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Vattenfall toppar ranking för biologisk 
mångfald  
 
Vattenfall placerar sig på första plats på Ecogains årliga index för 
biologisk mångfald. Totalt har 240 storföretag i Norden och Baltikum 
granskats för sitt arbete för att skydda och stärka naturen som en del 
i deras affärsverksamhet.      
 
Biologisk mångfald är betydelsefullt för Vattenfalls affärsverksamhet samt ett sätt att visa 
sig konkurrenskraftig. Vattenfalls affärsstrategi har nu fått en bekräftelse på sina ambitiösa 
mål, sitt arbete med biologisk mångfald i hela värdekedjan samt sin rapportering av olika 
projekt som bedrivs för att minska påverkan på naturen. 
 
- Under 2020 har vi satt ett ambitiöst mål om att sträva mot en nettopositiv påverkan på 
den biologiska mångfalden och det är viktigt att vi kontinuerligt arbetar med att stärka 
naturskyddet. Vi är mycket stolta över att få ett kvitto på att vi är det mest framåtsträvande 
företaget när det kommer till biologisk mångfald som en del av vår affärsstrategi, säger 
Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall.        
 
- Vattenfalls ambition och mål att ha en nettopositiv inverkan på biologisk mångfald till 
2030 är i linje med vad vetenskapen kräver, och de visar tydligt i sin 
hållbarhetsrapportering att de tar frågan om biologisk mångfald i beräkning i sina 
affärsprocesser. Detta har stor påverkan på resultatet i vår analys, kommenterar Fredrik 
Höök, VD, Ecogain. 
 
Biologisk mångfald är ett ämne som tydligt klättrar allt högre upp på dagordningen. 
Exempelvis kommer det globala toppmötet, COP-15, att hållas i Kina senare i år. Mötet 
kommer att spela en viktig roll för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Även på EU-
nivå märks arbetet med att skydda och stärka naturen i form av det nya åtgärdspaketet 
Green Deal.     
 
- Vårt arbete med biologisk mångfald och hållbarhet är en förutsättning för att kunna 
genomföra vår affärsstrategi. Detta alldeles oavsett om det rör sig om miljöanpassningar 
och flexibilitet i vår vattenkraft, nya tillstånd gällande vindkraft eller ny affärsverksamhet 
som datacenters och Hybrit-projektet”, säger Anna Borg, koncernchef och VD, Vattenfall.  
 
Ecogain är ett svenskt miljökonsultföretag specialiserat på biologisk mångfald och har 
utfört rankingar sedan 2020. För att läsa ytterligare om rankingen klicka här. 
             
Läs mer om att Vattenfall nyligen gick med i initiativ för att skydda och stärka naturen här   
 
Läs mer om Vattenfalls arbete kring miljöansvar och biologisk mångfald här 
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