SYFTE
Att beskriva företagets råvarupolicy
ANSVAR OCH BEFOGENHETER
VD ansvarar för företagets råvarupolicy, som skall finnas publik på hemsidan, och att den hålls aktuell,
se ledningens genomgång 8.1
RÅVARUPOLICY
Meraskog AB följer, som köpare av skogsråvara och säljare av produkter, krav och intentioner i
enlighet med för certifikaten relevanta skogsbruksstandarder.
Vi uppnår detta genom att:
•
•
•

anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och verka för
att denna andel ökar.
ha en tydlig ansvarsfördelning och genom utbildning och information till våra anställda,
skogsentreprenörer, råvarutransportörer, leverantörer och kunder främja miljömedvetenheten
och därigenom ett miljöriktigt agerande på alla nivåer.
öppet redovisa miljöfakta.

Meraskog AB köper ej råvara som har sitt ursprung från
1. Verksamhet som inte följer gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning, inklusive
men inte begränsat till skogsbruksaktiviteter; natur- och miljöskydd; skyddade och hotade
arter; ursprungsbefolkningars, lokala byars och andra berörda intressenters rättigheter när det
gäller egendom, besittningsrätt och brukarrättigheter; hälso-, arbets- och säkerhetsfrågor; antikorruption och betalning av tillämpliga royalties och skatter.
2. Verksamhet där skogsmarkens förmåga att producera ett spektrum av trä- och icketräbaserade produkter och tjänster på uthållig basis inte upprätthålls eller där avverkning
överstiger en nivå som inte är långsiktigt hållbar.
3. Verksamhet där skogsförvaltning inte bidrar till att upprätthålla, bevara eller förbättra biologisk
mångfald på landskaps-, ekosystem-, art- eller genetisk nivå.
4. Verksamhet där ekologiskt viktiga skogsområden inte är identifierade, skyddade, bevarade
eller undantagna.
5. Verksamhet där omvandling av skogsmark förekommer, annat än under berättigade
omständigheter där omvandlingen:
i. sker i enlighet med nationell och regional policy och lagstiftning som är tillämplig på
markanvändning och skogsbruk och
ii. inte har negativ inverkan på ekologiskt viktiga skogsområden, kulturellt och socialt
betydande områden, eller andra skyddade områden och
iii. inte förstör områden med betydande kollager och
iv. bidrar till långsiktigt bevarande, ekonomiska och/eller sociala nyttor.
6. Verksamhet där andan i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i
arbetslivet (1998) inte efterlevs.
7. Verksamhet där andan i FN:s urfolksdeklaration (2007) inte efterlevs.
8. Konfliktvirke
9. Skogar där höga bevarandevärden är hotade eller från nyckelbiotoper motsvarande

Skogsstyrelsens tidigare definition. Detta kan avvika om samråd med relevant myndighet
skett och åtgärden höjer/bibehåller naturvärden.

10. Genetiskt modifierade träd
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