövarudeklaration av massa- och pappers-
produkter håller på att utvecklas. Systemet är en deklaration där
produktens sammansättning, energiförbrukning samt transporter
och olika utsläpp redovisas. Den nya miljömärkningen är öppen
för alla tillverkare oberoende av miljöprestanda.

Miljöledningssystemet ISO 14001 ställer krav på att miljöar-
betet bedrivs med mål att uppnå ständiga förbättringar.

Alla MoDos bruk och MoDo Skog planeras vara certifierade
enligt ISO 14001 under 1999.

Krav från miljöorganisationer
Miljöorganisationerna följer ständigt MoDos verksamhet. Under
de senaste åren har frågorna huvudsakligen handlat om skogs-
bruk och bevarad biologisk mångfald. Debatten om blekning
pågår fortfarande men är nu sakligare.

MoDo anser det viktigt att kunna föra en konstruktiv dialog
med miljöorganisationerna.

Hållbar utveckling – faktor 10
Runt om i världen utvecklas idag idéer om hur det framtida håll-
bara samhället skall skapas. Ett exempel på detta är ”Faktor 10-
klubben” som bildades 1994 av bland annat forskare och FN.  

Man anser i klubben att världens resurser i framtiden inte kan
användas på dagens sätt. Istället bör materialflödet i i-länderna
under en trettioårsperiod minska till en tiondel av dagens flöde.

MoDo anser att idéerna är intressanta men svåra att genomföra
i praktiken. MoDo har en hållbar grund att arbeta vidare på ge-
nom att av förnybar råvara tillverka återvinningsbara produkter. 
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Värden 1998: Husum 0,26. Iggesund 0,18.
Alizay 0,1.

Värden 1998: Husum 0,47. Iggesund 1,2.
Alizay 0,7.

Värden 1998: Husum 29,7. Iggesund 27,3.
Alizay 11.



Utsläppen av miljöstörande äm-
nen från MoDos industrier har
minskat mycket kraftigt under de
senaste decennierna. Arbetet har
skett i flera steg med fokus på
först lokal påverkan och därefter
regional påverkan. Idag har per-
spektivet vidgats och omfattar
övergripande miljöfrågor som
bland annat biologisk mångfald.

Miljöarbetet vid MoDos industrier inled-
des redan på 1960-talet. De första åtgär-
derna var att minska de utsläpp som hade
en tydlig påverkan på brukens närmiljö.
Dessa åtgärder har varit framgångsrika.
Vattenkvaliteten och det biologiska livet i
vattenområdena utanför industrierna har
återhämtat sig. Skillnaden mot helt opåver-
kade vattenmiljöer är i de flesta fall liten. 

Därefter började sådana utsläpp som

har regional eller nationell påverkan
åtgärdas. Bland annat minskades utsläp-
pen av svaveldioxid och klorerad orga-
nisk substans. Idag inriktas miljöarbetet i
MoDo även på vad som kan beskrivas
som vårt bidrag till global miljöpåverkan.
Det handlar om hur vi använder olika
råvaror och energi och vilken påverkan

detta har på naturens biologiska mångfald
och för klimatet på jorden. 

Sammanställningen på detta uppslag
utgår från de olika MoDo-enheternas
förteckningar över miljöpåverkan, vilka
ingår i ISO 14001.

I ”Alla fakta” på sidorna 28–37 finns
aktuella värden för olika utsläpp.
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MoDos miljöpåverkan

LuftpåverkanLuftpåverkan

Klimatförändring
Den ökande mängden koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären
hotar att påverka jordens klimat. En förhöjd medeltemperatur kan 
medföra stora förändringar i bl a vindriktningar, havsströmmar och 
nederbördsmönster.

MoDos påverkan
Koldioxid bildas vid förbränning samt vid nedbrytning av organiskt
material. I MoDos fall handlar det i första hand om koldioxid från pannor
och transporter. Den koldioxid som frigörs från biobränslen ingår i natu-
rens kolkretslopp och räcker för att bygga upp motsvarande mängd ved
i skogarna. Till skillnad från olja och kol bidrar därför inte biobränslen till
växthuseffekten.

MoDos åtgärder
MoDo strävar efter att effektivisera användningen av energi och att
utnyttja biobränslen i så stor utsträckning som möjligt. Det är positivt att
virkesförrådet i skogarna ökar eftersom det innebär att de förmår ta upp
allt mer koldioxid. 

Marknära ozon
Marknära ozon påverkar bl a människors hälsa och växtligheten i naturen. 

MoDos påverkan
Marknära ozon bildas genom reaktioner mellan flyktiga organiska ämnen,
kväveoxider och solljus. Flyktiga organiska ämnen släpps ut vid tex
ofullständig förbränning i motorer. Eftersom skogsindustrin är en stor
transportör bidrar MoDo indirekt till sådana utsläpp. Utsläppen från
MoDos industrier är små.

MoDos åtgärder
En lång rad åtgärder vidtas för att minska och effektivisera trans-
portarbetet. Bland annat samordnas transporter med syfte att fartyg 
och lastbilar ska vara så välfyllda som möjligt. Miljökraven skärps 
successivt vid upphandling av transporttjänster.

Ozonförstörande ämnen
Ozonskiktet i atmosfären bryts ner av bl a freoner. 

MoDos påverkan
Läckage av flyktiga organiska ämnen från kylanläggningar. MoDos påver-
kan är liten.

MoDos åtgärder
Byte av köldmedier.
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Skog

När skogsindustrins miljöarbete inleddes i början av 1970-talet fokuserades det på vattenmiljön,
där problemen var mest påtagliga. Därefter har det gradvis vidgats till dagens helhetsperspektiv.

Vidgad syn på miljöfrågorna
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VattenpåverkanVattenpåverkan

MarkpåverkanMarkpåverkan

Övergödning och syrebrist
Vattenlevande djur och växter påverkas negativt av övergödning och
syrebrist som orsakas av att närsalter och organiska ämnen läcker från
mark eller släpps ut från samhälle och industrier. En annan viktig orsak 
är att kväveoxider som släpps ut i luften, hamnar i mark och vatten via
nederbörden.

MoDos påverkan
Humus och näringsämnen läcker från skogsmarken. Trots väl slutna pro-
cesser och effektiv rening vid industrierna följer vissa mängder fibrer
samt lösta organiska ämnen med avloppsvattnet. Det sker också utsläpp
av närsalter i form av olika kväve- och fosforföreningar från industrierna.
Även utsläppen av kväveoxider från industrier och transporter bidrar.

MoDos åtgärder 
Avverkade områden återbeskogas så snabbt som möjligt för att förhindra
att näringsämnen läcker från skogsmarken. Skyddszoner skapas mot
sjöar och vattendrag. Allt skonsammare metoder utvecklas för mark-
beredning. 

Vid industrierna sluts systemen allt mer. Veden utnyttjas effektivt
som råvara eller som biobränsle. Utsläpp renas. I de fall biologisk rening 
tillämpas, minimeras doseringen av närsalter.
De åtgärder som görs för att minska utsläppen av kväveoxid tas upp
under ”Marknära ozon” respektive ”Försurning”.

Försurning
Försurning är ett naturligt fenomen, som påskyndas av mänskliga 
aktiviteter, främst utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid. I höga 
koncentrationer kan sura gaser orsaka direkta skador på bl a träd 
och byggnader. De ger också indirekta skador, genom att surt regn-
vatten tvättar ut tungmetaller ur jorden som kan påverka bl a kräftdjur 
och fiskar.

MoDos påverkan
De bränslen som används i fabrikerna och vid transporter  – olja, 
naturgas, returlutar, slam från reningsanläggningar och dieselbränsle –
innehåller svavel och ger utsläpp av svaveldioxid.

All förbränning av organiskt material, även biobränslen, ger utsläpp av
kväveoxider.

MoDos åtgärder
MoDo strävar efter att endast använda bränslen med låga svavelhalter
vid fabriker och transporter. Rökgaser renas där så är nödvändigt.
Kväveoxider kan däremot inte avlägsnas i nämnvärd grad genom rening.
Istället försöker MoDo begränsa att kväveoxider bildas genom tex effektiv
användning av energi, god processtyrning och genom att tillsätta olika
kemikalier i pannorna. MoDo utvecklar kunskaperna inom området genom
olika branschprojekt.

Avfall och miljöfarliga restprodukter
Avfall som inte kan återanvändas eller utnyttjas för t ex energifram-
ställning deponeras, vilket ger risker för läckage av ämnen som 
kan vara skadliga för miljön. 

MoDos påverkan
Vissa typer avfall saknar användning och måste därför deponeras.
Hit hör vissa grovsopor, askor av olika slag, slam och slagg. Det farli-
ga avfallet från verksamheten består huvudsakligen av spilloljor.

MoDos åtgärder
Vid MoDos enheter tillämpas källsortering för att återvinna så mycket
avfall som möjligt. För industrideponierna krävs tillstånd och kontroll-
program. Flera utvecklingsprojekt pågår för  att kunna nyttja askor
och kemikalieslam.

I alla skogsmaskiner som MoDo nyttjar används miljöanpassade
oljor. Samma sak gäller viss fabriksutrustning. Spilloljor omhändertas
av auktoriserade återvinningsföretag.

Påverkan på skogarnas biologiska mångfald
Flera hundra år av skogsbruk har delvis förändrat de naturliga för-
utsättningarna i Sveriges skogar. Jämfört med urskogen är det därför
brist på bl a död ved, riktigt gamla träd, bränd mark och ved samt 
lövrika skogar och sumpskogar. Detta har medfört att många arter
trängts tillbaka. Flera av dem återfinns därför på de s k rödlistorna
över hotade eller hänsynskrävande arter.

MoDos påverkan
MoDos enheter utnyttjar ved från brukade skogar i framförallt
Sverige, Baltikum, Ryssland, Frankrike och  Storbritannien. 

MoDos åtgärder
MoDo har fastställt miljömål för att minska skillnaderna mellan den
brukade skogen och urskogen och avstår cirka tio procent av den
möjliga avverkningsvolymen av miljöskäl. MoDos skogar certifierades
enligt skogsbruksstandarden FSC under 1998. MoDos riktlinjer för
virkesköp innebär att virke inte anskaffas från vissa biologiskt värde-
fulla skogstyper.Försurning och Övergödning (se ovan)

M O D O  O C H  M I L J Ö N
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Miljöorganisation

Organisation för samverkan

Miljöchef
Koncernekolog

Miljösamordnare
Miljöingenjörer

Forskare
Miljöledningsansvariga

Miljörevisorer
Kemikalieråd
Miljötalesmän

Kompetenser 

 MoDo Miljöråd

Vattenteknikgruppen

Restproduktgruppen

Linjeorganisation

Det operativa miljö-
ansvaret i MoDo 
ligger i linjeorgani-
sationen.Vid sidan av 
denna finns ett antal 
samverkansgrupper 
där  miljöfrågorna 
belyses  och utbyte 
av kunskaper och
erfarenheter äger 
rum.

Miljöorganisation

Koncern VD

Affärsområdeschef

Fabrikschef/regionchef

Styrelse

MoDos miljöpolicy är utgångspunkten för hur
miljöansvaret fördelas och hur miljöarbetet
organiseras.

EFTER 30 ÅRS intensivt miljöarbete tillhör miljöfrågorna vardagen i
MoDo. Att kontrollera att utsläppen ligger inom tillåtna ramar är
lika mycket rutin som att följa upp produktionen. Att naturanpas-
sa en avverkning i skogen är lika viktigt som att arbeta effektivt.
”Miljö” ingår i de flesta medarbetares dagliga uppgifter.

Redovisningen på detta uppslag ger därför inte den fullständi-
ga bilden, utan visar bara den formella delen av hur miljöarbetet
organiserats i MoDo.

Linjeansvar

ÖVERGRIPANDE MILJÖANSVAR. Koncernens styrelse samt VD och
affärsområdeschefer har ett övergripande ansvar för miljöarbetet
i MoDo. 

OPERATIVT MILJÖANSVAR. Ansvaret för det fortlöpande miljöarbe-
tet ligger hos platschefer och regionchefer.

Kompetenser

MILJÖCHEF. MoDos miljöchef har ett övergripande ansvar för
att bevaka utvecklingen på miljöområdet, initiera gemensamma
miljöprojekt och samordna miljöinsatserna inom koncernen.

KONCERNEKOLOG. MoDos koncernekolog och certifierade miljö-
revisionsledare ansvarar för att regelbundna miljörevisioner
genomförs och  samordnar miljöledningsarbetet.

MILJÖSAMORDNARE. En per affärsområde. Samordnar miljöarbetet
inom enheten.

MILJÖINGENJÖR. Vid de flesta bruk finns en eller flera miljöingen-
jörer med ansvar för teknik, kontroll och utbildning inom områ-
det miljö samt kontakter med miljöövervakande myndigheter.

FORSKARE. En stor del av FoU-arbetet inom skogsbruket och in-
dustrierna är inriktat mot miljöanpassade processer och produkter.

MILJÖLEDNINGSANSVARIGA. En per bruk/skogsregion. Ansvarar
för ISO 14001.

MILJÖREVISORER. Lokala miljörevisorer finns vid varje
bruk/skogsregion.

KEMIKALIERÅD. Ett vid varje bruk. Godkänner de kemikalier som
används och  ansvarar för kemikalieregister och instruktioner.

MILJÖTALESMÄN. Vid vissa affärsområden och säljbolag finns
miljötalesmän vilka fyller en viktig roll som länk mellan MoDo
och kunderna i miljöfrågor.

Samverkan

MODO MILJÖRÅD. Består av representanter för marknad och teknik
inom affärsområden och staber. Verkar för att MoDos miljöpoli-
cy tillämpas, utbyter erfarenheter, bereder policyfrågor, följer
utvecklingen inom miljöområdet och  identifierar nya frågor.
Representanterna utses av koncernens VD och respektive
affärsområdeschef.

MoDo Miljöråd. Från vänster: Bengt Hultman, Lars Klingström,
Christer Engman, Marie Berglund, Erik Normark, Lars Munter, Matz
Ståby, Anders Lindström, Bertil Forsberg, Carl-Johan Alfthan, Mikael
Larsson och Åsa Möller, suppleant för Sören Back som liksom Åke
Eklöf och Christer Söderberg saknas på bilden.



VATTENTEKNIKGRUPPEN. Består av representanter för de olika
bruken och koncernstab Teknik. Utbyter erfarenheter samt
utbildar sig inom området vattenreningsteknik.

RESTPRODUKTGRUPPEN. Består av representanter för de olika
bruken i Sverige samt MoDo Skog. Utvecklar teknik och kun-
skap för att kunna ta tillvara restprodukter och därmed minska
mängden avfall.

Övrigt

SÄKERHET. Säkerhetschef finns vid varje bruk. Ansvarar för
skydds- och säkerhetsrutiner samt katastrofberedskap.
I organisationen finns också skyddsingenjörer, skyddsombud
och s k samariter. Industribrandkår finns på de flesta bruk.

Externa kontakter

FORSKNING OCH UTVECKLING. MoDo samarbetar med ett stort antal
externa forsknings- och utvecklingsaktörer. Några av dessa är
STFI, CPM och SLU i Sverige, PIRA och UMIST i Storbritan-
nien samt CTP i Frankrike. MoDo finns även representerat i
flera organ för finansiering och samordning av forskning. Hit
hör t ex SSVL, MISTRA, NUTEK, Stiftelsen för Strategisk
forskning, Värmeforsk och SkogForsk.

NÄTVERK I  BRANSCHEN. MoDo är representerat i Skogsindustri-
erna, COPACEL, The Paper Federation of Great Britain och
UK Forest Products Association. Dessutom i europeisk bransch-
organisationerna CEPI, CEPIFINE, CEPIPRINT och CEPI-
CARTONBOARD.

ÖVRIGA NÄTVERK. MoDo är representerat även i organisationer
som arbetar mer heltäckande, bl a olika standardiseringskom-
mittéer inom t ex ISO, CEN, BS, SIS och SCAN. Intressenter
inom hela förpackningskedjan arbetar med frågor som rör för-
packningar och miljö via EUROPEN och dess nationella mot-
svarigheter. NMC, MIS och Skogen i Skolan i Sverige samt
AEEP i Frankrike är också exempel på sådana nätverk.

MoDo Miljöråd

Bengt Hultman, ordf. Miljöchef 
Marie Berglund, sekr. Koncernekolog 
Carl-Johan Alfthan MoDo Paper
Sören Back MoDo Paper
Åke Eklöf Holmen Paper
Christer Engman Iggesund Paperboard
Bertil Forsberg MoDo Merchants
Lars Klingström MoDo Skog
Mikael Larsson MoDo Paper
Anders Lindström Holmen Paper
Lars Munter Holmen Paper
Erik Normark MoDo Skog
Matz Ståby Iggesund Timber
Christer Söderberg Iggesund Paperboard
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Krav på leverantörer

MoDo ställer miljökrav vid inköp av varor och
tjänster i enlighet med företagets miljöpolicy.
För inköpen av virke gäller särskilda riktlinjer.

MoDo bedömer leverantörer av koncerngemensamma råvaror,
utrustning och tjänster ur miljöhänseende före beslut om inköp. 

Sådana bedömningar görs också av respektive bruk vartefter
de inför ISO 14001. 

MoDos miljökrav skall uppfyllas, vilket bland annat innebär
att leverantörerna följer lagarna, har en miljöpolicy och ett mil-
jöprogram samt kunskap om sin miljöpåverkan. Företag som
inte uppfyller kraven kan fortsätta som leverantörer bara under
ett övergångsskede då de får tid att genomföra förbättringar.

VIRKESTRANSPORTER OCH AVVERKNING. För MoDo Skogs leveran-
törer av transport- och avverkningstjänster gäller bland annat
följande krav: Dieselbränsle miljöklass 1, miljögodkänd
hydraulolja, kylarvätska baserad på propylenglykol, miljöanpas-
sad kedjesmörjolja samt att följa MoDo Skogs detaljerade ruti-
ner för hur oljor, batterier och övrigt material som kan vålla
skada i naturen hanteras.

Riktlinjer för virkesköp

GRUNDKRAV.

Gällande lagar och föreskrifter i respektive ursprungs-
land utgör grundnivån för ställda miljökrav.

MoDo Skog avverkar inte i eller köper virke som kom-
mer från följande typer av skogar:
– Nyckelbiotoper i Sverige enligt skogsvårdsmyndig-

hetens tillämpning.
– Skogar som är skyddade av naturvårdsskäl.
– Urskogar
– Gammelskogar, dvs utpräglat olikåldriga och skiktade
naturskogar med riklig förekomst av gamla, grova träd
och rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier.

Undantag från dessa restriktioner kan göras för virke som
kommer från biotopvårdande avverkning i enlighet med
skogsvårdsmyndighetens rekommendation. 

URSPRUNGSKONTROLL.

Det är MoDo Skogs strävan att ha en så god bild som
möjligt av virkets ursprung. I de fall det finns farhågor
om att erbjudet virke härrör från skogar av ovan
beskrivna typ söker MoDo Skog klarhet genom kontak-
ter med myndigheter eller genom att av säljaren/avverk-
aren kräva uppgift om ursprung. Oriktigt lämnade upp-
gifter om ursprung ger MoDo Skog rätt att utan ersätt-
ning till säljaren avbryta affären.
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Miljörevision

Sedan 1991 kontrolleras MoDos verksamhet genom regelbundet
återkommande interna miljörevisioner. Hittills har 43 revisioner
genomförts.

Miljörevisionerna i MoDo grundas på följande standarder:
Allmänna principer i ISO 14010 och Revisionsrutiner vid revi-
sion av miljöledningssystem i  ISO 14011. Under 1998 genom-
fördes åtta miljörevisioner. Varje miljörevision tog mellan två
och sex dagar. Sammanlagt intervjuades cirka 270 personer. 

MODO SKOG. Sju revisioner gjordes i förhållande till resultatet
av föregående revision 1994, viktiga lagkrav, MoDo Skogs
miljöpolicy och kraven i den svenska FSC-standarden som rör
naturhänsyn samt kraven i ISO 14001.
Resultat. Huvuddelen av de påpekanden som lämnades i 1994
års revision hade åtgärdats. Resterande var under bearbetning.
ISO 14001 och ”MoDo Skogs riktlinjer för uthålligt skogsbruk”
var kända och tillämpades. Vissa rutiner fungerade däremot inte
helt tillfredsställande och resulterade i åtgärdsplaner.

STRÖMS BRUK. Revisionen gjordes i förhållande till resultatet 
av föregående revision 1993, viktiga lagkrav och MoDo-koncer-
nens miljöpolicy samt kraven i ISO 14001.
Resultat. Mer än hälften av  påpekandena vid föregående revi-
sion hade åtgärdats och resterande hade påbörjats.

Kontroll av miljöarbetet

Myndighetskontroll

Miljövillkor 
Anger ramar för verksamheten. Villkoren 
fastställs efter individuell prövning i enlighet med 
gällande lagar.

Mätningar av utsläpp
Utförs dagligen av egen personal 
enligt fastställt kontrollprogram. Omfattar 
ett stort antal olika mätpunkter 
vid varje bruk.

Undersökningar av omgivningen  
Vattenmiljön utanför bruken analyseras regel-
bundet. Syremättnad, kvävehalt, siktdjup och 
andra parametrar registreras. Undersökningar 
görs av växt- och djurliv på bottnarna och i vattnet. 
Även bottensedimenten kontrolleras med 
bestämda intervall.

Bearbetning 
av miljödata 

De egna laboratorierna är 
ackrediterade av myndig- 

heterna och sammanställer 
miljödata om verksamheten. 

Externa konsulter med 
specialkompetens utför de 

omfattande biologiska 
undersökningarna.

Miljörapport  
Alla data om utsläpp och miljöpåverkan 
sammanställs i en miljörapport som 
lämnas till tillsynsmyndigheten. 
Där framgår hur man uppfyllt miljö-
villkoren. I Sverige är miljörapporten 
offentlig.

Myndighetskontroll  
Enligt miljölagstiftningen har myndig-
heterna rätt att när som helst besöka de 
anläggningar de har tillsyn över. 
Detta gäller även när anläggningen inte är 
i drift. Tillsynen sker regelbundet. 
Liknande system finns också i Frankrike 
och Storbritannien.

Verksamheten vid alla MoDos anläggningar är tillståndspliktig. Miljömyndigheterna 
kontrollerar regelbundet att utsläpp och miljöpåverkan hålls inom de tillåtna ramarna*.

Besiktningar
Utrustning och rutiner som rör miljö-
kontrollen besiktigas av utomstående 
expertis.

I Sverige är myndigheternas 
handlingar offentliga och 
tillgängliga för allmänheten.

Störningar  
Vid alla typer av stör-
ningar som kan innebära 
fara för miljö eller att vill-
koren kan komma att över-
skridas tar företaget 
direktkontakt med myn-
digheten.* Sättet som myndighetskontrollen utövas på skiljer sig mellan olika länder.

M O D O  O C H  M I L J Ö N

Miljörevision i Lycksele. Sonja Almroth, Leif Hedlund och Olle Lindh
studerar ett naturvärdesträd som undantagits avverkningen.
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ISO 14001 införs under 1999

Alla enheter i MoDo räknar med att införa ISO 14001 under
1999. Hittills är tre enheter certifierade; MoDo Paper Husum,
Svenskt Papper AB och MoDo Skog Strängnäs.

FSC - certifiering

MoDo Skog certifierades enligt skogsstandarden FSC i december
1998. FSC är en världsomspännande organisation som verkar för
att världens skogar skall brukas på ett sätt som är acceptabelt ur
tre olika perspektiv: – miljömässigt

– socialt
– ekonomiskt

FSC har utarbetat tio grundprinciper som grund för allt skogs-
bruk i världen. Dessa anpassas till nationella standarder för varje
land som vill ansluta sig till FSC-systemet. Bakom den svenska
FSC-standarden står bland annat skogsföretag, miljöorganisatio-
ner, kunder, samer, svenska kyrkan samt fackföreningar.

Utbildning

ISO 14001.  Att utveckla ett miljöledningssystem tar tid och krä-
ver resurser. De tunga delarna är att dokumentera gamla ”munt-
liga” rutiner samt att etablera och skriva nya instruktioner.
Utbildningen är omfattande. Vid de drygt hälften av enheterna
som är klara med utbildningen har den omfattat cirka 4 500
anställda och 600 entreprenörer. Vid övriga enheter har hittills
cirka 300 anställda deltagit.

FLER INTERNA MILJÖREVISORER. Under 1998 utbildades drygt
60 interna miljörevisorer runt om i företaget för att klara de
ökade krav som ISO 14001 innebär. Utbildningen omfattade tre
dagar och baserades på ISO 14012 som beskriver kvalifikations-
kriterier för miljörevisorer.

UTBILDNING I  MILJÖBALKEN. Under december 1998 deltog
35 personer i MoDo i en tvådagarsutbildning i den nya svenska
miljöbalken.

Miljöledningssystem

     Miljöutredning
Enhetens miljöposition i förhållande till 
standardens krav fastställs.

Varje bruk eller skogsregion inför ett system som bara gäller just den enheten.

Organisation och ansvar 
Personalen utbildas med inrikting på att 
var och en ska inse sitt ansvar för miljö-
arbetet. Rutiner och instruktioner 
fastställs för att leva upp till policy, 
lagkrav och miljömål. Beredskapen för 
nödlägen ses över. 

Övervakning och mätning 
För de mest betydande miljöaspekterna 
krävs övervakning och mätning. Det 
krävs också ett system för att identifiera 
avvikelser. 

Samtliga affärsområden inom MoDo har infört eller håller på att införa 
miljöledningssystemet ISO 14001 vid sina produktionsenheter.

Genom att arbeta syste-
matiskt med miljöfrågorna 
förbättrar man stegvis sina 
miljöprestanda.

1

2

     Miljöpolicy
För varje enhet fastställes en miljöpolicy 
med utgångspunkt från MoDos miljöpolicy.

2

1

3

     Kartläggning av 
miljöpåverkan och lagkrav
Ett register över miljöaspekter upprättas. 
De viktigaste prioriteras. Lagar och andra 
krav som berör verksamheten registreras.

3

     Miljömål fastställs
Målen fastställs utifrån miljöpolicy, lag-
stiftning och miljöpåverkan. Ett handlings-
program utarbetas som beskriver hur 
miljömålen ska nås.

4

5

4

     Miljörevision
Med jämna mellanrum görs miljörevisioner.
5

6

     Utvärdering och nya miljömål
Enhetens ledning utvärderar miljörevi-
sionerna, ser över policyn och sätter nya 
miljömål.

6

MILJÖPRESTANDA

M O D O  O C H  M I L J Ö N



MoDo studerar sedan flera år miljöpåverkan av
transporter. Syftet är att kunna minska deras
resursförbrukning och miljöpåverkan. Under 1998
minskades utsläppen från fartygstransporterna
kraftigt sedan alla systemfartyg bytt till lågsvavlig
olja.

MoDo samarbetar med SCA om sjötransporterna av produkter
till kontinenten och Storbritannien. Samarbetet omfattar för
MoDos del transporter från Husum, Domsjö, Iggesund och
Silverdalen. Det inbegriper såväl fartyg ägda av MoDo och
SCA som långtidschartrade fartyg. Transporterna från Holmen
Papers bruk ingår inte i detta samarbete.

I augusti kunde MoDos fartyg Helena och Viola Gorthon börja
drivas med lågsvavlig olja med max.1 procent svavel. Från januari
1999 gick de över till olja med max. 0,5 procent svavel. 

Fartygen går på den så kallade Östersjöslingan och ombesör-
jer transportena till Lübeck. I början av 1999 gick även två lång-
tidschartrade fartyg över till olja med max. 0,5 procent svavel.

LÄGRE FART MINSKAR MILJÖPÅVERKAN. En annan viktig åtgärd för
att minska fartygstransporternas miljöpåverkan är att se över tid-
tabellerna. Så omarbetades till exempel tidtabellen för Helena
redan under 1997 vilket innebar att tiden i terminalerna minska-
des medan den ökades till sjöss. Åtgärden gjorde att fartygets
fart kunde minskas med lägre bränsleförbrukning som följd.
Svavelutsläppen från Helena kunde genom denna åtgärd minskas
med 15 procent.

RESULTAT.  Utsläppen av svaveldioxid kommer att minska med
cirka 80 procent för dessa fartygstransporter som följd av över-
gången till lågsvavlig olja.

LÅGSVAVLIG OLJA VID ALLA FARTYGSTRANSPORTER. De fartyg som
transporterar produkter från Holmen Papers anläggningar använ-
der redan tidigare lågsvavlig olja, max. 0,2 procent svavel. Det
innebär att MoDo nu enbart utnyttjar egna och långtidschartrade
fartyg som drivs med lågsvavlig olja för alla transporter av virke
och produkter. Dock kan andra typer av fartyg komma att behö-
va användas tillfälligt.
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Transporter

Transportörernas miljöarbete studeras

Under 1999 börjar MoDo kartlägga större transportörers miljö-
arbete i förhållande till viktiga krav i ISO 14001. Bedömningen
omfattar transporter med fartyg, tåg och lastbil som sker på
uppdrag av olika enheter inom MoDo-koncernen. Arbetet star-
tar med svenska enheters uttransport av massa- och papperspro-
dukter till andra svenska MoDo-enheter och svenska terminaler/
kunder samt till utländska terminaler och omlastningsstationer.

Fartygstransporter från Husum, Domsjö och Iggesund
Utsläpp av svavel, ton Före Efter Minskning

MoDos fartyg 379 70 309
Långtidschartrade fartyg 87 23 64

Totalt 466 93 373

Övergången till lågsvavlig olja med max. 0,5 procent svavel kommer att minska
utsläppen av svavel från MoDos egna och långtidschartrade fartyg med drygt
370 ton per år när den får full effekt under 1999.

M O D O  O C H  M I L J Ö N

Skogsbrukets utsläpp kartlagda

Utsläppen från skogsmaskiner och från de bilar och fartyg som
transporterar virke till MoDos alla bruk kartlades för första
gången under 1998. Kartläggningen bygger på den omfattande
transportstudie som utförts under de senaste åren. 
Resultatet redovisas under ”Alla fakta” på sidan 35.

MoDo utnyttjar enbart fartyg som drivs av lågsvavlig olja.
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En sällan beaktad aspekt på MoDos miljöarbete 
är den nytta produkterna gör i samhället. 
Till exempel är vår kartong basen för i hög grad
miljöanpassade förpackningar.

Råvaran till förpackningar tillverkade av kartong kommer från
hållbart brukade skogar. Tillverkningens miljöpåverkan är idag
liten. Kartong är lätt och stark och kan formas till oändligt
många former. Den är återvinningsbar som material men främst
som energi. Använda förpackningar är ett utmärkt  biobränsle
som ersätter olja och till skillnad från denna inte tillför atmosfä-
ren nya mängder koldioxid.

Förpackningar gjorda av kartong eller andra pappersslag är
således genuint miljöanpassade. Ändå har de hamnat i fokus för
en debatt präglad av mycken okunskap. Ända sedan 1960-talet
har förpackningar diskuterats. Rädsla för sopberg och luftförore-
ningar i Europas mest tätbefolkade delar har fokuserat insatserna
på att återvinna förpackningar som material. Först under de
senaste åren har det tidigare motståndet mot att bränna använda
förpackningar och ta vara på deras energiinnehåll börjat att sakta
ge vika.

Detta kommer på sikt att gynna förpackningar tillverkade av
kartong.

Produktnytta

Förpackningens viktigaste uppgift är att skydda 
varan så att den kommer fram hel och användbar. 
Den skall också underlätta distribution och 
hantering i flera led.

Cirka 20 procent av allt livsmedel i världen når 
aldrig konsumenterna på grund av olämplig 
hantering och dåliga förpackningar. I U-länd-
erna förstörs nästan hälften av livsmedlen.

I debatten om förpackningarna har deras nytta som 
skydd för varorna under den långa vägen från till-
verkning till konsument nästan inte alls beaktats.

MoDo anser att förpackningar måste 
bedömas i ett  helhetsperspektiv. 
Resursanvändning och miljöpåverkan 
i hela kedjan måste värderas ihop med 
den nytta som förpackningarna gör för 
att produkterna skall nå konsumenterna 
i användbart skick. 

Förpackningar:
Underlättar:
- Distribution

- Transporter

- Lagring

Miljöfördelar: 
- Förnybar råvara

- Låg vikt 

- Återvinningsbara

- Hygieniska

Helhetssyn istället för fokusering på avfall

Förpackningarna i samhället

Förpackningar:
Skyddar produkterna för: 
- ljus

- damm

- mikroorganismer

- fukt

- lukt och smak

- mekaniska skador

Informerar om produkten 

Debatten har hittills 
så gott som enbart 

handlat om använda 
förpackningar och 

om sopor.

Transport Transport

Använd

förpackning

Kartong-

tillverkning

Fryslager

Förpack-

ningstill-

verkning

Transport

Transport

Transport

TransportJordbruk

Mejeri

Tillverk-

ning och

fyllning 

av glass
Butik Konsument

Exempel: 
Många led
innan glassen 
når konsumenterna.

Transport

Skog
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MoDo Paper
Omfattande utredningsarbeten gjordes vid Husum
och Alizay inför omprövningen av brukens miljö-
tillstånd. Arbetet med att införa ISO 14001 vid
Domsjö, Silverdalen, Alizay och Pont Sainte
Maxence fortskred planenligt.

Marknadens miljökrav

Miljökraven från kunderna har förändrats. Tidigare handlade de
oftast om en fråga i taget, till exempel blekning. Idag är miljö-
diskussionen bredare. En viktig orsak till detta är den ökande
insikten om att miljön måste bedömas ur helhetsperspektiv samt
att allt fler kunder inför miljöledningssystem.

Livscykelanalyser börjar användas i ökande omfattning för att
värdera olika produkters miljöpåverkan i hela kedjan från råvara
till kund. 

Trots denna breddning har frågan om skogsbrukets påverkan
på skogsmiljön varit den som diskuterats livligast under senare
år. Dock varierar intresset mellan olika marknader och förefaller
i viss mån vara omvänt proportionellt mot hur mycket skog det
finns i det aktuella landet. 

Miljöarbete 1998

HUSUM. Den nya utrustning (främst ny indunstning och ombyggt
sileri) som installerades i samband med de stora investeringarna
under 1997 trimmades in. Utsläppen av organiska ämnen mätt
som COD minskade med 17 procent per ton produkt. Motsva-
rande minskning för svavel var 40 procent. 

Investeringarna innebar också att oljeförbrukningen sjönk
med 37 procent per ton produkt. Detta beror dels på högre brän-
slevärde hos de interna returlutar som används som bränsle, dels
på lägre total energiförbrukning.

Under året bedrevs ett omfattande utredningsarbete inför 
kommande förhandlingar om brukets miljötillstånd. Dessa är

föranledda dels av planerna på en fortsatt modernisering av 
bruket och utökad produktion, dels av att vissa villkor för 
nuvarande verksamhet är satta på prövotid.

DOMSJÖ.  Genom ett flertal mindre projekt kunde utsläppen 
till luft och vatten minskas. Bland annat minskade utsläppen per
ton produkt av organiska ämnen (COD) med 17 procent. 

SILVERDALEN.  Brukets produktion minskades vilket medförde att
de redan tidigare låga utsläppen till vatten minskade ytterligare. 

Produktion och marknad

7 155 7 032Nettoomsättning

171 313Rörelseresultat

35
6

257

152
122

328

Investeringar
  varav integrerade
Drift, kapital, 
övrigt

Miljöinvesteringar 
och kostnader

Ekonomifakta, Mkr

Storbritannien

Tyskland

Sverige

De största marknaderna

1 000  ton 1998 1997
Papper
Massa för avsalu

846
430

921
362

Produktion

MoDo Paper  tillverkar kontorspapper, förpackningspapper, grafiska
papper och papper för konvertering samt pappers- och dissolvingmassa.

Kontorspapper är det viktigaste produktområdet. MoDo Paper är
en av de fem största tillverkarna av kontorspapper i Europa.  

Förpackningspapperet används främst
till vita wellemballage där stora krav
ställs på kvalificerat tryck.  
Bestrukna och obestrukna Grafiska
papper säljs till tryckerier och används
till böcker och andra trycksaker. 
Det största produktområdet inom
konvertering är blankettpapper
främst för laserutskrift.

Pappersmassa går till tillverkare
av olika typer av papper i Europa. 

Dissolvingmassan används bl a
för tillverkning av non-woven
och textila material. 

Se sid 29-31

Fakta om bruken

Husum
Domsjö

Silverdalen

Pont Sainte MaxenceAlizay

Tillverkning
Försäljnings-
kontor

Frankrike 1998 1997

De tidigare investeringarna vid Husum resulterade i att bland annat
utsläppen av organiska ämnen och svavel minskade.
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Utsläppen till luft av kväveoxider från fast-
bränslepannan kunde minskas med cirka 30
procent.  

Den deponi som finns vid bruket kommer
att räcka i ytterligare cirka tre år. Arbete på-
går för att minska slambildningen och finna
alternativ avsättning för slammet. 

ALIZAY.  Förberedelserna inför omprövningen
av brukets miljö-tillstånd påbörjades. En vik-
tig fråga är att kunna minska lukten från an-
läggningen. 

Problem med bakte-
rier sänkte verknings-
graden i anläggningen
för rening av avlopps-
vatten. Pilotförsök
genomfördes för att
finna en lösning på
problemet.

Vid anläggningen
för mesaombränning
installerades en effek-
tivare kontrollutrustning vilket minskar
utsläppen av kväveoxider. En ny brännare
kommer också att installeras.

Luktproblem uppstod vid några tillfällen
vid slamhanteringen. Genom att sätta till
kemikalier kunde problemen reduceras.

PONT SAINTE MAXENCE .  En ny anläggning för
biologisk vattenrening började byggas och
kommer att tas i drift under 1999. 

Den nya avloppsreningen ger upphov till
bioslam med annan sammansättning än det
från den tidigare reningsanläggningen. Därför
krävs nya tillstånd för slammets användning.
Bla studeras möjligheterna att finna annan
användning än som hittills, i jordbruket. Ett
alternativ är att använda det som gödnings-
medel för skogsmark.

Arbetet fortsatte med att forsla bort det
läderavfall som finns på industriområdet efter
en tidigare verksamhet på platsen. Läder-
avfallet används som råmaterial av ett annat
företag. Allt avfall kommer att vara bortfors-
lat år 2001.  

Överskridanden och klagomål

ALIZAY.  Temperaturen i avloppsvattnen från
den biologiska reningen överskred periodvis
tillåtna värden. Åtgärder vidtogs för att sänka

temperaturen. Inga negativa effekter på
vattenmiljön i Seine konstaterades. 

PONT SAINTE MAXENCE.  Utsläppen av syreför-
brukande ämnen, mätta som BOD, överskred
tillstånden. Problemet åtgärdas med den nya
anläggning för vattenrening som tas i drift
under 1999.

Vattnet i Oise missfärgades vid några
tillfällen av utsläppen från bruket, vilket
orsakade lokal debatt. Även detta problem
minskas med den nya vattenreningen.  

Planerade miljöåtgärder

HU S U M . En central fråga i Husum är om en
anläggning för biologisk avloppsrening skall
installeras. Pilotförsök har visat att de min-
skade utsläpp som en biorening skulle inne-
bära, inte leder till minskad miljöpåverkan.
Överraskande nog visar försöken istället på
ökad påverkan på fisk som exponerats för
biologiskt renat vatten. MoDo Paper kommer
därför att fortsätta med pilotförsöken för att
reda ut denna fråga. 

Miljödomstolen väntas besluta i frågan
under 1999.

DOMSJÖ. Under 1999 skall källsorteringen av
avfall förbättras. Tillstånd kommer att sökas
för att få använda bioslam på jordbruksmark.
Målet är att minska mängden avfall till depo-
ni med 20 procent. 

PONT SAINTE MAXENCE.  Den nya anläggningen
för rening av avloppsvatten körs igång i mit-
ten av året och kommer att sänka brukets
utsläpp till vatten med cirka 80 procent.

Ett kombikraftverk för generering av el
och ånga kommer att installeras med planerad
driftstart i början av år 2000. Anläggningen
ägs och drivs av ett externt företag. Den nya
anläggningen eldas med naturgas vilket kom-
mer att leda till avsevärt minskade utsläpp till
luft, främst av svavel.

Gunilla Saltin,
processingenjör i Husum

Rubriken på den här spalten
stämmer verkligen, för jag ser inte
miljön som någon avgränsad fråga.
Miljöaspekter ingår som en betydel-
sefull del i alla projekt och i så gott
som alla arbetsuppgifter här vid bru-
ket. Det är en del av vardagen precis
som allt annat som hör jobbet till

Georges Marto,
processoperatör i Alizay

Miljön är en angelägenhet för oss
alla här på bruket och vi gör vårt
yttersta för att göra vår påverkan så
liten som möjligt. I mitt jobb ingår att
övervaka förbränningen av illalukt-
ande gaser. Det är viktigt att den fun-
gerar bra eftersom många annars
upplever lukten från bruket som
obehaglig

Miljön
E N  D E L  A V J O B B E T

James Brouart,
laboratorietekniker
i Pont Sainte Maxence

Här kontrollerar vi utsläppen dag-
ligen. Det är en viktig uppgift för oss
på labbet att uppmärksamma avvikel-
ser så att de kan åtgärdas. 

Nu ser vi fram mot den nya bio-
reningen som kommer att göra PSM
till ett betydligt ”renare” bruk



20

M I L J Ö A R B E T E  1 9 9 8

Holmen Paper

Produktion och marknad

Tillverkning
Försäljningskontor

Hallstavik
BravikenVargön

Storbritannien

Tyskland

Sverige

Spanien/Portugal

De största marknaderna

1 000  ton 1998 1997
Tidningspapper
MF-special
SC-papper
MWC-papper

685
484
127
121

672
472
96

110

Produktion

Holmen Paper  tillverkar tidningspapper, MF-special (förbättrat tid-
ningspapper, telefonkatalogpapper, färgat tidningspapper och kontors-
papper), SC-papper samt  bestruket tryckpapper (MWC). 
MoDo Kraft som ansvarar för elförsörjningen till MoDos svenska
enheter och för vattenkraftverken ingår i Holmen Paper. 
Huvudmarknad är Västeuropa med
cirka 90 procent av leveranserna.
Merparten av produkterna säljs
direkt till tidningstryckerier och
förlag. En mindre del säljs också
till civiltryckerier och  grossister.
Holmen Paper har en stark
position på marknaden för 
förbättrat tidningspapper och
telefonkatalogpapper i Europa.

BeNeLux
7 432 6 952Nettoomsättning

1 511 1 202Rörelseresultat

39
6

148

47
7

151

Investeringar
  varav integrerade
Drift, kapital, 
övrigt

Miljöinvesteringar 
och kostnader

Ekonomifakta, Mkr

Se sid 31 och 32

Fakta om bruken

1998 1997

Vid alla bruk genomfördes flera projekt  som ytter-
ligare förbättrar deras redan goda miljöprestanda.

Arbetet med att införa miljöledningssystemet
ISO 14001 vid Braviken och Wargön pågick med
hög intensitet. 

Marknadens miljökrav

Allt fler kunder certifieras enligt miljöledningssystemet ISO
14001 eller EMAS. Det blir också vanligare att kunderna ger 
ut egna miljöredovisningar. I de nordiska länderna har under 
de senaste åren ett ökande antal förlag och tryckerier valt att
miljömärka sina tryckta produkter enligt Svanen.

Sammantaget medför detta att kunderna i ökande utsträckning
bedömer och värderar Holmen Paper också ur miljösynpunkt
med åtföljande önskemål om deklaration och dokumentation
av produkterna och deras tillverkning. Till svanenmärkta tryck-
saker levereras papper som uppfyller de krav som ställs. Flera
kunder ställer frågor
om skogsbruksmeto-
der och ursprunget till
råvaran i produkterna.
Dock har inga krav på
miljöcertifiering av
skogsbruket eller lik-
nande ställts av någon
kund.

Härutöver förekom-
mer endast få specifi-
ka miljökrav. För en
del kunder är det dock
viktigt att returpapper
utnyttjas vid tillverkningen av papperet. Detta gäller främst tid-
ningspapper och telefonkatalogpapper. Då både Hallsta och
Braviken har anläggningar för tillverkning av avsvärtad returfi-

bermassa kan önskemål om relativt hög returpappersandel i
dessa produkter tillgodoses.

Miljöarbete 1998

HALLSTA. Utsläppen till vatten av syreförbrukande ämnen och
fosfor minskade betydligt som följd av att reningsanläggningen
byggdes ut i slutet av 1997.

Optimeringen av driften vid vattenreningen fortsatte vilket
gjorde att den kunde köras utan kemiska fällningsmedel under
större delen av året. Kväveutsläppet ökade dock på grund av att
behovet av närsalter ökade. 

Användningen av friskvatten ökades i några delar av fabriken.
Detta medförde minskad förbrukning av blekningskemikalier
och färre produktionsstörningar men högre avloppsflöde.

Utsläppen av svaveldioxid från slampannan och av stoft från
barkpannan minskades genom olika åtgärder.

Våra utsläpp till vatten har minskat mycket kraftigt sedan vi byggde ut
vattenreningen, säger Erik Björkblom, som arbetar som operatör vid
vattenreningen i Hallsta.



21

M I L J Ö A R B E T E  1 9 9 8

Lena Österblom,
omrullare i Hallsta

På vår avdelning har vi inte så
stora möjligheter att påverka miljön,
men vi sopsorterar och gör vad vi
kan. Det är jätteviktigt med en god
miljö. Vi bor vid Edeboviken, inte
långt från bruket. Vattnet där är
numera så bra att man både kan
bada och fiska

Magnus Ohlsson,
utvecklingsingenjör vid Wargöns Bruk

Miljöärenden upptar en stor del av
min arbetstid. Under senare år har vi
genomfört omfattande utbildnings-
insatser. Utan stora investeringar har
vi kunnat minska utsläppen av syre-
förbrukande ämnen genom att ändra
rutiner och öka medvetandet hos alla
anställda om vad även små åtgärder i
vardagsarbetet innebär för miljön

Miljön
E N  D E L  A V J O B B E T

Bengt Rastland,
projektledare ISO 14001 i Braviken

Det är ett stort arbete med att infö-
ra miljöledningssystem. Alla anställda
här vid bruket har gått igenom utbild-
ning i miljöfrågor. Braviken har alltid
haft låga utsläpp till vatten och luft
och genom den helhetssyn som nu
gäller i miljöarbetet kan vi bli ännu ett
snäpp bättre

I slutet av året inlämnades ansökan om
ökad produktion till koncessionsnämnden.
Tillverkningen av papper förutses öka från
665000 till 880000 ton och av massa från
675000 till 840000 ton per år.  I planerna in-
går ombyggnad av två pappersmaskiner samt
en ny anläggning för returpappersmassa.

BRAVIKEN. Arbetet med att införa ISO 14001
bedrevs med hög prioritet. Alla anställda
utbildades i miljöfrågor.

Ett investeringsprojekt för 40 Mkr påbörja-
des för att förbättra hanteringen  av fasta
bränslen. När det är genomfört i början av
1999 kommer eldningen av biobränslen i
barkpannan att öka. Därmed minskar såväl
oljeförbrukning som utsläpp av kväveoxider.
Även mängden avfall blir mindre.

Koncessionsnämnden gav tillstånd till att
elda återvinningsflis från rivningsvirke och
öka mängden avfall till den egna deponin.

WARGÖN. Arbetet med att införa ISO 14001
fortsatte. En förrevision genomfördes i
september. 

All personal utbildades i miljöfrågor.

Genom olika åtgärder kunde utsläppen av
syreförbrukande substans minskas. Dock
ökade utsläppen av närsalter något. 

En skada i sedimenteringsbassängen gjor-
de att utsläppen av SÄ ökade. Den byggdes
därefter om till säkrare teknik.

Koncessionsnämnden gav tillstånd till att
öka produktionen av papper till 150000 ton
per år och av slipmassa till 45000 ton per år.
De nya miljövillkoren har skärpts jämfört
med de tidigare.

Överskridanden och klagomål

Vid Braviken användes under 1997 cirka
30 000 m3 aska från barkpannan som utfyll-
nadsmaterial till den planerade bränslehante-
ringen inom industriområdet. I september
meddelade länsstyrelsen, som är tillsynsmyn-
dighet, att detta enligt dess bedömning skett
utan föregående tillstånd. Länsstyrelsen över-
lämnade ärendet till åklagare för vidare
undersökning. 

Planerade miljöåtgärder

Den nya bränslehanteringen i Braviken tas 
i drift i februari (se ovan). 

I Wargön påbörjas ett projekt för att
minska utsläppen av stoft och svavel från fast-
bränslepannan. Projektet är kostnadsberäknat
till 10–15 Mkr och skall vara klart år 2000. 

Uppföljning av miljömål 1998

Minska utsläppen till vatten i Hallsta till
minst 10 procent  under villkorsvärdena. 
Målet klarades med god marginal för BOD7,
COD, SÄ och fosfor, men inte för kväve.

Minska utsläppen av stoft från barkpannan
i Hallsta med minst 50 procent.
Efter installationen av ett elfilter i augusti 
klaras målet med mycket god marginal.

Minska förbrukningen av kemikalier 
vid Bravikens avloppsvattenrening med 
tio procent.
Minskningen var större än tio procent fram
till hösten, då driftstörningar gjorde att
doseringen måste ökas. Total minskning blev
sju procent. 

Utbilda alla anställda i Braviken 
i miljöfrågor.
Alla anställda genomgick miljöutbildning
omfattande en dag. 

Den kemiska fällningen i Wargön skall
fungera utan driftstörningar.
Målet klarades.

ISO 14001 skall införas vid Wargön.
Förrevision gjordes i september, slut-
revisionen planeras till maj 1999.

Miljömål 1999

Följande är ett urval av de miljömål som
gäller vid Holmen Papers bruk under 1999. 

HALLSTA. Återvinningen av ånga vid pappers-
maskin 12 skall ökas med en mängd som
motsvarar 4 000 m3 olja per år. 

Kväveutsläppet till vatten skall minska
med tio procent. 

BRAVIKEN. Den biobränslebaserade ång-
produktionen i barkpannan skall ökas med
15 procent. 

Mängden organiskt avfall till deponi skall
minska med 40 procent. 

WARGÖN. Utsläppen av syreförbrukande sub-
stans (COD) skall minskas med 20 procent.

Mängden reningsslam till deponi skall
minskas med 20 procent.
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En ny deponi som uppfyller mycket höga miljökrav
började byggas i Iggesund. Vid Workington kunde
utsläppen av fibrer minskas med 30 procent.
Samtliga bruk kommer att införa ISO 14001 under
1999. 

Marknadens miljökrav

Hos stora användare av kartong i Europa ökar medvetandet om
att funktion, resursanvändning och miljöpåverkan måste ses som
en helhet. Detta synsätt gynnar lätta material, till exempel kar-
tong av den typ som Iggesund
Paperboard tillverkar och är
positivt för både miljö och
affärer. 

Iggesund Paperboard arbe-
tar tillsammans med kunder
och andra företag inom för-
packningssektorn för att hos
beslutsfattare och myndigheter
skapa en djupare insikt om
förpackningarnas viktiga roll
i samhället. 

Många kunder ställer också
krav på redovisning av miljö-
prestanda och miljöledningssystem, vilka kommit alltmer i fokus
i takt med att sådana införs hos många kunder. Utöver krav på
resurssnålhet och höga prestanda förekommer krav på produkt-
säkerhet och hygien för kartong till livsmedelsförpackningar. 

Miljöarbete 1998

IGGESUNDS BRUK. Brukets deponi byggdes ut. Den nya deponin
uppfyller höga krav på separering av olika typer av avfall samt
återföring och omhändertagande av lakvatten. Se också sid. 36.

Efter anmälan godkände miljömyndigheterna ombyggnad och
modernisering av anläggningen för lutindunstning.

Ansökan inlämnades till miljömyndigheterna om förnyade
miljötillstånd för brukets verksamhet. Sådana miljötillstånd
omprövas som regel cirka vart tionde år och kräver omfattande
utredningsarbete.

WORKINGTON. Anläggningarna för återvinning av fibrer och vatten
byggdes om vilket resulterade i att utsläppen av fibrer minskade
med 30 procent. Detta innebär betydande ekonomiska fördelar på
cirka sex Mkr per år på grund av att produktionen inte längre
behöver begränsas för att hålla fiberutsläppen inom tillåtna
gränser.  

Förändringar i brukets kylvattensystem innebär att opåverkat
kylvatten inte längre passerar anläggningen för rening av av-
loppsvatten vilket minskar belastningen på denna.

Avtal slöts med återvinningsföretaget Valpak för att uppfylla
de brittiska myndigheternas krav på återvinning av använda 
förpackningar. 

STRÖMS BRUK. Resursanvändningen minskade genom att mäng-
den barriärmaterial (plastfilm) kunde minskas utan att förändra
produktegenskaperna.

Mängden spill och utskott minskades.

De fordon som används för transporterna mellan Ströms Bruk
och Iggesunds Bruk byttes mot fordon som uppfyller dagens
miljökrav. De har också högre lastkapacitet vilket bidrar till
minskade transporter.

Debatten om förpackningar

Sedan länge har det pågått en debatt om förpackningar i
Västeuropa. Fokus har varit på använda förpackningar och det
avfall de ger upphov till. Trots att använda förpackningar bara
utgör en liten del av den totala sopmängden har debatten till stor
del kommit att kretsa kring dessa. Alternativet energiåtervinning

Iggesund Paperboard

Produktion och marknad

Storbritannien

Tyskland

Frankrike

Holland

De största marknaderna

Se sid 33-34

Fakta om bruken

1000  ton 1998 1997
Kartong, SBB
Kartong, FBB
Plastbelagd 
kartong

235
161

31

236
176

34

Produktion

Iggesund Paperboard  tillverkar helblekt kartong (SBB) och
falskartong (FBB) med enbart nyfiber som råvara. Dessutom tillverkas 
kartong med barriärfunktioner. Iggesund Paperboard är Europas 
ledande tillverkare av
kartong för de kunder
som har högsta krav
på produktkvalitet och
service. 
De viktigaste använd-
ningsområdena för
kartongen är för-
packningar för livs-
medel,  kosmetika,
läkemedel, tobak, 
choklad mm. samt
grafiska ändamål 
som bokomslag,
vykort och broschyrer.

Tillverkning
Försäljningskontor

Iggesund

Workington
4051 4083Nettoomsättning

590 639Rörelseresultat

32
18

52

37
23

58

Investeringar
  varav integrerade
Drift, kapital, 
övrigt

Miljöinvesteringar 
och kostnader

Ekonomifakta, Mkr

1998 1997

Ströms Bruk
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Mauri Petijämnaa,
operatör massalinje 1, Iggesunds Bruk

Mitt jobb är att hela tiden se till 
att produktionen fungerar som den
ska. Ibland blir det störningar och då
gäller det att fatta rätt beslut. Det är
självklart att man inte vill bidra till att
omgivningen blir nedsmutsad och
Iggesundsfjärden har numera jätte-
fint vatten. Låg miljöpåverkan är ju
också ett av våra viktigaste konkur-
rensmedel på marknaden

Margareta Hollmo,
laborant vid Iggesunds Bruk

Här jobbar vi med analyser av 
utsläppen till luft och vatten. Labbet
här är ackrediterat av miljömyndig-
heterna som regelbundet kontrollerar
att vi uppfyller deras krav. Miljöfrå-
gorna har blivit allt mer betydelsefulla
och det tycker jag är positivt

Miljön
E N  D E L  A V J O B B E T

Olle Bergerståhl,
miljöingenjör vid Iggesunds Bruk

Jag jobbar i stort sett inte med
något annat än miljöfrågor och funge-
rar som något av en databas i ämnet.
Ena dagen klänger jag i skorstenen
för att kolla utsläpp, nästa är jag ute
på havet för att ta prover på vattnet.
Och så handlar det om att samman-
ställa all statistik som rapporteras till
miljömyndigheterna

genom att bränna använda kartongförpack-
ningar har inte setts som politiskt gångbart.
Samtidigt har det faktum att använda förpack-
ningar är ett utmärkt biobränsle som ersätter
klimatstörande oljeanvändning haft svårt att
tränga igenom i debatten. Denna inställning
gäller även EUs förpackningsdirektiv som
knappast alls beaktar förpackningarnas positi-
va sida i samhället.

IGGESUND PAPERBOARD anser att fokuseringen
på använda förpackningar gör att de kartong-
baserade förpackningssystemens fördelar inte
beaktas. Vi anser istället att förpackningarna
måste bedömas i ett mycket större perspektiv.
Resursanvändning och miljöpåverkan för både
produkt och förpackning  måste värderas i
alla led som ingår i kedjan råvaror – tillverk-
ning – distribution – användning –  återvin-
ning. Förpackningen måste bedömas i ljuset
av den nytta den gör för att produkterna skall
nå konsumenten i helt och användbart skick.

Först med en sådan totalbedömning går det
att avgöra vilka alternativ som ger den för
samhället som helhet lägsta miljöpåverkan.
Den hittills rådande synen med fokus på
avfall leder istället till att negativa effekter
kan uppstå vid andra ställen i kedjan. 

Utmaningen är att hitta lösningar som
minimerar miljöpåverkan totalt sett för kom-
binationen förpackning – produkt och som
beaktar alla moment på vägen från råvara till
återanvändning. 

Överskridanden och klagomål

WORKINGTON. Vid två tillfällen i början av året
överskred utsläppen av fiberrester de tillåtna
värdena. De åtgärder som vidtogs innebar att
utsläppen därefter kunde hållas inom ramen
för miljövillkoren.

Planerade miljöåtgärder

IGGESUNDS BRUK. Anläggningen för lutin-
dunstning moderniseras under 1999 vilket
medför att utsläppen av svavel förväntas
minska med cirka 0,3–0,4 kg per ton massa. 

Den nya deponin tas successivt i bruk 
under 1999.

WORKINGTON. Utrustningen för hantering av
bestrykningsrester kommer att modifieras 
vilket minskar utsläppen av suspenderade
ämnen.

STRÖMS BRUK. Bullernivån i produktions-
lokalen kommer att minskas. 

Laboratoriekemikalierna byts mot 
sådana som är mer miljöanpassade. 

Miljömål 1999

Miljöledningssystemet ISO 14001 skall
införas under 1999 vid Iggesunds Bruk,
Workington och Ströms Bruk.

Mindre resursförbrukning med samma funktion
Iggesund Paperboard minskar resursanvändningen genom att successivt sänka vikten på kartongen 
så att det  går åt mindre mängd ved och energi för att tillverka den.

Lättare kartong ger positiva miljöeffekter även på andra ställen i kedjan mellan tillverkning och 
konsument genom att det krävs mindre bränsle för transporter. Samtidigt kan fyllningen göras 
snabbare vilket också sparar energi.

0

200

1970 1980 1990 2000

240

220

260

Kartong-
tillverkning

Transporter Transporter Transporter Transporter

Förpacknings-
tillverkning

Fyllning 
av produkt Lager Butik

Konsument

Under de senaste 30 åren har 
vikten på kartongen kunnat 
minskas kraftigt samtidigt som 
dess egenskaper bibehållits 
eller förbättrats.

Gram/m2Minskad vikt på kartong för förpackningar

Positiva miljöeffekter i flera led 
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MoDo Merchants

MoDo Merchants marknader

Storbritannien

Sverige

Holland

MoDo Merchants bedriver grossiströrelse i främst finpapper
i ett flertal europeiska länder. Verksamheten sker genom
följande dotterbolag:

Sverige: Svenskt Papper
Norge: Basberg Papier
Holland: MoDoVanGelder
Belgien: MoDo Papier Belgium
Storbritannien: MoDo Merchants Ltd
Spanien: Aldi SA

Drygt hälften av MoDo Merchants
försäljningsvärde kommer från
produkter som tillverkas inom MoDo.
Resten köps från ett hundratal externa
leverantörer. Kunder är främst den
grafiska industrin, konverterings-
företag, förlag och kontor.

Huvudkontor
Marknader
Dotterbolag

Stockholm

3 672 3 471Nettoomsättning

64 56Rörelseresultat

Ekonomifakta, Mkr

1998 1997

Norge

1 000  ton 1998 1997
Pappersprodukter 371 358

Leveransvolym

De största marknaderna

MoDo Merchants miljöpåverkan kommer huvud-
sakligen från transporter av produkter.
Miljöutbildning för kunder och ”gröna leveranser”
är några av de verktyg som MoDo Merchants
använder för att minska transportarbetet.

Marknadens miljökrav

Miljökraven varierar betydligt mellan olika länder. Tydligast är
de i Sverige, Holland och Storbritannien. Den tidigare fokuse-

ringen på tillverkningens
miljöeffekter ersätts av ett
växande intresse för att
bedöma miljöfrågorna ur
helhetsperspektiv.

Längst i denna utveck-
ling har de svenska kun-
derna kommit. Två tredje-
delar av de grafiska före-
tagen i Sverige har infört
miljöledningssystem eller
planerar att göra det inom
kort. 

Kundkrav relaterade
till skogsbruksstandarden
FSC är sällsynta.

Miljöarbete 1998

En stor del av miljöarbetet
i MoDo Merchants  hand-
lar om att överföra kun-
skaper om miljöförhållan-
den mellan papperstill-

verkare och slutkunder. Kundträffar med miljöinriktning genom-
förs därför vid grossistföretag som ingår i MoDo Merchants.

Transporter är en omfattande del av MoDo Merchants verk-
samhet. De utsläpp till luft som dessa orsakar är den i särklass
viktigaste miljöaspekten. Den grafiska branschens traditionellt
höga krav på leveransservice har en betydande återverkan på
transporterna. I storstadsområdena görs leveranserna två gånger
om dagen när kunden så kräver. Flera drivkrafter förstärker
dessa krav:

– De stora tryckerierna arbetar allt oftare i skift och vill 
därmed gärna ha leveranser även utom kontorstid.

– Möjligheten att beställa papper via internet ger ökat antal
order på kvällstid.

– Print-on-demand – en tryckteknik som gör det möjligt att
trycka mycket små upplagor – kan leda till att kunderna gör
många och små beställningar. 

Denna utveckling ställer MoDo Merchants inför viktiga
utmaningar. Att fortsätta med att öka leveransservicen kan mot-
verka strävandena efter miljömässiga transporter. För att komma
till rätta med problemet arbetar MoDo Merchants med bland
annat följande: 

– Utbildning som ger helhetsperspektiv på samarbetets miljö-
påverkan och som kan bidra till att förändra inköpsbeteendet och
nyansera kraven på frekventa leveranser.

– ”Gröna leveranser” som tillämpas på försök av Svenskt
Papper och innebär att kunden tillfrågas om han kan vänta något
längre på leveransen för att möjliggöra en miljömässigt bättre
transportplanering.

Miljömål 1999

Inom Svenskt Papper, som är certifierat enligt ISO 14001, har
ett antal miljömål fastställts vilka syftar till att minska transpor-
ternas miljöpåverkan.

Fredrik Lisinski,
säljare vid Svenskt Papper i Stockholm

Våra kunder är numera mycket
miljömedvetna. Vi har fått god
respons på vårt system ”Tur och
Retur”, där vi tar hand om använt
papper. Många kunder utnyttjar
också våra ”Gröna leveranser”.
Eftersom jag använder bilen i jobbet
har jag själv börjat fundera på vad
det innebär för miljön och planerar
mitt resande på ett annat sätt än
tidigare

Miljön
E N  D E L  A V J O B B E T
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Iggesund Timber

Produktion och marknad

Storbritannien

Danmark

Sverige

De största marknaderna

1 000  m3 1998 1997
Trävaror 354 362

Produktion

Iggesund Timber  tillverkar och säljer trävaror.
Produktionen utgörs dels av standardvaror för den traditionella
trävarumarknaden, dels av kundanpassade specialprodukter för
träbearbetande industrier. 

Huvudmarknad är Västeuropa.
Cirka 90 procent av produktionen
levereras till kunder utanför
Sverige, främst Västeuropa. 

Försäljning och distribution 
sker bla via det helägda 
grossistföretaget Noord 
Europese Houtimport BV 
i Amsterdam och det 
delägda Les Bois de la 
Baltique med två 
terminaler i Frankrike.

Holland
Tillverkning
Försäljningskontor

Domsjö Sågverk
Iggesunds Sågverk

Norge

Frankrike
727 822Nettoomsättning

–59 37Rörelseresultat

3,6
3,0

2,8

3,3
2,5

3

Investeringar
  varav integrerade
Drift, kapital, 
övrigt

Miljöinvesteringar 
och kostnader

Ekonomifakta, Mkr

Se sid 34 och 35

Fakta om sågverken

1998 1997

Certifieringen av MoDos skogsbruk gjorde det
möjligt för Iggesund Timber att börja leverera
miljöcertifierade trävaror till kunderna. 

Marknadens miljökrav

Kundernas intresse för miljöcertifiering av råvara och tillverk-
ning har ökat under senare år. Främst gäller detta i Storbritan-
nien där FSC blivit en stor fråga. Många byggvaruhus utnyttjar
miljöargument i sin reklam vilket skapat efterfrågan på FSC-
märkta produkter också hos slutkonsumenterna. 

Även i Holland och Tyskland ökar intresset för miljömärkta
trävaruprodukter. På övriga marknader anses trä i sig vara ett bra
miljöval jämfört med andra material. 

Miljöarbete 1998

IGGESUNDS SÅGVERK. I och med att torkanläggningen vid Igge-
sunds sågverk byggdes ut upphörde torkningen av virke i
Stocka, tre mil norr om Iggesund. Detta har positiva miljöeffek-
ter genom att oljeeldningen i Stocka därmed upphörde. I Igge-
sund sker torkningen med hjälp av ånga från det närbelägna
Iggesunds Bruk. Den ånga som används har ett energiinnehåll
motsvarande 2 500 m3 olja per år.

Ett område iordningställdes för att samla upp s k snöbark.
Denna bark körs efter snösmältningen till Iggesunds Bruk för
bränning. Lakvatten samlas upp i en särskild bassäng.

En bullervall byggdes för att minska störande buller från 
timmersorteringen till det närbelägna bostadsområdet.

Arbetet med att införa ISO14001 vid hela Iggesund Timber
påbörjades.

Planerade
miljöåtgärder

Certifiering enligt
miljöledningssystemet
ISO 14001 är planerad till
i maj 1999. 

Andelen FSC-märkta
trävaror förväntas öka som
följd av marknadens krav.

All virkestorkning pla-
neras att koncentreras till
Iggesunds Sågverk. Där-
med upphör all oljeeldning
vid Iggesund Timbers an-
läggningar i Hälsingland.

Miljöekonomi

FSC-märkningen av träva-
ror hade positiv effekt
genom att vissa brittiska
kunder därigenom kunde
behållas.

Lars Ohlsson,
råsorteringen Iggesunds Sågverk

Visst känner vi ett miljöengage-
mang också här vid sågen även om
vi inte orsakar någon nämnvärd 
miljöpåverkan. Tidigare klagade folk
i omgivningen på buller om nätterna
men sedan vi byggde bullervallen
har de problemen lösts. Nu när
MoDos skogsbruk miljöcertifierats
är nog våra trävaror några av de
mest miljöanpassade produkter som
överhuvudtaget finns

Miljön
E N  D E L  A V J O B B E T

Iggesund Timber kan nu leverera FSC-märkta trävaror. Det är främst
vissa kunder i England som efterfrågar sådana produkter.



26

M I L J Ö A R B E T E  1 9 9 8

MoDo Skog blev i december certifierat enligt den
internationella skogsstandarden FSC. Under hela
året bedrevs omfattande utbildning inför certifie-
ringen enligt ISO 14001 som sker under 1999 och
i de nya riktlinjer för uthålligt skogsbruk som
infördes vid årets början.

Marknadens miljökrav

I flera år har MoDos kunder i främst England, Holland, Tysk-
land och Sverige ställt frågor om skog och skogsbruk. Under
1998 förekom färre frågor än under tidigare år vilket sannolikt
kan tillskrivas de pågående certifieringarna enligt FSC och
ISO 14001 samt utökade informationsinsatser från MoDo Skog. 

Miljöarbete

Miljöarbetet präglades av utbildning i miljöledningssystemet
ISO 14001 och MoDo Skog - riktlinjer för uthålligt skogsbruk
som började tillämpas vid årets början. Totalt omfattades nästan
1 000 anställda och entreprenörer av utbildningen.

MoDo Skogs nya riktlinjer uppfyller kraven i den svenska
FSC-standarden och sammanfattar företagets strävan att nå de
likställda målen hög virkesproduktion och bevarad biologisk
mångfald. De innehåller ett antal prioriterade miljömål som
utgör grunden för miljöarbetet.

Region Strängnäs certifierades enligt såväl FSC som
ISO 14001 i maj.

MoDo Skog i sin helhet certifierades enligt FSC i december.

MoDo Skog anmälde deltagande i den lettiska FSC- 
arbetsgruppen. 

Arbetet med att inkludera även utlandsbolagen i ISO 14001
påbörjades.

Klagomål

MoDo Skog anklagades av estniska miljöorganisationer för att
vid två tillfällen ha köpt virke från skogar som är skyddade av
naturvårdsskäl. 

I det första fallet tillbakavisar MoDo Skog anklagelserna och
hänvisar till uppgifter från det estniska miljöministeriet om att
något virke från en felaktigt utförd avverkning inte levererats till
MoDo.

I det andra fallet har MoDo köpt virke från en avverkning i
en skyddad skog. Skogen ägs av den estniska staten och de lokala
skogsvårdsmyndigheterna hade gett klartecken till avverkning. 

MoDo Skogs nya riktlinjer började tillämpas från och med 1998 och lig-
ger till grund för certifieringarna enligt FSC och ISO 14001. Krister
Pettersson, skördarförare i Länna var en av de cirka 1 000 anställda
och entreprenörer som utbildades under året.

MoDo Skog

Miljöinvesteringar och -kostnader
Av miljöskäl undantar MoDo cirka tio procent av den
produktiva skogsarealen. Värde på det virke som inte
avverkas/år ca 50 Mkr.
Miljökostnader
Utbildning, certifiering

Virkesanskaffning, miljoner m3f MoDo Skog  svarar för virkesförsörjningen till
MoDos svenska enheter och förvaltar koncernens skogar 
som uppgår till cirka en miljon hektar produktiv skogsmark. 
Verksamheten bedrivs genom egna regioner i Lycksele, 
Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping samt genom
hel- och delägda företag i Estland, Lettland, Litauen
och Ryssland.

Verksamhetsområde

Ekonomifakta, Mkr

Se sid 35

Fakta om MoDo Skog

Huvudkontor
Regionkontor och inköpsbolag
Plantskolor
Delägda bolag

Novgorod

Smiltene
Norrköping

Lycksele
Gideå

Örnsköldsvik
Friggesund
Iggesund

Vilnius

Riga

Tallinn

St Petersburg

1998 1997
5,2 1,5

Totalt
varav från
- egen skog
- övriga svenska skogsägare
- import

1998 1997
7,96 7,65

29 % 32 %
45 % 43 %
26 % 25 %
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Jan-Anders Larsson,
skördarförare, Delsbo

Det känns bra att kunna forma
hyggena så att djur och växter får
möjligheter att fortleva. Jag tycker
att jobbet har blivit intressantare
sedan naturvårdsfrågorna blivit så
viktiga. Det är en spännande tanke
att det sätt som jag utför jobbet på
gynnar den biologiska mångfalden i
flera hundra år

Göran Rapp,
produktionsledare, Hudiksvall

Vi märker att intresset för miljöan-
passning ökar också hos många pri-
vata skogsägare, främst de yngre.
Våra nya riktlinjer för uthålligt skogs-
bruk har tagits emot mycket positivt
av våra egna anställda och av de
entreprenörer som vi anlitar. Men
egentligen har vi redan jobbat miljö-
anpassat i flera år nu

Miljön
E N  D E L  A V J O B B E T

Rudolf Tuominen,
förman MoDo Skog i Länna

En stor del av mitt jobb är att kon-
trollera miljöhänsynen och hur vi i
MoDo Skog följer våra interna riktlin-
jer. Det handlar om slutavverkningar
och gallringar som vi utför i både
våra egna skogar och våra virkesle-
verantörers skogar. Jag är också
ofta ute och inventerar skogarna före
avverkning och ”snitslar” ut värde-
fulla natur- och kulturmiljöer som
skall undantas  
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Andelen godkända avverkningar ökade
med åtta procentenheter jämfört med
1996.  Bara fem procent underkändes.
Bedömningen gjordes gentemot  de
riktlinjer som gällde vid avverknings-
tillfället.

I medeltal lämnades på varje
avverkat hektar:
55 vuxna träd varav 7 träd med
naturvärdeskvaliteter
(5,6 % av virkesvolymen).  
De lämnade träden finns i skyddszoner
samt hänsynskrävande biotoper och
trädgrupper inom de avverkade områdena.
De medräknas inte i den areal som enligt
MoDo Skogs prioriterade miljömål skall
undantas avverkning.

Bedömning av natur- och kulturmiljöhänsyn
På ett slumpvis utvalt antal avverkningar i MoDos skogar
kontrollerades hur miljö- och skyddshänsynen utformats.
De studerade områdena utgör 18 procent av den totala hygges-
arealen under 1997. Vid inventeringen bedömdes dels naturvårdsnyttan 
av vad som sparats, dels hur stor areal och volym som lämnats.

MoDo Skog anser att företaget under dessa
omständigheter hade små möjligheter att
kunna bedöma att virket kom från en skyddad
skog. MoDo Skog strävar efter att bygga upp
system för säkrare ursprungskontroll av virke i
de baltiska staterna och Ryssland. Det inbegri-
per bland annat samarbete med miljöorganisa-
tioner för att  undvika att av misstag köpa
virke från skyddade skogar.

Greenpeace uppmanade i ett brev till
MoDos koncernchef företaget att inte köpa
virke från en avverkning i Arvliden i norra
Sverige med hänvisning till att man ansåg
skogen skyddsvärd. 
MoDo genmälde att avverkningen inte stred
mot företagets riktlinjer för virkesinköp och
inget därför hindrade ett köp av det erbjudna
virket. Andra svenska skogsbolag gjorde
samma bedömning.

Planerade miljöåtgärder

ISO 14001 kommer att införas vid 
MoDo Skogs svenska enheter under 1999. 

Arbetet med att inkludera utlandsbolagen i
ISO 14001 fortsätter. 

MoDo Skog kommer att erbjuda privata
skogsägare paraply-certifiering enligt FSC.

Prioriterade miljömål

De prioriterade miljömålen är basen i MoDo
Skogs miljöledningssystem. De är långsiktiga
och gäller därför över en längre tidsperiod.

Minst fem procent av den produktiva
skogsmarksarealen inom var och en av MoDo
Skogs regioner skall undantas från avverkning.
Målet kommer att nås.

År 2002 skall varje distrikt ha utformat en
eller flera hänsynsplaner gällande för all
MoDos skogsmark inom distriktets gränser.
Arbetet med hänsynsplaner pågår. Målet 
kommer att nås.

Under den närmaste femårsperioden skall
varje region inom MoDo Skog vidta alla rim-
liga åtgärder för att hyggesbränna en areal som
motsvarar minst fem procent av föryngrings-
arealen på torr och frisk mark.
Vädret var ogynnsamt för skogsmarksbränning
under 1998 vilket gjorde att den hyggesbrända
arealen blev liten. Det är risk för att målet inte
kommer att kunna nås.

På sikt skall minst fem procent av arealen
frisk och fuktig skogsmark inom varje region
utgöras av skogsbestånd som domineras av
lövträd under merparten av omloppstiden.
Målet kommer att nås.  

Minst 20 procent av den produktiva skogs-
marksarealen inom varje distrikt skall långsik-
tigt utgöras av bestånd som är äldre än den
lägsta slutavverkningsålder som anges i skogs-
vårdslagen 1994.
Avverkningsnivåerna anpassas så att målet nås. 

Skogsbruk i England och Frankrike

Utförligare beskrivningar om skogsbruken i
dessa länder finns i broschyren MoDo och
skogsmiljön samt på MoDo Skogs hemsida.



28

A L L A  F A K T A

Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa,1) ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3

Kemikalier,2) ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Totalt

9 503 000
142 500
366 300

142
476 300
317 600

1997 1998

9 691 000
124 700
409 500

152
468 800
303 500

1
Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Totalt

10 960 TJ
3 200 TJ
27 700 TJ
11 410 TJ

4 570 GWh
910 GWh

1997 1998

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Totalt ton

830
257 400
106 900

1997 1998

MoDo-koncernen

Utsläpp till luft
S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt ton Totalt ton

3 400
6 960
1 500

984 100
3 869 000
4 853 000

1997 1998

2 480
7 070
1 600

980 700
3 878 000
4 859 000

Utsläpp till vatten
COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

Totalt ton Totalt ton

60 200
16 400

250
5 100
690
100

1997 1998

1) Externt inköpt massa
2) Anges som 100% aktiv substans

10 240 TJ
4 100 TJ

29 900 TJ
9 610 TJ

4 510 GWh
970 GWh

630
267 100
122 500

53 200
15 400

280
4 400
710
90

Alla fakta

Sammanställningen på denna sida visar MoDos
samlade resursanvändning, produktion och utsläpp.
På de följande fem sidorna finns motsvarande upp-
gifter för samtliga 13 produktionsenheter samt
MoDo Skog.

Uppställningen följer intentionerna i det branschsamarbete
som pågår i Sverige med syfte att göra redovisningen av miljö-
fakta mer enhetlig.

För varje bruk redovisas råvaruförbrukning, energianvänd-
ning och utsläpp totalt och per ton tillverkad produkt.

Produktion och vissa utsläpp redovisas i diagramform. De
uppgifter som redovisas på detta sätt är de som dimensionerar
miljöåtgärderna och som oftast tjänar som underlag för en
bedömning av brukets miljöprestanda.

Miljöinvesteringar och -kostnader: Se definition på sidan 6.
Siffror inom parentes anger värden för 1997.

Interna leveranser är inte medräknade i ”MoDo totalt”. Den
redovisade bioenergin och mottryckskraften är till övervägande
delen genererad av bark och vedrester, vilka ingår i  de anskaffa-
de virkesvolymerna.

Energianvändning och miljöpåverkan i samband med avverk-
ning och transporter och virke för hela koncernen ingår. 

Energianvändning och miljöpåverkan i samband med trans-
porter och distribution av produkter ingår inte.

Miljömyndigheternas villkor redovisas där det är möjligt.
För vissa utsläpp är villkoren relaterade till produktionen eller är
angivna som halter i t.ex. rökgaser varför de inte enkelt låter sig
redovisas inom ramen för en sammanställning som denna.

Överskridanden av miljövillkor redovisas under ”Över-
skridanden och klagomål” på respektive affärsområde, sidorna
18 – 27. 

Ytterligare information om miljöfakta kan fås från kontakt-
personerna på sidan 41.

Elenergi:
MWh – megawattimme. En MWh = 1 000 kilowattimmar
GWh – gigawattimme. En GWh = en miljon kilowattimmar
TWh – terawattimme. En TWh = en miljard kilowattimmar
Värmeenergi:
GJ – gigajoule. En GJ har ett värmevärde motsvarande cirka 24 liter olja. 
TJ – terajoule = 1 000 GJ. En TJ har ett värmevärde som motsvarar

cirka 24 m3 olja. 

Måttenheter
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142

Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

2 540 000
32 900

0
43,9

166 600
86 400

1997 1998

3,6
0,05

0
63

0,24
0,12

2 768 411
33 600

0
53,7

157 326
79 200

3,7
0,05

0
73

0,21
0,11

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

2 700 TJ
0

13 588 TJ
2 160 TJ
580 GWh
209 GWh

1997 1998

3,8 GJ
0

19,4 GJ
3,1 GJ

0,83 MWh
0,30 MWh

1800 TJ
0

15 700 TJ
1870 TJ

519 GWh
263 GWh

2,4 GJ
0

21,2 GJ
2,5 GJ

0,7 MWh
0,36 MWh

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod

36
79 000
18 800

1997 1998

0,05
113
27

32
82 000
24 100

0,04
110
32

1,8

100

1990 1997 1998 1990 1997 1998

68

1990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/
dygn

3 ton

Utsläpp till vatten

ton/dygn 125 ton ton/dygnKväveoxider COD AOX

1990 1997 1998

2,2

1,5

ton/dygn
Svavel 3 ton

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

549
1 086
644

202 000
1546 000
1748 000

1997

0,78
1,5

0,92
288

2 205
2 493

Kg per ton
slutprod

345
1 139
874

135 000
1678 500
1813 500

1998

0,47
1,5

1,18
182

2 268
2 450

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

24 800
10 600

150
1 200
113
34

1997

35,4
15,1
0,21
1,7

0,16
0,05

22 000
10 600

190
1090
104
32

1998

29,7
14,3
0,26
1,5

0,14
0,04

Husum

Tillstånd 105

Svavel

1990 1997 1998

kg/ton

1,51 0,78 0,47

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/ton

Mättes
ej

1,5 1,5

COD

1990 1997 1998

kg/ton

58,9 35,4 29,7

AOX

1990 1997 1998

kg/ton

Råvara: Barr- och lövved
Process: Sulfatmassa- och papperstillverkning
Produkter: Finpapper för kontor och trycksaker.
Förpackningspapper. Massa för avsalu
Varumärken: DataCopy, MoDo Liner, MoDo Laser,
MoDo Birch, MoDo Kraft.

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 26,5 (143)

varav bedömda ___________ 22,0 (118)
Drift, kapital, övrigt ___________ 186,2 (245)

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

Produktion
1 000-tal ton 

1990 1997 1998

485

Papper           Avsalumassa

3 kg

2,2

0,4

401

215 217

3,0

Mättes
ej

Tillstånd 1,562,2

0,21 0,26

0,5

60

3,1

0,9

467

273

BottenhavetSundsvall

Örnsköldsvik

Umeå

Skellefteå

Husum
Östersund

2,0

194

Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

1 058 000
0
0

7,7
48 200

0

1997 1998

5,5
0
0

40
0,25

0

1 074 017
0
0

7,7
50 980

0

5,6
0
0
40

0,27
0

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

50 TJ
0

3 102 TJ
1 257 TJ
157 GWh
93 GWh

1997 1998

0,26 GJ
0

16,0 GJ
6,5 GJ

0,81 MWh
0,48 MWh

59 TJ
0

3 506 TJ
173 TJ

150 GWh
99 GWh

0,31 GJ
0

18,4 GJ
0,9 GJ

0,79 MWh
0,52 MWh

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod

0,2
24 943
11 616

1997 1998

0,001
129
60

0,2
28 415
14 359

0,001
150
76

1,44

12,5

1990 1997 1998 1990 1997 19981990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/dygn
3 ton

Utsläpp till vatten

ton/dygn 125 ton ton/dygnKväveoxider BOD7 AOX

1990 1997 1998

0,9 0,75

ton/dygn
Svavel 3 ton

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

272
529
213

3 766
321023
324 789

1997

1,39
2,73
1,1
20

1690
1709

Kg per ton
slutprod

248
504
210

4 510
309 946
314 456

1998

1,3
2,7
1,1
23

1631
1655

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

7 775
1 278

0
174
175
11

1997

40,2
6,6
0

0,90
0,90
0,06

6 285
1117

0
241
161
11

1998

33
5,8
0

1,26
0,85
0,06

Domsjö

Tillstånd 9,5

Svavel

1990 1997 1998

kg/ton

1,26 1,39 1,31

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/ton
2,8 2,73 2,66

COD kg/ton

1990 1997 1998

40 33

78
AOX kg/ton

1990 1997 1998

Råvara: Barrved
Process: Sulfitmassatillverkning
Produkter: Sulfitmassa för avsalu som pappersmassa
och dissolvingmassa
Varumärken: Modo Crown

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar ________________ 3,6 ( 0,4)

varav bedömda ____________ 3,3 ( 0)
Drift, kapital, övrigt ___________ 30,8 (21)

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

Produktion
1 000-tal ton

1990 1997 1998

Avsalumassa (inkl. dissolving)

3 kg

0,7

0

261
190

3,5

0,68

1,38

3,06 0

0 0

2,4

Bottenhavet

Domsjö

Härnösand

Örnsköldsvik

Umeå

Lycksele

Huvudsakligt område för virkesanskaffningHuvudsakligt område för virkesanskaffning
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Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

0
64 000 4)

0
0,60
4 500

24 600

1997 1998

0
0,75

0
7

0,05
0,29

0
40 000 4)

0
0,69
3 200

16 300

0
0,7
0

11,6
0,05
0,27

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

49 TJ
0
0

278 TJ
43 GWh
2,9 GWh

1997 1998

0,58 GJ
0
0

3,3 GJ
0,51 MWh
0,03 MWh

20 TJ
0
0

272 TJ
37 GWh
2,4 GWh

0,33 GJ
0
0

4,5 GJ
0,62 MWh
0,04 MWh

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod

221
4 246
1 590

1997 1998

2,6
50
19

23
4 325
1910

0,38
72
32

Mättes
ej

0,07

1990 1997 1998 1990 1997 19981990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/dygn
3 ton

Utsläpp till vatten

ton/dygn
20 ton

ton/dygn
Kväveoxider BOD7 AOX

1990 1997 1998
0,003 0,007

ton/dygn
Svavel 3 ton

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

2,5
26
–

3100
24 900
28 000

1997

0,03
0,31

–
036,5
293
329

Kg per ton
slutprod

1,2
22
–

1500
24 400
25 900

1998

0,02
0,37

–
25

407
432

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

61
12
0
9

3,8
0,07

1997

0,72
0,14

0
0,11
0,04

0,0008

61
12
0

11
3,9
–

1998

1,02
0,2
0

0,18
0,07

–

Silverdalen

Ingen blekning

Tillstånd 0,3

0,03

Produktion
Papper 
1 000-tal ton 

126

1990 1997 1998

85
60

Svavel

1990 1997 1998

kg/ton

0,03 0,02
0,008

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/ton

Mättes
ej 0,31 0,37

COD

1990 1997 1998

kg/ton

1,9
0,72 1,02

AOX

Ingen blekning

1990 1997 1998

kg/ton

Råvara: Sulfatmassa, finpapper
Process: Papperstillverkning, bestrykning av papper
Produkter: Bestruket finpapper
Varumärken: Silverblade

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 0 (3)

varav bedömda ___________ 0 (0)
Drift, kapital, övrigt ___________ 3,3 (3)

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

0,28 0,030,003 0,06

4) Baspapper från Husum och inköpt massa

Silverdalen

Oskarshamn

Hultsfred

Västervik

Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

1 000 700
122 062

0
22,6

86100
45 800

1997 1998

2,7
0,33

0
60

0,23
0,12

926 800
60 216

0
21,2

97 000
37 500

2,7
0,17

0
61

0,28
0,11

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

0
722 TJ

5 248 TJ
2 669 TJ
133 GWh
200 GWh

1997 1998

0
1,9 GJ

14,0 GJ
7,1 GJ

0,36 MWh
0,53 MWh

0
804 TJ

4 780 TJ
2 370 TJ
132 GWh
182 GWh

0
2,3 GJ

13,8 GJ
6,8 GJ

0,38 MWh
0,53 MWh

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod

11,5
3 797
3 607

1997 1998

0,03
10
9,6

20,1
3 219
3 058

0,06
9,3
8,8

2,4
1,8 1,7

14,1

1990 1997 1998 1990 1997 1998

15,5

1990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/dygn
3 ton

Utsläpp till vatten

ton/dygn 20 ton ton/dygnKväveoxider COD AOX

1990 1997 1998

2,0

1,0
0,7

ton/dygn
Svavel 3 ton

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

380
668
84,5

35 032
776 167
811 200

1997

1,0
1,8

0,23
94

2 072
2 165

Kg per ton
slutprod

240
614
72

39 079
701 618
740 697

1998

0,7
1,8

0,21
113

2 025
2 138

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

5 649
368
40

1 129
121
33

1997

15,1
0,98
0,11
3,0

0,32
0,09

3 803
234
34,6
781
133
27,5

1998

11,0
0,7
0,1
2,3
0,38
0,08

Alizay

Tillstånd 20

Svavel

1990 1997 1998

kg/ton
3,6

1,0 0,7

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/ton
4,4

1,8 1,8

COD

1990 1997 1998

kg/ton

25,6
15,1 11,0

AOX

1990 1997 1998

kg/ton

Råvara: Lövved, sulfatmassa
Process: Sulfatmassa- och finpapperstillverkning
Produkter: Finpapper för kontor och trycksaker.
Massa för avsalu
Varumärken: DataCopy, MoDo Laser, MoDo Form

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 2,0 ( 5,1)

varav bedömda ___________ 0,5 ( 4,2)
Drift, kapital, övrigt ___________ 32,2 (44)

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

Produktion
1 000-tal ton 

1990 1997 1998

233 217

Papper
Avsalumassa

1 kg

0,53

0,11 0,09

Papper
tillverkades
ej 1990

10,4

0,53

0,11 0,10

201

142 129

Oise

Seine
FRANKRIKE

Alizay
Le Havre

Paris

ENGLAND

Engelska
kanalen

Huvudsakligt område för virkesanskaffning
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Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

0
93 500

0
2,4

7 300
22 500

1997 1998

0
0,79

0
20

0,06
0,19

0
80 758

0
2,46
9 226

19 907

0
0,81

0
24,7
0,09
0,20

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

1 187 TJ
0
0
0

77 GWh
31 GWh

1997 1998

10,0 GJ
0
0
0

0,65 MWh
0,26 MWh

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod

0
0
0

1997 1998

0
0
0

5,3
0
0

0,05
0
0

0,55

1990 1997 1998 1990 1997 1998

2,5

1990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/dygn
3 ton

Utsläpp till vatten

20 tonKväveoxider

1990 1997 1998

2,6 2,7
ton/dygn
Svavel 3 ton

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

970
202
–

93 680
0

93 680

1997

8,2
1,7
–

793
0

793

Kg per ton
slutprod

839
186
–

86 196
0

86 196

1998

8,4
1,9
–

865
0

865

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

899
452
0

70
–
–

1997

7,6
3,8
0

0,59
–
–

872
454
0

101
–
–

1998

8,75
4,56

0
1,01

–
–

Pont Sainte Maxence

Tillstånd 2,3

Svavel

1990 1997 1998

kg/ton

7,6 8,2 8,4

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/ton

Mättes
ej 1,7 1,9

COD

1990 1997 1998

kg/ton 7,6 8,75

4,2

AOX

Ingen blekning

1990 1997 1998

kg/ton

Råvara: Sulfatmassa
Process: Papperstillverkning
Produkter: Finpapper för kontor. Specialpapper
Varumärken: DataCopy Colours, Senlis, Nordic.

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 2,9 ( 0)

varav bedömda ___________ 0 ( 0)
Drift, kapital, övrigt ___________ 4,8 (15)

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

Ingen blekning

Produktion
Papper 
1 000-tal ton 

122

1990 1997 1998

118
100

2,3

Mättes
ej 0,51

1,4

ton/dygn
COD

ton/dygn
AOX

1 121 TJ
0
0
0

71 GWh
26 GWh

11,3 GJ
0
0
0

0,71 MWh
0,26 MWh

2,4

Seine

Oise

Pont Sainte 
Maxence

Paris

Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

900 500
31 800

259 700
8,9

20 300
4 400

1997 1998

1,4
0,05
0,41
14

0,03
0,007

860 800
28 800
307 100

9,6
24 200
6 600

1,3
0,04
0,49
15

0,04
0,01

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

1 037 TJ
0
0

1 233 TJ
1 467 GWh

43 GWh

1997 1998

1,6 GJ
0
0

1,9 GJ
2,3 MWh

0,07 MWh

1 046 TJ
0
0

1161 TJ
1 510 GWh

52 GWh

1,6 GJ
0
0

1,8 GJ
2,3 MWh

0,08 MWh

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod

253
49 200
20 600

1997 1998

0,40
77
32

230
55 500
22 600

0,35
85
35

0,44 0,42 0,42

2,2

1990 1997 1998 1990 1997 1998

2,6

1990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/dygn
1 ton

Utsläpp till vatten

ton/dygn
40 ton

ton/dygn
Kväveoxider COD AOX

1990 1997 1998

0,17

ton/dygn
Svavel 0,5 ton

Tillstånd 0,07

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

18
155
22

79 600
140 500
220 100

1997

0,03
0,24
0,03
125
221
345

Kg per ton
slutprod

14
154
11

80 300
131 600
211 900

1998

0,02
0,24
0,02
123
201
324

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

949
37
0

256
67
2,4

1997

1,5
0,06

0
0,40
0,11

0,004

1 278
73
0

256
66
2,7

1998

2,0
0,11

0
0,39
0,10
0,004

Braviken

Ingen blekning

Tillstånd 6,5

Produktion
Papper 
1 000-tal ton 

412

1990 1997 1998

637 654

Svavel

1990 1997 1998

kg/ton

0,15
0,03 0,02

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/ton

0,24 0,24
0,38

COD

1990 1997 1998

kg/ton

1,9 1,5 2,0

AOX

Ingen blekning

1990 1997 1998

kg/ton

Råvara: Granved, returpapper
Process: Tillverkning av TMP och DIP-massa samt papper
Produkter: Tidningspapper, telefonkatalogpapper
Varumärken: Holmen News, Holmen Coloured News,
Holmen Classic Guide, Yellow Guide, Pink Guide

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 22,8 ( 5)

varav bedömda ___________ 4,7 ( 2,7)
Drift, kapital, övrigt ___________ 53,5 (48)

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

0,05 0,04 3,5

Östersjön

Bravikens 
Pappersbruk

Stockholm

Oskarshamn

Norrköping

Huvudsakligt område för virkesanskaffning



32

A L L A  F A K T A

Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

1 142 000
23 400

106 500
8,1

27 700
37 400

1997 1998

1,9
0,04
0,18
13

0,05
0,06

1 192 490
30 595

102 380
9,1

22 200
52 000

1,9
0,05
0,16
14

0,03
0,08

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

1 062 TJ
0
0

1 472 TJ
1 600 GWh

76 GWh

1997 1998

1,8 GJ
0
0

2,4 GJ
2,7 MWh

0,13 MWh

1 256 TJ
0
0

1 476 TJ
1 651 GWh

90 GWh

1,95 GJ
0
0

2,3 GJ
2,57 MWh
0,14 MWh

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod

105
25 600
16 400

1997 1998

0,17
43
27

110
22 040
13 220

0,17
34
21

0,63
0,56 0,53

14,1

1990 1997 1998 1990 1997 1998

12,1

1990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/dygn
1 ton

Utsläpp till vatten

ton/dygn
40 ton

ton/dygn
Kväveoxider COD AOX

1990 1997 1998

0,22

0,44 0,38
ton/dygn
Svavel 0,5 ton

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

161
203
230

81 800
167 000
248 800

1997

0,27
0,34
0,38
136
277
413

Kg per ton
slutprod

137
193
141

96 700
168 000
264 700

1998

0,21
0,3

0,22
151
262
412

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

4 430
733
0

615
37
2,6

1997

7,4
1,2
0

1,0
0,06

0,004

3 427
131
0

245
63
2,3

1998

5,34
0,2
0

0,38
0,1

0,0036

Hallsta

Ingen blekningTillstånd 12

Produktion
Papper 
1000-tal ton 

504

1990 1997 1998

602

Svavel

1990 1997 1998

kg/ton

0,16 0,27 0,21

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/ton

0,46 0,34 0,30

COD kg/ton

1990 1997 1998

10,2 7,4
5,3

AOX kg/ton

Ingen blekning

1990 1997 1998

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

Råvara: Granved, returpapper
Process: Tillverkning av TMP-, slip- och DIP-massa samt papper
Produkter: Tidnings-, MF-journal-, SC-journalpapper.
Varumärken: Holmen News, Holmen SuperNews, 
Holmen Ultra Bright, Holmen Lux, SCANMAG, ECO m fl.

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 13,9 (41)

varav bedömda ___________ 0,04 ( 3,8)
Drift, kapital, övrigt ___________ 68,2 (65)

642

9,4

Bottenhavet

Hallsta Pappersbruk
Uppsala

Gävle

Stockholm

Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

274 000
1 900
100
9,1

34 000
37 000

1997 1998

2,4
0,02

0,001
80

0,30
0,33

283 000
5 900

0
9,7

35 000
38 000

2,3
0,05

0
80

0,29
0,31

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

730 TJ
0

514 TJ 3)

380 TJ
165 GWh
11 GWh

1997 1998

6,4 GJ
0

4,5 GJ
3,3 GJ

1,5 MWh
0,10MWh

735 TJ
0

588 TJ 3)

384 TJ
163 GWh
26 GWh

6,0 GJ
0

4,8 GJ
3,2 GJ

1,3 MWh
0,2 MWh

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod

68
22 000
10000

1997 1998

0,60
194
88

66
37 000
14 000

0,54
304
115

0,26 0,23

33

1990 1997 1998 1990 1997 1998

16,4 15,1

1990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/dygn
1 ton

Utsläpp till vatten

ton/dygn
40 ton

ton/dygn
Kväveoxider COD AOX

1990 1997 1998

0,41
0,39

ton/dygn
Svavel 0,5 ton

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

142
83
64

54 800
46 500

101 300

1997

1,3
0,73
0,56
483
410
893

Kg per ton
slutprod

94
96
57

55 400
45 600

101 000

1998

0,77
0,79
0,47
455
375
830

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

5 990
2 120

0
440
42
1,7

1997

53
19
0

3,9
0,37

0,015

5 510
1 820

0
800
54
2,4

1998

45
15
0

6,6
0,44
0,02

Wargön

Ingen blekning

Tillstånd

Produktion
1 000-tal ton 

100

1990 1997 1998

110 120

Svavel

1990 1997 1998

kg/ton

1,37 1,25 0,77

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/ton

0,87 0,73 0,79

COD

1990 1997 1998

kg/ton

53 45
111

AOX

Ingen blekning

1990 1997 1998

kg/ton

Råvara: Granved, otryckt returpapper
Process: Tillverkning av sulfit- och slipmassa samt papper
Produkter: Bestruket journalpapper, sulfitmassa
Varumärken: SCANGLOSS, SCANMATT, SCANPLUS

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 1,9 ( 0,8)

varav bedömda ___________ 1,6 ( 0,3)
Drift, kapital, övrigt ___________ 25,9 (38)

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

9 3,5 1,2

Papper         Avsalumassa

2833

0,26

0,26

3) Spillånga från Wargön Alloys (smältverk)

Wargöns Bruk

Göteborg

Vänern

Huvudsakligt område för virkesanskaffning Huvudsakligt område för virkesanskaffning
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Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

1 338 200
1 460

0
30

50 168
35 085

1997 1998

4,5
0,05

0
101
0,17
0,12

1 322 662
0
0

29
52 477
34 437

4,5
0
0

97
0,18
0,12

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

1 449 TJ
0

5 265 TJ
1 794 TJ
201 GWh
217 GWh

1997 1998

4,9 GJ
0

17,7 GJ
6,0 GJ

0,68 MWh
0,73 MWh

1 515 TJ
0

5 329 TJ
1 742 TJ
202 GWh
208 GWh

5,1 GJ
0

18,1 GJ
5,9 GJ

0,69 MWh
0,71 MWh

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod

87
31 086
17 600

1997 1998

0,29
105
59

93
33 641
19 189

0,32
114

65,14

1,5

2,0 2,0

47,3

1990 1997 1998 1990 1997 1998

20,8 22,0

1990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/dygn
3 ton

Utsläpp till vatten

ton/dygn 100 ton ton/dygnKväveoxider COD AOX

1990 1997 1998

1,4
1,0 1,0

ton/dygn
Svavel 3 ton

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

350
723
242

107 832
832 745
940 577

1997

1,2
2,4

0,81
363

2 801
3 164

Kg per ton
slutprod

367
730
234

111 743
803 146
914 889

1998

1,2
2,5

0,80
380

2728
3108

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

7 584
826
56

10,5
131
15,4

1997

25,5
2,8

0,19
0,04
0,44
0,05

8 030
1 004

53
7

124
13

1998

27,3
3,4

0,18
0,02
0,42
0,04

Iggesunds Bruk

Tillstånd 65

Svavel

1990 1997 1998

kg/ton

1,5 1,2 1,2

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/ton

1,7 2,4 2,5

COD

1990 1997 1998

kg/ton

27,325,5
61,1

AOX

1990 1997 1998

kg/ton

Råvara: Barr- och lövved
Process: Sulfatmassa- och kartongtillverkning
Produkter: Helblekt kartong för förpackningar
och grafiska ändamål
Varumärken: Invercote, Invercote Albato,
Invercote Creato, Invercote Polyboard m fl.

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 29,6 (25)

varav bedömda ___________ 18,3 (19)
Drift, kapital, övrigt ___________ 50,3 (54)

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

Produktion
1 000-tal ton 

245

1990 1997 1998

235 235

69 62 60

Kartong
Avsalumassa

2 kg

95

1,2

0,15

Tillstånd 2,0

0,15

0,180,19
1,6

Iggesunds Bruk

Söderhamn

Hudiksvall

Sundsvall
Botten-
havet

Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

337 300
60 849

0
8,7

28 000
24 400

1997 1998

1,9
0,34

0
49

0,16
0,14

304 720
57 156

0
8,4

14 300
19 600

1,9
0,36

0
52

0,08
0,12

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

108 TJ
2 536 TJ

0
0

80 GWh
27 GWh

1997 1998

0,61 GJ
14,4 GJ

0
0

0,45 MWh
0,15 MWh

34,4 TJ
3 300 TJ

0
0
0

24 GWh

0,24 GJ
20,5 GJ

0
0
0

0,153 MWh

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod

44,6
16 037 6)

6 677

1997 1998

0,25
91
38

43
06)

0

0,27
0
0

0,55 0,62 0,50
15

1990 1997 1998 1990 1997 1998

5,7 5,4

1990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/dygn
2 ton

Utsläpp till vatten

ton/dygn
100 ton

ton/dygn
Kväveoxider COD AOX

1990 1997 1998
0,008 0,04 0,004

ton/dygn
Svavel 2 ton

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

13,5
226
–

126 132
0

126 132

1997

0,08
1,3
–

717
0

717

Kg per ton
slutprod

1,5
184
–

167 000
0

167 000

1998

0,01
1,14

–
1037

0
1037

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

2 070
–
0

1 142
–
–

1997

11,8
–
0

6,5
–
–

1959
–
0

835
–
–

1998

12,2
–
0

5,2
–
–

Workington

Ingen blekning

Produktion
Kartong 
1 000-tal ton 

140

1990 1997 1998

176 161

Svavel

1990 1997 1998

kg/ton

0,02 0,08
0,01

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/ton

1,44 1,3 1,14

CODkg/ton

1990 1997 1998

12,211,8

39,1

AOX kg/ton

Ingen blekning

1990 1997 1998

Råvara: Granved och inköpt sulfatmassa
Process: RMP-massa- och kartongtillverkning
Produkter: Falskartong för förpackningar och grafiska ändamål
Varumärken: Graphique-Silkia, Carton-Silkia, Tabac-Silkia,
Carton-Cote och Carton-Excel.

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 3,1 (11,8)

varav bedömda ___________ 1,8 ( 4)
Drift, kapital, övrigt ___________ 4,5 ( 4)

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

6) Delar av detta avfall har använts som jordförbättringsmedel

1

Workington
Newcastle

Glasgow
Edinburgh

Irländska sjön

Nordsjön
SKOTTLAND

ENGLAND

Huvudsakligt område för virkesanskaffning Huvudsakligt område för virkesanskaffning
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Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

0
32 200 7)

0
–

3 219
–

1997 1998

0
1,0
0
–

0,10
–

0
30 900 7)

0
–

2 731
–

0
1,0
0
–

0,09
–

–

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

–
–
–
–

10,3 GWh
–

1997 1998

–
–
–
–

0,33 MWh
–

1,2 TJ 8)

–
–
–

11 GWh
–

0,05 GJ
–
–
–

0,38 MWh
–

Ströms Bruk

Produktion
Plastbelagd kartong 
1 000-tal ton 

32

1990 1997 1998

31 29

Råvara: Kartong från övriga Iggesund Paperboardenheter
och inköpt plastgranulat
Process: Plastbeläggning
Produkter: Plastbelagd kartong
Varumärken: Invercote, Carton-Cote och Carton-Excel.

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 1,9 (0)

varav bedömda ___________ 0 (0)
Drift, kapital, övrigt ___________ 1,5 (0)

7) Baskartong från Iggesunds Bruk
8) Gasol

Ströms Bruk
Hudiksvall

Sundsvall
Botten-
havet

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt ton Kg per m3 slutprod Totalt ton Kg per m3 slutprod

27,5
27
–

15 600
4 300

19 900

1997 1998

0,10
0,10

–
56
16
72

28
31,6

–
16 954
5 800

22 754

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per m3 slutprod Totalt Per m3 slutprod

215 TJ
0
0

51 TJ 9)

26 GWh
0

1997 1998

0,78 GJ
0
0

0,19 GJ
0,09 MWh

0

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per m3 slutprod Totalt ton Kg per m3 slutprod

7,3
0
–

1997 1998

0,03
0
–

9,3
0
–

0,04
0
–

Ej
mätt 0,07 0,09

1990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/dygn

1 ton
Kväveoxider

1990 1997 1998

0,07 0,08 0,08

ton/dygn
Svavel

0,5 ton

Iggesunds Sågverk

Produktion
Trävaror 
1 000 m3 

165

1990 1997 1998

277 275

Svavel

1990 1997 1998

kg/m3

0,15 0,10 0,10

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/m3

0,10 0,11

Råvara: Gran-och talltimmer
Process: Sågverk
Produkter: Trävaror
Varumärken: MONOLIT, DUOLIT, QUATROLIT.

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 3,5 ( 3)

varav bedömda ___________ 3,0 ( 2,3)
Drift, kapital, övrigt ___________ 2,8 ( 3)

0,10
0,11

–
62
21
83

206 TJ
0
0

69 TJ
24 GWh

0

0,75 GJ
0
0

0,25 GJ
0,09 MWh

0

Ej
mätt

Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per m3 slutprod Totalt Per m3 slutprod

717 000
0
0
–

100
–

1997 1998

2,6
0
0
–

0,36
–

758 300
0
0
–
70
–

2,8
0
0
–

0,25
–

9) Ny beräkningsgrund, tidigare inkluderades försåld energi

Iggesunds Sågverk

Söderhamn

Hudiksvall

Sundsvall
Botten-
havet

Huvudsakligt område för virkesanskaffning
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Gideå
Örnsköldsvik

Norrköping

Lycksele

Friggesund
Iggesund

Tallinn

ESTLAND

Smiltene

LETTLAND
Riga

LITAUEN

RYSSLAND

S:t Petersburg

Novgorod

Huvudkontor
Regioner och inköpsbolag

Plantskolor 
Delägda bolag

MoDos egna skogar

Vilnius

Råvaruförbrukning
Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton
Returfiber, ton
Processvatten milj m3 resp m3

Kemikalier, ton
Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Per m3 slutprod Totalt Per m3 slutprod

195 500
0
0
–
15
–

1997 1998

2,3
0
0
–

0,18
–

199 500
0
0
–
13
–

2,5
0
0
–

0,16
–

Energiförbrukning
Fossila bränslen Olja

Naturgas
Biobränslen Returlutar

Bark, ved
Inköpt el
Mottryckskraft

Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod

10,7 TJ
0
0

114 TJ
9,1 GWh

0

1997 1998

0,13 GJ
0
0

1,3 GJ
0,11 MWh

0

6,2 TJ
0
0

95 TJ
9,0 GWh

0

0,08 GJ
0
0

1,2 GJ
0,11 MWh

0

Avfall
Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

Totalt ton Kg per m3 slutprod Totalt ton Kg per m3 slutprod

0
1 460

–

1997 1998

0
5,3
–

0
1 000

–

0
12,3

–

Ej
mätt

0,004
1990 1997 1998

Utsläpp till luft

ton/dygn

1 ton
Kväveoxider

1990 1997 1998
0,003 0,002

ton/dygn
Svavel

0,5 ton

Domsjö Sågverk

Produktion
Trävaror 
1 000 m3 

75

1990 1997 1998

85 81

Svavel

1990 1997 1998

kg/m3

0,013 0,006 0,01

Kväveoxider

1990 1997 1998

kg/m3

Ej
mätt

Ej
mätt

0,02

Råvara: Talltimmer
Process: Sågverk
Produkter: Trävaror
Varumärken: MONOLIT

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 0,12 ( 0,3)

varav bedömda ___________ 0 ( 0,2)
Drift, kapital, övrigt ___________ 0,05 ( 0)

Ej
mätt

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt ton Kg per m3 slutprod Totalt ton Kg per m3 slutprod

0,55
–
–

780
9 680

10 460

1997 1998

0,006
–
–

9,2
114
123

0,82
1,6
–

477
9 885

10 362

0,01
0,02

–
5,9
122
128

0,002

Bottenhavet

Domsjö Sågverk

Härnösand

Örnsköldsvik

Umeå

Lycksele

MoDo Skog

Energianvändning och utsläpp i samband med avverkning och transporter av virke.
Sammanställningen omfattar samtliga bruk i MoDo och  bygger på den omfattande transport-
studie som gjorts inom MoDo under de senaste åren.
Av praktiska skäl redovisas även energianvändningen för flisframställning vid sågverken här.

Energianvändning Utsläpp
Olja El CO2 Nox S

1998 TJ GWh ton ton ton
Avverkning 682 0 51 666 938 25
Flisning 10,9
Transporter 1 645 10,7 125 769 2 049 136
Vedhantering 113 0 8 390 153 0,5
Totalt 2 440 27,6 185 825 3 140 162

1997
Totalt 2 364 26,3 180 800 3 036 152

MoDo Skog svarar för virkesförsörjningen till MoDos svenska enheter och förvaltar koncer-
nens skogsmark. Virkesanskaffningen till Alizay och Workington ombesörjs av respektive bruk.

Fakta om MoDos skogar
Total landareal 1 300 000 hektar
varav produktiv
skogsmark 1 029 000 hektar
Tillväxt per år 3,5 m3sk per hektar 
Virkesförråd 106 m3sk per hektar
Virkesförråd, totalt 108 777 000 m3sk 

Virkesanskaffning, miljoner m3f 1998 1997
Totalt 7,96 7,65

varav från
- egen skog 29 % 32 %
- övriga svenska skogsägare 45 % 43 %
- import 26 % 25 %

Avverkning, i egen skog
Totalt 2,4 2,5

i procent av tillväxten 82 % 83 %
Skogsskötsel, hektar
Markberedning, inkl bränning 9 970 7 200
Återbeskogning 9 500 9 600

varav 
Plantering 67 % 65 %
Frösådd 15 % 16 %
Naturlig föryngring
- under fröträd 14 % 15 %
- under skärmträd 4 % 4 %

Plantproduktion, miljoner plantor 25 27
Energianvändning, m3

Skördare och skogstraktorer
Bränsle, m3 5 780 5 780
Hydraulolja 120 120

Trädslag
Tall 51 %
Gran 37 %
Lövträd 10 %
Contortatall 2 %

Åldersklassfördelning
0 -30 år 37 %
31-60 år 20 %
61-90 år 15 %
91- 28 %

Avverkning och virkestransporter
Hela koncernen

Huvudsakligt område för virkesanskaffning
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Kemikalier och avfall
Vid MoDos anläggningar
krävs förutom ved, energi och
vatten även kemikalier.
Det uppstår också restprodukter
som återanvänds samt avfall som
deponeras eller tas om hand.

Kemikalier

Kemikalier är nödvändiga för att ge pro-
dukterna olika egenskaper. Vissa kemika-
lier används i stora mängder, medan
andra förekommer i endast mycket små
kvantiteter. Sammanlagt används i MoDo
ett par hundra olika kemiska produkter i
tillverkningen. MoDo rapporterar i detalj
till de miljöövervakande myndigheterna
vilka kemikalier som används.

ENDAST GODKÄNDA KEMIKALIER. Innan en
kemikalie får användas måste den god-
kännas av det kemikalieråd som finns vid
samtliga MoDos bruk. Kemikalieråden
består av experter på kemi, arbetsmiljö
och yttre miljö. Dessutom sker samråd
med tillsynsmyndigheten som ger till-
stånd för användningen av kemikalier.

VILKA KEMIKALIER ANVÄNDS? Det är inte
möjligt att inom ramen för denna miljöre-
dovisning redogöra för vilka kemikalier
som används. MoDo redovisar varje år
den fullständiga kemikalieanvändningen
till miljömyndigheterna. Av konkurrens-
skäl sker detta under sekretess.

Avfall och restprodukter

Miljömyndigheterna ger tillstånd för de
deponier som finns vid bruken.

AVFALL som läggs på deponi har i de fles-
ta fall ingen praktisk användning. Avfall
som idag klassas som värdelöst kan dock
i framtiden komma till nytta. Det är där-
för viktigt att inte blanda olika typer av
avfall på deponin.

FARLIGT AVFALL är en mycket liten del av
det totala avfallet. Det rör sig om till
exempel kemikalierester, spilloljor och
lysrör. Farligt avfall omhändertas av auk-
toriserade återvinningsföretag.

RESTPRODUKTER utgörs av sådant som kan
återanvändas, exempelvis bark och spån
vilka utnyttjas som biobränslen.

Aska från biobränslen

Den ökande användningen av biobränslen
innebär att också mängden aska ökar.
För att inte öka de avfallsmängder som
deponeras studeras olika användnings-
områden för askan.

Försök med skogsmarksspridning har
gjorts, men det är en både komplicerad
och dyr hantering med oklara biologiska
effekter. Pilotprojekt planeras för att stu-
dera askans lämplighet som fyllmaterial
vid vägbyggnad och liknande.

De ämnen som förekommer i askan är
till större delen naturliga mineraler. En

del tungmetaller kan finnas i mycket små
mängder. I det fortsatta arbetet med
att nyttiggöra restprodukter och avfall
kommer miljökonsekvenserna att noga
beaktas.

Avfall 1998

Mängden avfall till deponi från MoDos
anläggningar under 1998 uppgick till
totalt cirka 267 000 ton. Det motsvarar
122 000 ton torrt avfall.

Mängden farligt avfall uppgick till
totalt cirka 630 ton.

Allt avfall vid Iggesund 
bruk sorteras. Bara 
sådant avfall som idag 
inte kan återvinnas förs 
till deponin. Med 
dagens återvinnings-
nivå kommer den nya 
deponin att räcka i upp 
till 20 år.

Deponin har getts en tät 
botten för att undvika 
läckage.

Lakvattnet 
pumpas till Iggesunds 
Bruk där det tas om hand 
och renas innan det så 
småningom släpps ut.

Sandlager, som 
sluttar in mot mitten

Svetsad gummiduk

Fiberväv

Dräneringsledning

Ny deponi vid Iggesunds Bruk
Vid Skärnäs utanför Iggesunds Bruk byggdes en ny deponi under 1998. Den uppfyller 
mycket höga miljökrav och har konstruerats med tanke på att det i framtiden kan bli 
möjligt att ta hand om sådant som idag betraktas som avfall. 

Fyra celler för olika typer av avfall
Grönlutslam
Aska sot och slagg
Grovsopor som inte
kan återanvändas
Kalk, smet-, och 
fiberrester

Allt vatten som dräneras 
bort från deponin samlas 
upp i två täta lakvatten- 
dammar. 

Skärnästippen

Iggesund
Iggesunds Bruk

Lakvattendammar
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Energi
Energi i form av värme och elkraft är en viktig
resurs för MoDos verksamhet. Värmeenergin till-
verkas i egna anläggningar av främst  biobränsle.
Merparten av elkraften köps externt. Vissa kvanti-
teter elkraft produceras som intern mottryckskraft
och av ”egen” vattenkraft.

Värmeenergi

BIOBRÄNSLE. Huvudsakligen kommer biobränslet från den del av
veden som inte används för massatillverkning. I de kemiska
massabruken produceras värmeenergi av returlutar som innehål-
ler stora mängder vedämnen. Denna energimängd räcker till
massatillverkningen och ger ett överskott som kan användas för
till exempel integrerad papperstillverkning. Vid övriga bruk
används bark, vedrester och i viss mån reningsslam.

FOSSILA BRÄNSLEN. Olja används som komplement för att produ-
cera ånga vid de flesta bruk. I Alizay och Workington används

istället naturgas. I Hallsta, Braviken och Workington utnyttjas
också överskottsvärme från massatillverkningen vilket minskar
behovet av fossila bränslen.

Elenergi

MOTTRYCKSKRAFT. Den mottryckskraft som produceras i MoDo
är till större delen baserad på biobränslen.

VATTENKRAFT. MoDos vattenkraft produceras i egna och partner-
finansierade bolag med kraftverk i Umeälven, Faxälven, Gide-
älven, Ljusnan, Iggesundsån och Motala Ström.

Utveckling

Det finns möjligheter att öka den biobränslebaserade produktio-
nen av mottryckskraft.

Ökad andel mottryckskraft minskar utsläppen av fossil koldi-
oxid och koncernens behov av inköpt elkraft.

MoDo
MoDo

Användning av värmeenergi Användning av elenergi 

* egna och partnerfinansierade kraftbolag

Bioenergi

Fossil energi

Fossila bränslen
Olja
Naturgas
Biobränslen
Returlutar
Bark, ved
Totalt

7 780
4 100

29 900
9 600

51 380

8  600
3  200

27 700
11 900
51 400

1997TJ GWh1998
Inköpt elenergi
Vattenkraft
Mottryckskraft
Totalt

3 385
1 182

910
5 477

1997
3 062
1 388

973
5 423

1998

1998 1998

Returlutar  58%

Bark, ved 19%

Naturgas 8%

Olja 15% 

MoDo
MoDo

Vattenkraft* 26%

Mottryckskraft 18%

Inköpt elenergi  56%

MoDo och energin
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Ordlista
AOX
Ett mått på den mängd klor som är bunden
till organisk substans. Bildas bl a vid blek-
ning med klorhaltiga kemikalier men bildas
också naturligt.

Biobränsle/bioenergi
Förnybara bränslen som kommer från växt-
riket, t ex ved (inkl. returlutar och bark).

Biologisk rening
Rening av avloppsvatten med hjälp av
mikroorganismer. Principen är densamma
som i naturen men nedbrytningen går
mycket snabbare. I syrerik miljö bryts bl a
lösta vedämnen ner till huvudsakligen kol-
dioxid och vatten. Reningstekniker som
används är t ex:
Aktiv slamanläggning: det renade vattnet
avskiljs från mikroorganismerna och dessa
återförs huvudsakligen till bioreaktorn.
Denna reaktor har en hög koncentration av
mikroorganismer vilket innebär en liten
behandlingsvolym.
Luftade dammar: mikroorganismerna åter-
förs ej vilket innebär stor behandlingsvo-
lym med relativt låg koncentration av
mikroorganismer.
Biobäddar: avloppsvattnet får rinna genom
ett antal bäddar försedda med en s k bio-
film av mikroorganismer.

Biotop
Ett område som utgör livsmiljö för en viss
karakteristisk kombination av växt- och
djurarter.

Blekkemikalier
Vid blekningen löses alternativt omformas
lignin från/i massan. Vanliga blekkemikali-
er är syrgas, ozon, väteperoxid och klor-
dioxid.

BOD
Biokemiskt syreförbrukande substans. Ett
mått på den mängd syre som förbrukas vid
biologisk nedbrytning, oftast sju dygn.

Certifiering
Dokument från  tredje part som visar att en
identifierad produkt eller arbetsmetod är i
överensstämmelse med en bestämd stan-
dard eller annat regelgivande dokument.

CO2
Se koldioxid.

COD
Kemiskt syreförbrukande substans. Ett mått
på den mängd syre som behövs för full-
ständig nedbrytning av organiskt material.

DIP-massa
Massa tillverkad av avsvärtat returpapper
(De-Inked Pulp).

Dissolvingmassa
En massa med mycket högt cellulosa-
innehåll. Massan används bland annat 
i viskostyger (rayon).

Extern rening
Rening av avloppsvatten utanför den egent-
liga produktionsprocessen. Det finns tre
huvudtyper: mekanisk rening, biologisk
rening och kemisk rening.

FBB-kartong
Flerskiktskartong (Folding Box Board) av
mekanisk och kemisk massa.

Fosfor (P)
Ett grundämne som ingår i veden. Fosfor
ingår i fosfater som används i bl a gödsel-
medel. För mycket fosfor i vattnet kan or-
saka övergödning och syretäring (se
kväve).

Fossila bränslen
Olja och kol som legat lagrade i jordskor-
pan i miljoner år. 

Fröträd
(se naturlig föryngring)

FSC
Forest Stewardship Council. En världsom-
spännande organisation med huvudkontor i
Mexico. FSC har tagit fram tio grundprin-
ciper som beaktar miljöaspekter, ekonomis-
ka aspekter och sociala aspekter för skogs-
bruk i hela världen. Under hösten 1997
fastställdes en svensk FSC-standard som
anpassats till de speciella förhållandena
just i Sverige. Bakom den svenska FSC-
standarden står bland annat skogsbolag,
miljöorganisationer, kunder, samer, sven-
ska kyrkan och  fackföreningar.

Fyllmedel
Fyllmedel används för att fylla ut papperet
och göra det jämnare och ljusare. Olika
typer av pigment används; t ex mald mar-
mor och kaolin (lera). 

Gallring
Utglesning i medelålders skog där de av-
verkade träden kan användas som t ex
massaved.

Gammelskog
Skog som utvecklat höga naturvärden dock
utan att vara en orörd urskog. Definieras:
Utpräglat olikåldrig och skiktad naturskog
med riklig förekomst av gamla, grova träd
och rikligt med död ved i olika nedbryt-
ningsstadier.

Hänsynsplan
En plan med vidhängande karta över ett
bestämt skogsområde och som innehåller
alla de basfakta som krävs för att skogen
skall kunna brukas ekonomiskt och biolo-
giskt uthålligt. I hänsynsplanen anges bland

annat de biologiskt mest värdefulla områ-
dena som skall undantas skogsbruk eller
brukas med anpassade metoder. I planen
finns också kvantifierade miljömål och
avverkningsberäkningar som beaktar miljö-
restriktionerna.

Illaluktande gaser
Svavelföreningar som t ex svavelväte,
dimetylsulfid och merkaptaner. Dessa
föreningar bildas bl a vid sulfatmassa-
kokning och de luktar mycket illa även
i extremt låga koncentrationer.

ISO 14001
Ett internationellt miljöledningssystem som
tillämpas alltmer. Se också sidan 15.

Kemisk rening
Rening av avloppsvatten med hjälp av
kemiska tillsatser. Lösta ämnen omvandlas
till olösligt material med hjälp av s k fäll-
ningskemikalier. Fällningen kan separeras
från det renade vattnet genom sedimente-
ring – materialet sjunker och avskiljs från
botten – eller flotation – materialet ”lyfter”
och avskiljs från ytan.

Klordioxid
(se blekkemikalier).

Koldioxid (CO2)
Kol i gasform. Kol är livets byggsten och
ingår i allt levande; träd, växter, djur och
människor.  Biogen koldioxid frigörs när
biologiskt material multnar eller när man
eldar ved. Fossil koldioxid frigörs när man
eldar kol eller olja. Se också ”Växthus-
effekten”.

Kväve (N)
Ett grundämne som ingår i veden. Kväve
ingår i de flesta närsalter och har där en
gödslande effekt. För mycket kväve i vatt-
net kan orsaka kraftig algblomning som i
sin tur ger upphov till syretäring vid ned-
brytning.

Kväveoxider
En grupp gaser (NOx) bestående av kväve
och syre som bildas vid förbränning.
I fuktig luft omvandlas kväveoxider till
salpetersyra som faller ned som surt regn.
Eftersom gasen innehåller kväve har utsläpp
av kväveoxider även en gödslande effekt.

Lignin
Ett ämne i veden (20–30 procent av
vedens kemiska sammansättning) som
fungerar som ett slags bindemedel mellan
fibrerna.

Livscykelanalys (LCA)
LCA (eng. Life Cycle Assessment) är en
metod att värdera samtliga miljöeffekter,
från råvara till avfall.

Luftad damm
(se biologisk rening).
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Miljöledningssystem
Ett sätt att organisera miljöarbetet enligt
fastställda rutiner. Miljöledningssystem
kräver miljöpolicy, miljömål, handlings-
program, miljöorganisation och miljörevi-
sion där de uppnådda resultaten kontrolle-
ras. Med den egna miljöpolicyn som grund
är strävan att uppnå ständiga förbättringar.
ISO 14001 och EMAS är de två vanligaste
miljöledningssystemen. Se också sidan 15.

Miljömärkning
Ett sätt att förse en produkt med ett märke
som anger att produkten är framställd på ett
sätt som uppfyller vissa bestämda miljö-
krav. Miljömärkning utfärdas av tredje part.

Miljörevision
Ett ledningsinstrument som innebär en
värdering av hur miljöskyddsorganisation,
ledningsrutiner och utrustning fungerar
med syfte att skydda miljön.

MWC-papper
Bestruket papper i ytvikter mellan 70 och
130 g/m2 (Medium Weight Coated).

N
Se kväve

NOx
Se kväveoxider

Naturlig föryngring
På tallmarker kan man lämna kvar fröträd
i vad som ofta benämns fröträdsställning.
Antalet träd uppgår till mellan 75 och 150
per hektar. Fröträdens uppgift är att beså
marken. Då plantorna är etablerade avver-
kas de flesta fröträden. Vissa granskogar
kan föryngras under en skärm av skyddande
vuxna träd. Skärmens främsta uppgift är att
fungera som frostskydd för de självsådda
plantor som oftast finns i denna typ av
skog. En skärm åstadkommes genom att i
två eller tre omgångar glesa ut i skogen tills
det är ungefär 200–250 träd kvar. Genom
att beskuggning, markfuktighet, luftfuktig-
het och klimat bara förändras i begränsad
omfattning kan den störningskänsliga flora
och fauna som ofta finns i fuktiga gran-
skogar överleva i den successivt föryngrade
skogen. De flesta skärmträden avverkas när
de nya träden nått manshöjd.

Nyckelbiotop
Biotop med höga naturvärden och som är
viktig för många krävande och specialise-
rade arter. Nyckelbiotopsbegreppet är kom-
plicerat eftersom det omfattar så många
olika typer och varianter av biotoper. Det
finns därför inte någon hundraprocentigt
entydig definition för fältbruk över vad
som är en nyckelbiotop utan är något som
enligt Skogsvårdsstyrelsens metodik fast-
ställs från fall till fall.

Nyfiber
Fibrer från färsk ved.

Nyindelning
Skogarna delas in i nya behandlingsenhe-
ter. Underlag för nyindelningen är tidigare
skogskartor, flygfotografering och grundli-
ga studier i fält. Skogen delas in efter de
naturgivna förutsättningarna i varje enskild
del. Det blir betydligt fler och mindre
bestånd i den nya indelning som nu sker av
MoDos skogar.

Organisk substans
Ämnen som innehåller kol och i de flesta
fall väte. Byggstenar i växter och djur.

Oorganisk substans
Salter, mineraler och metaller och de flesta
ämnen som inte innehåller kol.

P
Se fosfor.

Produktiv skogsmark
Skogsmark där träden inom ett hektar sam-
manlagt växer till mer än 1 kubikmeter ved
per år.

Returfiber
Vedfibrer från återvunnet papper.

Röjning
Utglesning av ungskog – 10–20 år – där de
fällda träden är för klena för att upparbetas
till gagnvirke.

SBB-kartong
Enskiktskartong (Solid Bleached Board) av
blekt kemisk massa.

SC-papper
Superkalandrerat, dvs glättat, bestruket
papper i ytvikter mellan ca 50 och 60 g/m2.

Sedimenteringsanläggning
Mekanisk rening av avloppsvatten där
fibrer och suspenderat material avskiljs.

Skärmträd
(Se naturlig föryngring).

Slipmassa
Mekanisk högutbytesmassa (96–98 procent
vedutbyte) som tillverkas genom att barka-
de granstockar – i kortare längder – trycks
mot en roterande slipsten.

SO2
Se svaveldioxid.

Stoft
Partiklar som bildas vid förbränning av t ex
bark eller lut.

Sulfatmassa
Kemisk massa. Flisen (olika vedslag)
kokas i alkalisk kokvätska.

Sulfitmassa
Kemisk massa. Flisen (oftast gran) kokas i
en sur kokvätska.

Sumpskog
Fuktiga och blöta skogar där markskiktet
domineras av fuktighetsälskande mossor. 

Svavel
Ett grundämne som ingår i t ex svaveldiox-
id och svavelväte samt i andra illaluktande
gaser. Svavlet i massaindustrins utsläpp
härrör huvudsakligen från kok- och blekke-
mikalier samt olja.

Svaveldioxid (SO2)
En gas bestående av svavel och syre som
bildas vid förbränning av svavelhaltiga
bränslen som svartlut och olja. I kontakt
med fuktig luft omvandlas svaveldioxid till
svavelsyra och utsläppet bidrar därmed till
försurning.

Syremättnadsgrad
Ett mått på den mängd syre som finns löst 
i vattnet. Syremättnadsgraden kan variera
från drygt 100 procent i ett rent vatten till 
0 procent i ett mycket förorenat vatten.

Syrgasblekning
Förblekning med syrgas där cirka 40-50
procent av ligninet löses ut. Allt avlopps-
vatten från syrgasblekningen återförs till
processen för kemikalieåtervinning.

SÄ
Suspenderade ämnen. Ett mått på den
mängd partiklar som kan avskiljas med ett
finmaskigt filter.

TMP-massa
Termomekanisk massa. En högutbytesmas-
sa (94–96 procent vedutbyte) som erhålls
genom att granflis värms och därefter mals
i raffinörer.

Växthuseffekten
Den ökande mängden koldioxid i atmosfä-
ren gör att jordens klimat riskerar att grad-
vis bli varmare. Orsaken är att koldioxiden
hindrar värmeutstrålning till rymden och
därvid innesluter jorden i vad som populärt
kan liknas vid ett växthus. Att mängden
koldioxid blir allt större i atmosfären beror
på mänsklighetens ökade användning av
fossila bränslen som kol och framförallt
olja. När man använder fossila bränslen
frigörs koldioxid som legat lagrad i jord-
skorpan i miljoner år som kol. Även andra
gaser som metan bidrar till växthuseffekten.
Biobränslen frigör också koldioxid, men
denna ingår redan i kolatomernas kretslopp
i naturen. Det frigörs lika mycket koldioxid
vare sig man bränner ved eller den ruttnar i
skogen. Samma mängd koldioxid som fri-
görs räcker för att på nytt bygga upp
samma mängd levande material i naturen.
Genom denna balans bidrar inte biobräns-
len till växthuseffekten.



Produktionsorter

Marknadsbolag:

Huvudkontor

MoDo Skog

Iggesund Paperboard

Iggesund Timber
MoDo Merchants

MoDo Paper
Holmen Paper

Workington

Pont Sainte MaxenceAlizay

Husum

Strömsbruk
Iggesund

Hallstavik
Stockholm

Braviken

Silverdalen

Vargön

Domsjö

MoDo är ett av Europas tio största skogsindustriföretag. Drygt 80
procent av försäljningen sker inom EU. Tillverkningen sker vid
anläggningar i Sverige, Storbritannien och Frankrike.
Marknadsorganisationer finns i de flesta europeiska länder samt i
USA.

Huvudkontor. Stockholm

MoDo Paper. Finpapper för kontor och trycksaker.
Förpackningspapper. Pappersmassa och dissolvingmassa.
Anläggningar i Husum, Domsjö, Silverdalen, Alizay och Pont Sainte
Maxence.

Holmen Paper. Trähaltigt tryckpapper för främst dagstidningar
och trycksaker. MoDos kraftrörelse ingår i Holmen Paper.
Anläggningar i Norrköping, Hallstavik och Vargön.

Iggesund Paperboard. Högkvalitativ kartong för förpackningar och
trycksaker. Anläggningar i Iggesund, Workington och Strömsbruk.

MoDo Merchants. Pappersgrossiströrelse, främst finpapper.
Verksamhet i Sverige, Norge, Storbritannien, Belgien, Holland och
Spanien.

Iggesund Timber. Trävaror. Anläggningar i Iggesund och Domsjö.
Hel- och delägda grossister i Holland och Frankrike.

MoDo Skog. Virkesanskaffning och förvaltning av MoDos egna
skogar. Regioner: Lycksele, Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping.
Hel- och delägda dotterbolag i Estland, Lettland, Litauen och
Ryssland.
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Detta är MoDo

Koncernen 1998 1997

Affärsområdenas verksamhet 1998

Nettoomsättning, Mkr 22 676 21 878
Rörelseresultat, Mkr 2 475 2 230
Årets resultat, Mkr 2 504 1 434
Resultat efter finansnetto, Mkr 2 338 2 026
Resultat per aktie, kr 28,20 16,10
Utdelning, kr 10,00* 9,00
Extra utdelning, kr 35,00* –
Skuldsättningsgrad, ggr 0,17 0,24
Investeringar, Mkr 2 557** 1 856
Medeltal årsanställda 9 586 9 849

varav i Sverige 6 754 6 967
varav utanför Sverige 2 832 2 882

Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat

MoDo Paper 7 155 171
Holmen Paper 7 432 1 511
Iggesund Paperboard 4 051 590
MoDo Merchants 3 672 64
Iggesund Timber 727 –59
MoDo Skog 4 713 548

* Styrelsens förslag
** Inklusive återköp av partnerfinansierade Holmen Kraft, 915 Mkr.



Iggesund Paperboard Miljöinformation
825 80 IGGESUND Christer Engman
Tel  0650-280 00 Tel  0650-284 04
Fax 0650-288 00 Fax 0650-288 00

e-post: christer.engman@hq.iggesund.
modogroup.com

MoDo Merchants Miljöinformation
Box 5407 Christina Nordfeldt
114 84 STOCKHOLM Tel  031-742 42 00
Tel  08-666 21 00 Fax 031-742 42 20
Fax 08-666 21 07 e-post: christina.nordfeldt@svensktpapper.se

Iggesund Timber Miljöinformation
Box 1203 Per Erik Frick
824 15 HUDIKSVALL Tel  0650-280 00
Tel  0650-280 00 Fax 0650-280 57
Fax 0650-280 57 e-post: pererik.frick@iggesundtimber.

modogroup.com

MoDo Skog Miljöinformation
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK Lars Klingström
Tel  0660-750 00 Tel  011-23 61 90
Fax 0660-754 23 Fax 011-23 61 70

e-post: lars.klingstrom@modoskog.modogroup.com

MoDo

MoDo Paper Miljöinformation
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK Carl-Johan Alfthan
Tel  0660-750 00 Tel  0663-183 77
Fax 0660-754 09 Fax 0663-184 30

e-post: carl-johan.alfthan@husum.modopaper.
modogroup.com

Holmen Paper Miljöinformation
601 88 NORRKÖPING Anders Lindström
Tel  011-23 50 00 Tel  011-23 64 04
Fax 011-23 63 04 Fax 011-23 60 30

e-post: anders.lindstrom@holmen.modogroup.com

MoDo Miljöinformation
Koncernstab Teknik Bengt Hultman
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK Tel  0660-755 13 Fax 0660-570 71

e-post: bengt.hultman@modogroup.com

Marie Berglund
Tel  0660-755 17 Fax 0660-570 71
e-post: marie.berglund@modogroup.com

MoDo
Koncernstab Information Christer Lewell
Box 5407 Tel  08-666 21 15
114 84 STOCKHOLM Fax 08-666 21 30

e-post: christer.lewell@modogroup.com

Iggesund Paperboard

MoDo Merchants

Iggesund Timber

MoDo Skog

Holmen Paper

MoDo Paper

MoDos hemsida
på svenska och engel-
ska innehåller också
miljöinformation och
uppdateras fortlöpande.

Adress: http://www.
modogroup.com

F Ö R E T A G E T

MoDo Miljöredovisning 1998

MoDo Miljöredovisning 1998
finns också på engelska, tyska och franska.

Ytterligare exemplar kan beställas från
MoDo, Koncernstab Information,
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel  0660-751 31
Fax 0660-759 70

e-post: info@modogroup.com
1998

M I L J Ö R E D O V I S N I N G

Information om skogsmiljön

MoDo på Internet

MoDo Skog
– riktlinjer för uthålligt skogsbruk
Det fullständiga skogsskötselprogrammet
i MoDo som ligger till grund för certifiering-
arna enligt ISO 14001 och FSC.
Finns på svenska, engelska, estniska,
lettiska och litauiska.

MoDo och skogsmiljön
En populärversion av de miljörelaterade
delarna av MoDos skogsskötselprogram.
Innehåller också beskrivningar av virkes-
marknaden och av skogsbruken i de länder
utanför Sverige som MoDo anskaffar virke i.
Finns på svenska, engelska, tyska och hol-
ländska.
Innehållet i båda skrifterna finns också på
Internet på svenska och engelska.
Adress: http://www.modogroup.com

Miljöredovisningen är tryckt på papper och kartong tillverkade av
MoDo.
Omslag: Invercote® Creato matt 260 g
Inlaga: Silverblade® matt 130 g
Grafisk form och tryck: Nova Print AB
Grafiska illustrationer: Designmakarna
Foto: De flesta bilderna är tagna av Anders Engman. Övriga fotogra-
fer: Malcolm Hanes, Bo Göran Backström och Per Ågren




