Agenda 2030 Hållbarhetsmål – kartläggning av Sveaskogs verksamhet

Ingen Fattigdom
Ingen hunger
 Sveaskog/SSP är intressent i och aktiv delägare i fröplantageprogrammet Treo och förvaltar stora
förädlingsresurser. Fröplantagerna kan ses som en genbank eftersom ingående kloner är kända
och registrerade på individnivå. Användning av förädlat frö bidrar till genetisk mångfald.

God hälsa och välbefinnande





Aktiv viltförvaltning – bidrar till att minska trafikolyckor orsakade av vilt
Friskvårdsbidrag och företagshälsovård för anställda
Eftersträvar att ersätta pesticider med biologiska bekämpningsmedel i plantproduktion
VIS har fokusfrågor om stress

God utbildning för alla





Skötselskolan och jämställdhetsutbildning för entreprenörer
Skogen i skolan
Sveriges bästa PRAO
Vi tillhandahåller skolskotare för naturbruksgymnasier i varje Marknadsområde

Jämställdhet




Sveaskog verkar i en starkt mansdominerad bransch och arbetar aktivt för att nå könsfördelningen
minst 30 -70 %
Jämställdhetsutbildning genomförd för all personal.
Medarbetarenkät VIS genomförs vartannat år, kränkningar och könsdiskriminering följs upp

Rent vatten och sanitet för alla



Restaurering av vattendrag
Dammrivning förbättrar miljö för fisk och musslor

Hållbar energi för alla





Sveaskog har haft en aktiv roll i utvecklingen och kommersialiseringen av miljövänlig talldiesel –
framställd av skogsråvara – som marknadsförs och säljs av Preem (Evolution Diesel).
Sveaskog upplåter mark för förnybar elproduktion i form av vindkraft
Sveaskog producerar/levererar förnybar energi i form av sortimentet biobränsle.
Energieffektivisering genomförs i hela företaget

Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt







Kompetensförsörjning i områden där vi har vår skog är viktig för Sveaskog och vi tar en aktiv roll
för att genom sysselsättningstillfällen bevara en levande landsbygd och stärka ekonomisk tillväxt
utanför storstäderna.
Inom Sveaskog driver vi integrationsprojektet Växtkraft med praktikanter i olika delar av
verksamheten.
Sveaskog följer upp anställningsvillkor i entreprenörsledet i verksamheten genom en detaljerad
tjänstedeklaration där korrekta anställningsvillkor är en av de viktiga beståndsdelarna.
Sveaskog är FSC-certifierade
Alla entreprenörer PEFC-certifierade

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur



Prioriterat mål att vi medverkar i minst en industriell investering som ökar värde och efterfrågan på
skogsråvara, samt omställning mot bioekonomi
Vägbyggnation tillgängliggör våra skogar

Minskad ojämlikhet


Lönekartläggning för att förhindra osakliga löneskillnader genomförs enl. lag

Hållbara städer och samhällen



Samråd med rennäringen på lokal nivå
Vi främjar byggnation i trä

Hållbar produktion och konsumtion




Samverkan med lokal upplevelseturism
Rapportering enl GRI
Integrerad Hållbarhetsredovisning

Bekämpa klimatförändringarna


Sveaskog har i form av den egna växande skogen en mycket stor resurs som binder mängder
koldioxid.




Sveaskog verkar aktivt för att minska beroendet av fossila energikällor och är medlem i
Hagainitiativet, där näringslivet med ett stort engagemang driver förändringar på klimatområdet.
Sveaskog tar plats som ett föredöme i branschen med kraftfulla mål och handlingsplaner för att
sänka egna CO2-utsläpp.

Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald



Sveaskog avsätter 20 % av produktiv skogsmarksareal för naturvårdande åtgärder.
Sveaskog har bildat 37 ekoparker runt om i landet där stora arealer skyddas eller brukas med
särskild hänsyn.

Fredliga och inkluderande samhällen



Uppförandekod (etiska riktlinjer, antikorruption)
Medlemskap i FNs Global Compact

Genomförande och globalt partnerskap

