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1 Det här är hållbarhet för oss 
 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  
 
Ur Brundtlandkommissionens rapport, Vår gemensamma framtid, från 1987 
 
Mellanskog arbetar med en bred och inkluderande definition av hållbarhet. Vi tror att ekologiska, 
ekonomiska- och sociala aspekter samspelar i skapandet av en långsiktigt hållbar värld.  
 
Vi är en skogsägarförening. Den långsiktiga förmågan hos våra medlemmars skogar att producera 
nyttor, ekosystemtjänster, är avgörande för vår verksamhet. Därför är vår utgångspunkt att de 
skogar vi lämnar till nästa generation ska vara rikare, både ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv och 
ett produktionsperspektiv, än de skogar vi har i dag. Ett aktivt skogsbruk är ett av de bästa sätten att 
motverka klimatförändringarna. Vi är stolta över vårt bidrag till ett hållbart samhälle och att vi är en 
del av lösningen på vår tids största utmaning.  
 
Vi ägs av våra medlemmar och vårt mål är att skapa mervärde för dem. Det gör vi genom en effektiv 
och värdeskapande verksamhet och en god förvaltning av våra resurser. Tillsammans arbetar trygga 
och engagerade medlemmar, förtroendevalda och medarbetare för att förverkliga Mellanskogs 
vision;  
 
”Tillsammans för starkare skogsägare och rikare skogar”. 
 

2 Syfte 
Policyn definierar Mellanskogs syn på hållbarhet och pekar ut vägen framåt. Policyn ska vara ett 
verktyg för ett integrerat arbete med hållbar utveckling i hela Mellanskog.  
 

3 Målgrupp 
Mellanskogs hållbarhetspolicy vänder sig i huvudsak till föreningens anställda och medlemmar, men 
påverkar och berör också intressenter som:  
 
Leverantörer 
Entreprenörer 
Transportörer 
Industrikunder 
Förtroendevalda 
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4 Mellanskogs hållbarhetslöften  
➢ Vi ökar vårt positiva klimatbidrag  

Växande skog binder koldioxid. Genom ett aktivt brukande och genom åtgärder som ökar 
tillväxten i våra medlemmars skogar ökar vi också vårt positiva bidrag till klimatet. 
  

➢ Vi minskar vårt fotavtryck  
Mellanskog tar ansvar för den klimat- och miljöpåverkan som uppstår på grund av vår 
verksamhet. Genom ständiga förbättringar och resurseffektivitet verkar vi för att minimera 
vårt avtryck på världen runt oss. Vi köper inte virke från kontroversiella källor.  
 

➢ Vi är jämställda, engagerade och trygga  
Mellanskog arbetar metodiskt för en jämställd, trygg och inkluderande arbetsplats där 
värdegrundsarbete samt en stark säkerhetskultur är centralt. Resultatet blir en förening där 
medarbetare och förtroendevalda trivs och når framgång.   

 
➢ Vi stärker ekonomiska nyttan för medlemmarna och för de samhälle där vi verkar.  

Mellanskog bedriver en effektiv och värdeskapande verksamhet med medlemmarnas nytta i 
fokus. Genom lokal förankring och en aktiv närvaro i hela vårt verksamhetsområde stärker vi 
den lokala utvecklingen.  

 
 
Följande globala hållbarhetsmål är prioriterade för Mellanskog:  
 

  
 
 
 
 

 

   
 
 
 

 

5 Så här arbetar vi med hållbarhet 

Ledstjärnor i arbetet 
 

➢ Vi jobbar systematiskt och strävar ständigt mot att bli bättre. 
 

➢ Vi är transparenta.  
 

➢ Vi vet att mångfald i brukandet ger mångfald i skogen. 
 

Arbetet med hållbarhet genomsyrar hela Mellanskogs verksamhet. Hållbarhet är allas ansvar.  
 



Policy                                                         

 

 
Dokumentkategori: Policy Dokumentägare: Vd 

Dokumentnamn: Mellanskogs hållbarhetspolicy Antogs: 2021-11-19 

5 

Vi har en öppenhet kring hållbarhetsarbetet och strävar efter dialog med intressenter för att 
utveckla arbetet. Vi kräver samma öppenhet från våra leverantörer.  
 
Vi fokuserar på de områden där vi har störst påverkan och störst möjlighet att göra skillnad. Till varje 
hållbarhetslöfte knyts mål och åtgärder. De har som utgångspunkten att minimera negativa avtryck 
och maximera värdeskapande. 
 
Progress och resultat på respektive hållbarhetslöfte rapporteras årligen i Mellanskogs års- och 
hållbarhetsredovisning.  
 
Ryggraden i vårt hållbarhetsarbete är att arbeta enligt relevanta lagkrav samt våra interna rutiner 
och certifieringar. Vi använder oss av lämpliga och erkända standarder för miljö- och 
kvalitetsledning. Vi strävar efter att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling och våra 
nationella miljömål. 
 

6 Efterlevnad och dokumenthantering                                        
Alla medarbetare ska känna till vilka policydokument Mellanskog har och var de återfinns. För att 
säkerställa medarbetarnas kännedom utgör alla policyer ett obligatoriskt moment i 
utbildningsportalen för angiven målgrupp. Ansvaret att efterleva policyn vilar på varje individ. Att 
Mellanskog arbetar enligt fastställda policyer och rutiner ska följas upp i internrevision. 
 
Hållbarhetspolicyn ska publiceras externt.  
 
Policydokument antas av ledningsgruppen eller föreningsstyrelsen. 
 

 


