
RÅVARA

Sedan 1917 har vi förädlat skog och skapat 
produkter av högsta kvalitet till trä- och bygg-
marknaden i Sverige och för många andra 
marknader runtom i världen. 

Som en del i vår kundanpassning har vi under 
många år arbetat med utvalda längder på timret 
från skogen. Våra huvudlängder på färdigvaran 
är i dag 3,0, 4,2 och 5,4 meter. Detta numera 
väl inarbetade längdprogram ger stor trygghet i 
att vi alltid kan tillhandahålla varor i våra utvalda 
längder oavsett årstid eller konjunktur.

AB Karl Hedin (Huvudkontor)
Box 2008
SE-737 02 Fagersta
Sweden
Tel: +46 223 435 00
Fax: +46 223 144 74

Besöks-/leveransadress:
Bergslagsvägen 49
737 33 Fagersta

www.abkarlhedin.se
www.bergslagspanel.se
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”Genom generationer har vi inom AB Karl Hedin förädlat 
den svenska skogen till högkvalitativa produkter.  
Tack vare kunniga medarbetare och traditionen  
kan vi verkligen säga att vi har kontroll på  
kvaliteten från planta till planka!” 
 
Peter Wigert 
VD, AB Karl Hedin

MILJÖVÄRDEN
För mig är följande miljö-
värden viktiga:

• Tystnad
• Ren luft
• Friska vattendrag med gott  

om fisk
• En olikåldrig skog med synlig 

artrikedom
• Bär- och svampproduktion
• Goda jaktmöjligheter
• Ett levande och öppet land-

skap där tamboskap betar
• Tillgänglighet till dessa marker

Karl Hedin 
Ägare, AB Karl Hedin



RÅVARA

BYGGHANDEL

SÅGVERK

EMBALLAGE

AB Karl Hedin är ett välskött företag 
och vår målsättning är att utveck-
la långsiktiga relationer med våra 
virkesleverantörer. En förutsättning 
för att nå dit är att vi kan ge dig goda 
råd om skogsskötsel och ta tillvara på 
skogens alla värden.

Hela kedjan  
– från Planta till Planka

AB Karl Hedin har en unik position 
på marknaden med kontroll på hela 

AB KARL HEDIN HJÄLPER DIG  
ATT UTVECKLA DIN SKOG
AB Karl Hedin är ett lokalt familjeföretag som verkat i över 100 år. Vi känner en stor 
stolthet över vårt företag och de skogliga tjänster vi kan erbjuda. Vi känner också en stark 
förankring och samhörighet med den lokala bygden och människorna som lever där.

träflödet genom företaget. Från eget 
skogsinnehav och råvaruinköp via 
sågverk till bygghandel och emballa-
ge. Tack vare kunniga medarbetare 
och traditionen kan vi verkligen säga 
att vi har kontroll på kvaliteten från 
planta till planka.

Våra utvecklingstjänster

Våra utvecklingstjänster har till syfte 
att ta hand om din skog på bästa 
sätt, de är anpassade efter dina 

behov och önskemål. Utvecklings-
tjänsterna sträcker sig över hela 
kedjan från föryngring, Hedinröjning, 
Kubbgallring och slutavverkning till 
förvaltning och ekonomisk rådgiv-
ning. Vi har en egen hantering av 
skogsbränsle (GROT). 

Vår goda ekonomi skapar en bra 
förutsättning för en trygg och enkel 
affär. Det innebär också en möjlighet 
till förskottsbetalning på avverkning-
arna om så önskas. Möjligheter till 

betalplaner finns också för att sprida 
intäkterna inför deklarationen. 

Premier och resultatåterbäring

Är du en återkommande virkesle-
verantör till AB Karl Hedin kan du 
erhålla premier på exempelvis ett av-
verkningsuppdrag som kan avverkas 
alla tider på året. Ingår du ett skogs-
förvaltningsavtal får du dessutom den 
unika möjligheten att ta del av AB 
Karl Hedin Råvaras resultatåterbä-
ring. Det innebär att du får vinstutdel-
ning de år AB Karl Hedin Sågverk gör 
bra resultat (läs mer om förvaltning i 
vår förvaltningsfolder).

Vi tar hand om 100% av din skog

Vi har under många år jobbat med ett 
unikt längdprogram – anpassat efter 
våra sågverks behov. Det innebär att 
vi tar vara på ännu mer av skogens 

lagstiftningen kräver.

Vi eftersträvar samtidigt ett ekono-
misk, ekologiskt och socialt hållbart 
skogsbruk för alla skogsägare oavsett 
om skogen brukas för industrin eller 
rekreationsområde för människor 
som vi själva och andra nu och i 
framtiden.

Vi tar ansvar för natur och miljö, 
brukandet och nyttjandet av skogs-
mark. Vår ambition är att alltid göra 
det lilla extra, att alltid vårda och 
skydda naturvärden med största 
möjliga hänsyn så länge det är 
ekonomiskt rimligt. Att följa lagen är 
den absoluta miniminivån, men vi 
strävar alltid efter att överträffa vad 

Vi anser att det är ett stort och 
viktigt ansvar att se till att skogens 
produkter förädlas och skapar 
ekonomiska nyttigheter till gagn för 
skogsägare, anställda, entrepre-
nörer och staten. Det är i grunden 
dessa nyttigheter som byggt och 
fortfarande bygger det välstånd vi 
har i Sverige.

MILJÖ- OCH NATURHÄNSYN

timmer och vi har en av branschens 
högsta timmeruttag med vår metod 
att följa virkesvärdet. För att hitta 
ytterligare värden i skogen tar vi ut 
kubbtimmer ända ner till 10 centime-
ter i topp – det kallar vi Krylbokubb. 
Att vi kan såga klentimmer i vårt 
sågverk i Krylbo innebär att vi gör 
timmer av det andra gör till massa-
ved. I Säter sågar vi fin tall såsom 
Stamblock och Knivfura. I Karbenning 
sågar vi Emballagetimmer, sågtimmer 
av rötskadad gran – det gör andra 
massaved av!

Entreprenörskår av högsta kvalitet

I verksamheten finns flera skogs-
maskinlag som jobbar på uppdrag 
av AB Karl Hedin. De har alla god 
kunskap om hur skogsbruksåtgärder 
ska utföras på bästa produktions- och 
miljömässiga vis.

Våra anlitade skogsentreprenörer är 
därför kvalitetssäkrade vilket inne-
bär att avverkad skog är rätt kapad 
i förhållande till längd, diameter och 
kvalitet. De är även utbildade i ”Den 
rätta vägen”, en strukturerad driv-
ningsmetod för att planera och driva 
avverkning på ett skonsamt, hållbart 
och effektivt sätt.

Unika AB Karl Hedin-produkter 

Vi har unika AB Karl Hedin-produkter 
såsom fabriksmålad Bergslagspanel 
och vindskiva, Kärntrall, Topptrall och 
Hedinregel. De här produkterna tas 
från noga utvalt timmer. Som virkesle-
verantör till oss erbjuder vi dig leve-
rantörsavtalet SKOGSLEV som ger 
dig extra bra priser i vår bygghandel.

Läs mer om AB Karl Hedin och vad vi 
kan erbjuda dig som skogsägare på  
www.abkarlhedin.se/ravara


