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Miljöpolicy Svenska Skogsplantor  

 
Svenska Skogsplantor bidrar till att utveckla den förnyelsebara resursen skog genom att 
producera skogsodlingsmaterial och förmedla tjänster för återbeskogning. I vår verksamhet 
ska vi sträva efter att minska den negativa påverkan på miljön så långt det är miljömässigt 
motiverat och ekonomiskt rimligt. Vi har samma ansvar mot naturen och miljön som mot våra 
kunder, anställda, ägare och samhället omkring oss. Vårt miljöarbete ska bedrivas så att alla 
kan ha fullt förtroende för oss. 
 
1. Miljöledningssystem. Svenska Skogsplantor ska upprätthålla ett system för miljö-styrning 
och miljörevision. För att kunna ta ett aktivt miljöansvar i det dagliga arbetet ska alla 
medarbetare med hänsyn till arbetsuppgifter ges relevant utbildning och information.  
 
2. Ständiga förbättringar. Vårt miljöarbete ska vara förebyggande, livscykelsorienterat och 
ständigt förbättras. Vi förbättrar vårt miljöarbete med uppställda mål och handlingsplaner. 
 
3. Resurssnålhet. Hela vår verksamhet präglas av resurshushållning och så långt det är 
rimligt använder vi förnyelsebara resurser. 
 
4. Avfallsminimering och återvinning. Vi ska minimera uppkomsten av avfall och så långt det 
är möjligt återvinna egna restprodukter. 
 
5. Styrda processer. Svenska Skogsplantor skall göra sina tillverkningsprocesser och utsläpp 
skonsamma för miljön. Detta innebär att teknik för att öka systemslutning och förbättra 
reningsmetoder tillämpas så långt möjligt. Vi ska utföra våra processer enligt 
verksamhetsledningssystemet.  
 
6. Lagkrav och Miljökrav mm. 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/leverantörer 
som är knutna till verksamheten ges efter behov relevant utbildning för att kunna ta aktivt 
miljöansvar i det dagliga arbetet. 
 
7. Samverkan. Vi ska sträva efter såväl samarbete med forskning och utveckling som en 
öppen dialog med kunder, myndigheter och miljöorganisationer. Våra miljömål och åtgärder 
skall revideras när ny kunskap finns tillgänglig. 
   
Roger Johansson 
Affärsområdeschef 


