Villatillverkare ”ställer tillbaka träden”
– Vi är först i landet med detta!
Efter fem framgångsrika år tyckte ägarna att det var dags för Skövdevillan att börja
ge tillbaka till naturen. Därför klimatkompenserar företaget nu fullt ut.
– Vi samarbetar med Vi-skogen och planterar träd i Afrika, träd som, förutom att
binda koldioxid, även ger människorna där en bättre tillvaro, säger VD Christian
Grane.
Skövdevillan är först i sin bransch med att satsa på klimatkompensering genom
återplantering i Vi-skogens projekt.
– Men säkerligen inte sist! Det här är något som allt fler kommer att satsa på, tror han.
Att valet föll på återbeskogning på en fjärran kontinent föll sig naturligt. Det är ju
husbyggsatser i trä man tillverkar. På hemmaplan är träd ingen bristvara direkt, men det ser
annorlunda ut på andra håll.
– Så att klimatkompensera tillsammans med Vi-skogen kändes som ett naturligt alternativ.
De planterar träd i Afrika. Miljöarbetet certifieras av Plan Vivo som även premierar hållbara
jordbruksmetoder vilket i sin tur leder till minskad fattigdom. Vi-skogen jobbar med
bondekooperativ som utbildas och får hjälp med trädplanteringen, berättar Christian Grane.
Tillsammans med sin personal kommer han nu att kunna följa de bönder som får ta del av
just Skövdevillans insats.
– Vi får löpande information om hur många träd som planterats, hur det går med de berörda
familjerna och hur de blir hjälpta av projektet. Vi-skogen har otroligt noggrann uppföljning
och varje enskilt träd omräknas i CO2. Skulle ett träd dö så planteras det nya.
Avtalet löper inledningsvis på tre år och innebär att företaget kompenserar för alla sina
utsläpp, alltså inte bara från produktionen utan även för resor till och från arbetet för alla
anställda, tjänsteresor, måltider under arbetstid och så vidare.
Samtidigt är det viktigt att välja rätt, vilket inte minst de dåliga förhållanden som Kalla
Fakta nyligen avslöjade kring ett projekt med klimatskog som svenska staten är delaktig i.
– Vi-skogen jobbar på ett helt annat sätt och involverar lokalbefolkningen och deras
organisationer i sina projekt, poängterar Christian Grane.
Bland annat ligger fokus i dessa på lokalt ägarskap och att berörda bönder själva får
bestämma om de vill delta eller inte. Resultatet blir en kombination av klimatkompensering
och lokal utveckling.
Utveckling satsar även Skövdevillan på hemmavid.
– För givetvis nöjer vi oss inte med att bara kompensera, utan vi arbetar målmedvetet på att
minska klimatbelastningen. Exempelvis kommer vi bara att använda förnybar el och även
arbeta för att våra samarbetspartners ska minska sin miljöbelastning.
Ett designprojekt pågår också och målet med detta är att skapa hus som kräver minimalt
med energi. Bland annat adderas teknik som redan finns i form av solceller och solfångare.
En speciell ny energivägg har redan tagits fram till husbyggsatserna liksom ett effektivt sätt
att sammanfoga dem.
– Vi vill ligga i framkant med allt vi gör. Därför ser vi inte heller klimatkompensering som
en uppoffring utan som en investering i allas vår framtid. Dagens kunder är dessutom
väldigt medvetna och pålästa om hur vi som leverantörer arbetar och därför blir det allt
viktigare hur företagens miljö- och hållbarhetsprofil ser ut. Att vi nu klimatkompenserar

fullt ut och då samtidigt kan ge andra människor en bättre tillvaro känns därför fint,
summera Christian Grane.

