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Holzindustrie Schweighofer: két év folyamatos cselekvéssorozat a romániai fenntartható faiparért






Komplex intézkedéscsomag, amely a szigorú ellenőrzésekre, az átláthatóságra és a
párbeszédre fókuszál
28.000 ezer lekövethető fuvar a Timflow nyilvános platformon, amely a rönkszállító
autókat nyomon követő saját GPS rendszer
Nyitottság és párbeszéd: az elmúlt két évben mintegy 120 hazai és külföldi újságíró
látogatta meg gyárainkat
Újraerdősítés: egy millió euró, egy millió elültetett facsemete 2024-ig
A vállalat első Fenntarthatósági jelentése online elérhető

2017 januárjában vezettük be a Holzindustrie Schweighofer azon akciótervét, amely a romániai
fenntartható faipart szeretné támogatni, ez az intézkedéscsomag magába foglal olyan akciókat is,
amelyeknek célja az illegális fakitermelés jelenségének leküzdése. Az intézkedések jóval szigorúbbak,
mint az érvényben levő törvényes előírások, és a vállalat több mint egy millió eurót fektetett az
ellátási lánc biztonságossá tételébe.
Két évvel a bevezetés után, egy rövid összefoglalót közlünk az elért eredményekről.

Szigorú ellenőrzések és a veszélyeztetett erdős területek védelme
2017 áprilisától minden egyes kamion, amely farönköt szállít a Holzindustrie Schweighofer
valamelyik feldolgozó üzemébe a Timflow nyomkövető rendszerrel van ellátva. Több mint 800
teherszállító járműre van felszerelve a GPS nyomkövető készülék és minden megtett útvonalat
szigorúan nyomon követünk. Ez egy egyedi, átláthatóságot biztosító megoldás Romániában, amely
által a Holzindustrie Schweighofer a www.timflow.com oldalon nyilvánosságra hozza a GPS
térképeket és fotókat minden egyes rakományról, mielőtt útnak indulna. Jelen pillanatban több mint
28.000 regisztrált fuvar van a platformon az elmúlt 12 hónapban.
A szigorú nyomonkövetés, beleértve a rönklerakatokból származó szállítmányokat is, garantálja a
vállalatnak, hogy a beszállítók tiszteletbe tartják azon politikánkat, mely szerint nem vásárolunk
faanyagot nemzeti parkok területéről. A terepszemlét és a beszállítok ellenőrzését a Holzindustrie
Schweighofernél 40 alkalmazottja végzi, akik az ellátási lánc biztonságáért felelnek és egyenként
havonta 5.000 kilóméteres utat tesznek meg.
Ugyanakkor továbbra sem vásárolunk kétes eredetű vagy ellentmondásos forrásból származó
faanyagot. 2018-ban például nyolc beszállítót zártunk ki az ellátási láncból, mert nem tartották
tiszteletbe a Schweighofer Csoport Faanyag beszerzésre vonatkozó politikáját. [.pdf].

Párbeszéd és átláthatóság
2018 folyamán is folytattuk a párbeszédet az érdekelt felekkel, aminek eredményeként sikerült
publikálni az első Holzindustrie Schweighofer fenntarthatósági jelentést. A jelentés a Global
Reporting Initiative (GRI) standardoknak megfelelően volt kidolgozva, átfogó képet nyújt a vállalat

főbb tevékenységeiről és a romániai faiparban vállalt szerepéről is. A jelentés olvasható a vállalat
weboldalán, www.schweighofer.ro, a Társadalmi felelősségvállalás (Responsabilitate) fül alatt.
Folytattuk a sajtó és civil szervezetek számára meghirdetett nyitott kapuk politikáját. Az elmúlt két
évben közel 120 hazai és külföldi újságíró látogatta meg a Holzindustrie Schweighofer székhelyét és
gyárait. Civil szervezetek képviselői és más magasrangú személyek is ellátogattak hozzánk, például
Thomas Waitz, zöldpárti Európai Parlamenti képviselő saját szemével láthatta, hogy hogyan működik
a vállalat biztonsági rendszere, beleértve a Timflow nyomkövető rendszert is. Az ellátási lánc
biztonságáról folytatott nyilvános konzultációk sorozata is rendszeres volt az elmúlt évben. Ezeken a
konzultációkon az elmúlt két évben közel 750 személy vett részt, akik civil szervezeteket, az iparágat,
a hatóságokat, az akadémiai közeget képviselték.

A nehezen regenerálódó erdők újratelepítése
Az „Erdő a jövőnek” projekt 2017 őszén indult, amelynek az a célja, hogy 2024-ig egymillió
facsemetét ültessünk el, illetve hét éven keresztül ezeket utógondozzuk. A legelső akció után, amely
2017 novemberében volt, a kezdeményezéshez sok lelkes önkéntes csatlakozott, több mint ezer
ember ültetett facsemetéket 2018 tavaszán. Jelen pillanatig 160.000 facsemetét ültettek el, a
Kárpátok olyan nyolc erdős övezetében, ahol a természetes regenerálódás már nem volt lehetséges.
Egy átfogó bemutatása a csemeteültetési akciónak a projekt oldalán olvasható.
A csemeteültetés idén tavasszal is folytatódik, felgyorsított ütemben, már ki lett választva az a nyolc
új parcella az ország hat megyéjében, amelyeknek az összterülete 40 hektár. Ugyanakkor azokon a
területeken, amelyeket a tavaly ültettek be, szakszerű gondozást végeznek (gyomlálás, kiegészítés).
A teljes programot és a pontos helyszíneket hamarosan a www.padureademaine.ro oldalon közöljük.

Michael Proschek- Hauptmann a Schweighofer Csoport fenntarthatósági és megfelelőségi igazgatója:
„A fenntarthatóság a vállalat küldetéstudatának fontos eleme. Remélem, hogy sikerült egyértelműen
kinyilvánítani elköteleződésünket. A kritikák ösztönzően hatnak ránk, hogy még nagyobb
átláthatóságot tanúsítsunk, nyitottabbak legyünk a párbeszéd iránt és intézkedéseket hozzunk.”

A Schweighofer Csoportról
A Schweighofer Csoport egy osztrák eredetű családi vállalkozás, több mint 400 éves tapasztalattal rendelkezik a
fafeldolgozás terén. Jelenleg a cégcsoport Európa szerte aktív, legfőbb tevékenysége a fafeldolgozás, de bioenergiát is
előállít, illetve erdőgazdálkodási és ingatlan ügyletekben vesz részt. A Schweighofer Csoport Romániában három
deszkagyárat és két panelgyárat működtet. Németországban is működik egy deszkagyár. A cégcsoport vezető szerepet tölt
be az európai faiparban, jelenleg mintegy 3.100 embert foglalkoztat. A Holzindustrie Schweighofer a világ több mint 70
országába exportálja termékeit.
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