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Stora Ensos policy för anskaffning av virke
och fiber samt skogsbruk
Vårt åtagande för ansvarsfulla inköp av virke och fiber från hållbart brukade
skogar och trädplantager

Ambition
Skogen är livsviktig för oss människor och vår planet. Vi brukar våra skogar och trädplantager hållbart och anskaffar virke
och fiber på ett ansvarsfullt sätt.
Målsättningar
• Vi uppfyller alla tillämpliga lagar och förordningar i de länder där vi bedriver verksamhet.
• Vi ger viktiga intressenter insyn, engagerar dem på ett öppet, konstruktivt och meningsfullt sätt vid planering av skogsbruk
och vår verksamhet.
• Vi respekterar ett traditionellt nyttjande av skogen och att den har flera användningsområden.
• Vi erkänner ursprungsbefolkningarnas unika ekonomiska och kulturella rättigheter, inklusive deras lagstadgade rätt till
traditionell mark och markanvändning.
• Vi använder och främjar hållbara sätt att bruka skogen och sköta marken tillsammans med skogsägarna, vilket säkerställer
ekosystemens funktion samtidigt som det bidrar till att bevara den biologiska mångfalden samt mark- och vattenresurserna.
Vi övervakar skogens tillstånd och följer hur skötseln påverkar skogen samt använder verktyg som skogscertifiering för att
främja och kontrollera att skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt.
• Vi anskaffar inte virke och fiber från följande:
•
olaglig avverkning
•
från skyddade områden eller områden som står i begrepp att skyddas officiellt, om inte avverkningen ligger helt i
linje med nationella bevarandebestämmelser;
•
skog som avverkats där höga bevarandevärden1 hotas av avverkning
•
skog från områden som konverteras från skog eller andra trädbevuxna ekosystem till plantager eller annan
markanvändning, om inte omställningen är motiverad av sociala och miljömässiga fördelar, eller
•
avverkning som strider mot traditionella rättigheter eller medborgerliga rättigheter.
• Vi använder oss av spårbarhetssystem för att säkerställa att allt virke och fiber som vi använder kommer från lagliga källor.
• Vi kräver att våra externa massaleverantörer följer liknande principer vid upphandling av virke och fiber.
• Vi använder virke på ett effektivt sätt för att säkerställa ett högt mervärde från råvaran, främja återvinning av virke och fiber
och använda returpapper när det är miljömässigt och kommersiellt gångbart.
• Vi utformar och sköter trädplantager som en del av den lokala markanvändningen och bidrar till hållbara
försörjningsmöjligheter.
• Vi avhåller oss från kommersiell användning av genetiskt modifierade råvaror (GMO). Vi kommer att bedriva forskning på
området.

Karl-Henrik Sundström, VD

1

Enligt definitionen från resursnätverket för höga bevarandevärden (HCVRN),
som tolkats genom balanserade processer med intressenter.

