Affärsrelationer inom skogs- och lantbruk
– Handelsbankens riktlinjer
Fastställda av verkställande direktören den 11 maj 2020
Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt
värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärsrelationer, lågt
risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens affärskultur, och lägger grunden för att en framgångsrik
bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga Handelsbankenkoncernens (Handelsbankens) syn på och förhållningsätt till företag
verksamma inom skogs- och lantbruk. Riktlinjen ska fungera som
vägledning för beslutsfattande och utgöra en grund för utformning
av instruktioner för verksamheten. Riktlinjen gäller för hela Handelsbanken och för all verksamhet, till exempel kreditgivning, finansiering, kapitalförvaltning, produktutveckling och inköp.
Bakgrund
Stabila, produktiva och motståndskraftiga ekosystemen utgör grunden för en säker och hållbar utveckling. I dag är dessa system satta
under press. Utmaningarna rör allt från klimatförändring, biologisk
mångfald, föroreningar, försurning till utarmning av naturresurser,
övergödning, markanvändning och tillgång på sötvatten. Detta får
konsekvenser för såväl regional som global ekonomi.

i RSPO och certifiera huvuddelen av sin produktion. Företag som
köper eller handlar med palmolja bör vara medlemmar i RSPO och/
eller åta sig att köpa RSPO-certifierad palmolja.
Företag aktiva inom skogs- och lantbruk ska respektera arbetstagares, inklusive migrantarbetares, rättigheter och all sedvanlig nyttjanderätt för ursprungsbefolkningar. Naturresurser bör extraheras i
samråd med berörda intressenter och lokalsamhället.
Handelsbanken förväntar sig även att företag verksamma inom
skogs- och lantbruk minimerar negativ miljöpåverkan. Det omfattar
bland annat att minska utsläppen av växthusgaser och skadliga
substanser till luft och vatten och inkluderar även resurseffektivitet,
till exempel i form av effektiv vattenanvändning och att inte i onödan
använda konstgödsel och bekämpningsmedel. Dessutom innebär
det att bevara den biologiska mångfalden, förebygga skogsskövling
och skydda skog med högt bevarandevärde (HCVF) och verka för
att naturliga kolsänkor bevaras. För företag aktiva inom skogs- och
lantbruk skall djurbehandlingen kännetecknas av omsorg och
respekt.

Ett ansvarsfullt och hållbart skogs- och lantbruk är en förutsättning
för att upprätthålla och återskapa hållbara ekosystem och ett stabilt
klimat. Skogs- och lantbruk är en av de primära orsakerna till förlust
av biologisk mångfald. Förändrad markanvändning utgör en av de
största källorna till globala utsläpp av växthusgaser.

Relevanta initiativ, riktlinjer och konventioner
Globalt samarbete är avgörande för omställningen till en hållbar
ekonomi, därför stödjer Handelsbanken flera internationella initiativ
och riktlinjer. Sådana initiativ och riktlinjer är en viktig grund för
Handelsbankens hållbarhetsarbete. Inom miljöområdet kan särskilt
följande initiativ, riktlinjer och konventioner nämnas:

Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling ger en
tydlig riktning och målsättning när det gäller skogs- och lantbruk
och dess kopplingar till ekonomisk utveckling, miljö och klimat.
Ett långsiktigt hållbart skogs- och lantbruk skapar förutsättningar
för biologisk mångfald, stabilt klimat, matförsörjning och hållbar
ekonomisk utveckling.

A. Initiativ och riktlinjer
• FN:s Global Compact
• FN:s Miljöprograms Finansiella Initiativ (UNEP-FI)
• FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
• International Finance Corporations Performance Standards
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Enskilda aktörer kan inte lösa alla de utmaningar som är kopplade
till Agenda 2030, det kommer att krävas internationellt samarbete,
gemensamt ansvar och globala ansträngningar. I Handelsbanken är
vi övertygade att vi har en roll att spela i förverkligandet av Agenda
2030 och i omställningen till en hållbar ekonomi.

B. Internationella konventioner och avtal
• Riodeklarationen om miljö och utveckling
• Konventionen om biologisk mångfald
• FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)
– Kyotoprotokollet
– Parisavtalet
• Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv
(UNESCO-konventionen)
• Konventionen angående våtmarker av internationell betydelse
i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen)
• Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens
deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor
• Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridandetransporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall
• Konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda
djur och växter
• Konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening
genom olja
• Konventionen om skydd av flyttande vilda djur

Handelsbankens åtaganden
Handelsbanken vill genom sin verksamhet uppmuntra ett hållbart
skogs- och lantbruk. Vid affärsrelationer med företag verksamma
inom skogs och lantbruk ska Handelsbanken säkerställa att bolaget
har processer för att identifiera och hantera relevanta hållbarhetsrisker associerade med verksamheten.
Handelsbanken förväntar sig att företag verksamma inom skogsoch lantbruk följer relevant internationell, regional och lokal lagstiftning samt innehar nödvändiga tillstånd för sin verksamhet. Handelsbanken är positiv till och uppmuntrar miljöcertifiering av skogs- och
lantbruk, såsom FSC, PEFC, EU:s ekomärkning eller liknande.
Handelsbanken uppmuntrar hållbar produktion och användning av
palmolja. Företag som producerar palmolja bör vara medlemmar
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