Miljöpolicy för
AB Högland Såg & Hyvleri
Högland Såg ska i sin verksamhet:
- Aktivt verka för att minimera de negativa effekterna på miljön.
- Aktivt verka för att anställda och entreprenörer ska ha en
arbetssituation där god och säker arbetsmiljö alltid uppnås och där
sociala hänsyn tas i all verksamhet.
- Tillämpa PEFC:s standard för spårbarhet.
.

Detta ska uppnås genom att:
- Högland Såg följer gällande lagar, förordningar, gällande PEFCpolicys och andra krav i vår verksamhet.
- Högland Såg inte tar emot virke från:
– Illegala avverkningar
– Från länder som, efter beslut av FN eller EU, omfattas export
sanktioner av skogsbaserade produkter.
– Skogar med höga bevarandevärden
– Skogar där genmodifierade träd finns
– Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
– Områden som avskogats i syfte att omställa marken till
skogsplantager eller andra vegetationstyper.
- Högland Såg bedriver skogsbruk uthålligt och miljöanpassat.
- Högland Sågs policy är att göra affärer i enlighet med tillämpliga
lagar och med hög affärsetik. Verksamheten bedrivs i enlighet med

praxis på arbetsmarknaden, där kollektivavtalets bestämmelser
utgör grunden för överenskommelse med arbetstagare. Högland
Såg bedriver verksamhet på ett sådant sätt att en god och säker
arbetsmiljö uppnås för alla anställda.
- Relationen med entreprenörer präglas av affärsmässighet och
respekt för varandras roller. Endast entreprenörer som på ett
seriöst sätt uppfyller sina åtaganden mot samhälle, anställda, miljö
och uppdragsgivare anlitas. Det ska finnas en långsiktig
affärsrelation till huvuddelen av de entreprenörer som anlitas.
- Miljöarbetet i produktionen av trävaror ska hålla, som ett minimum,
nivån för miljö- och skogslagstiftningen. Miljöarbetet ska vara
förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar för att minska
miljöbelastningen.
- Nyckelpersoner på Högland Såg ges kunskap om miljöledning och
hur miljön påverkas av verksamheten.
- Anställda och anlitade entreprenörer ska känna till företagets
miljöpolicy och allmänt om företagets PEFC arbete.
- Miljöpolicyn ska vara kommunicerad till anställda och
entreprenörer.

David Marcusson, VD

2018-01-31

