Sveaskogs miljöpolicy
Sveaskog skall vara ett föredöme när det gäller att utveckla ett uthålligt nyttjande av skogens olika
naturresurser samt arbeta för att förverkliga de nationellt antagna miljömålen. Det innebär bl a att
skogens produktionsförmåga långsiktigt upprätthålls, negativ påverkan på vattenmiljön begränsas och
värdefulla kulturmiljöer värnas. Den biologiska mångfalden skall bevaras i skogslandskapen och
möjligheterna till rika naturupplevelser utvecklas.
Det biobaserade samhället bygger på god tillgänglighet till hållbart producerad råvara, där vedfibrer
har en särställning som förnyelsebara, klimatneutrala och mångsidiga. Sveaskog ska därför
säkerställa en god tillväxt och vitalitet i uppväxande bestånd.
Ekoparker
Sveaskog kommer att utveckla minst 5% av den produktiva skogsmarken som prioriterade landskap
för naturvård och friluftsliv, ekoparker, där skogsbrukets avkastningskrav anpassas till särskilda naturoch kulturvärden.
FSC-certifierat skogsbruk
Sveaskog är i all egen skog certifierade enligt svensk FSC-standard. All vår virkeshandel är certifierad
och uppfyller FSC:s och PEFC:s krav för spårbarhet och kontroll av råvarans ursprung.
Naturskydd och naturhänsyn i varje skogsregion
Sveaskog arbetar med naturvårdsåtgärder i olika skalor, från sparande av enskilda träd och
hänsynsytor i samband med avverkning till avsättningar av större områden i landskap. Med våra
ekoparker och naturreservat i kombination med hänsynen inom det FSC-certifierade skogsbruket är
den långsiktiga ambitionen att nå 20% naturvårdsareal av den produktiva skogsmarken inom varje
skogsregion. Höga naturvärden prioriteras i arbetet. Den fjällnära skogen bildar en egen region som
hanteras i separat policy.
Miljöledningssystem och utbildning
Att klara kraven i gällande lagstiftning är en miniminivå i allt vårt miljöarbete. Verksamheten skall vara
miljöcertifierad och miljöledningssystemet är en viktig del för att åstadkomma ständig förbättring.
Anställda och entreprenörer som är knutna till verksamheten ges efter behov relevant utbildning för att
kunna ta aktivt miljöansvar i det dagliga arbetet.
Resurssnålhet och avfallsminimering
Hela vår verksamhet präglas av resurshushållning och så långt det är rimligt använder vi
förnyelsebara resurser, återvinner restprodukter samt minimerar mängden avfall.
Öppenhet och samverkan
Utförda miljöåtgärder och dess effekter på miljön följs upp och redovisas öppet. Sveaskog är en
naturlig partner för forskning och utveckling i skogsbruks- och naturvårdsfrågor och har en utvecklad
dialog med miljöorganisationer och andra intressenter.

