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Vi driver på en måte som tar sikte på å minimere miljøpåvirkninger og fremme bærekraftig 
arealbruk. Vi vet at våre aktiviteter kan påvirke biologisk mangfold i land-, kyst- og 
ferskvannsøkosystemer, så vel som tjenestene som naturlige systemer gir lokalsamfunnene.  

For å beskytte disse verdiene og tjenestene, bruker vi avbøtelseshierarkiet for unngåelse, 
minimering og avbøtelse gjennom utbedringer og mottiltak i alle livssyklusens faser i driften vår. Vi 
har også mål om null nettotap av biologisk mangfold for nye anlegg og større utvidelsesprosjekter. 

Vi er opptatt av å oppfylle internasjonale standarder for beskyttelse av biologisk mangfold, herunder å 
overholde gruvedriftprinsippene fra International Council on Mining and Metal. Vi respekterer offentlig 
utpekte verneområder, som nasjonalparker og naturreservater, der streng naturvern er 
forvaltningsmålet. Vi har også forpliktet oss til ikke å utforske, grave eller operere i Verdensarvsteder. 

Vår tilnærming identifiserer risiko og muligheter for biologisk mangfold, for eksempel 
tilstedeværelsen av truede arter i regionene der vi driver. Vi håndterer slik risiko ved å utvikle en 
handlingsplan som setter klare og målbare mål eller indikatorer som Alcoa og våre interessenter 
kan vurdere effekten av. Vi tror på vitenskapsbaserte løsninger og oppretter forskningssamarbeid 
for både å forstå potensielle innvirkninger og informere ledelsespraksis. 

Vi utfører omfattende rehabilitering av gruvene våre til godkjente ytelseskriterier, og erkjenner at 
restaurering av økosystemer spiller en nøkkelrolle i å dempe uunngåelige konsekvenser for 
biologisk mangfold. Vi er stolte av gruverestaureringsarbeidet – som har mottatt global 
anerkjennelse som bestepraksis. 

Våe progressive gruverehabilitering av våre gruver bidrar til kollektive innsats for å stoppe 
avskoging globalt ved å gjenopprette skogekosystemer for alle skogområder forstyrret av vår 
gruvedrift, der dette er målet avtalt med interessenter. 
Vi rapporterer om resultatene for arealforvaltning og rehabilitering i vår årlige bærekraftsrapport. 

I tillegg streber vi under alle omstendigheter etter å implementere Alcoas retningslinjer for biologisk 
mangfold i våre ikke-drevne joint ventures gjennom å påvirke våre joint venutre-partnere. 

 

http://whc.unesco.org/en/list

