MILJÖPOLICY
Miljöfrågor och hållbarhet är ett viktigt fokusområde i vårt samhälle och förändringstakten är hög.
Lagar och andra myndighetskrav kan snabbt förändra förutsättningarna för vår verksamhet och att
främja hållbar hästhållning kräver ständig förnyelse av miljötänk och arbetssätt.
Marks Ridklubb strävar efter att minska vår miljöpåverkan och ha en långsiktigt hållbar verksamhet.
Miljöpolicyn ska vara en självklar del av vårt arbetssätt och vi ska använda våra tillgångar på ett
effektivt sätt. De viktigaste miljöaspekterna när det gäller ridklubbens verksamhet är transporter,
gödselhantering och energianvändning. Vi ska även i möjligaste mån välja det mest miljövänliga/
klimatsmarta alternativet vid inköp av produkter och tjänster.

Fokusområden
➢ Vi reducerar transporter genom att ridskolan i möjligaste mån väljer lokalproducerat foder och
inköp i bulk. Vi väljer även lokala aktörer vid hantering av gödsel och underlagsmaterial och
samordnar leveranser.
➢ Vi strävar mot minskad energianvändning genom att t ex regelbundet följa upp och utvärdera
vår elförbrukning, ersätta gamla lampor med miljövänlig LED och släcka belysningar i ridhus
och paddock direkt efter ridning.
➢ Vi arbetar för ökad återvinningsgrad av både hushållsavfall, t ex petflaskor, burkar, plast och
kartong, och avfall från ridskoleverksamheten, t ex gödsel, pallar och plastemballage.
➢ Vi uppmuntrar medlemmarna till att ta hänsyn till vår natur och miljö och att aktivt motverka
nedskräpning.
➢ Vi säkerställer att hantering av kemiska produkter och farligt avfall sker på ett säkert och
miljöanpassat sätt. Detta gäller även hantering av medicinrester. Vi strävar efter att använda
miljömärkta produkter i vår verksamhet och minska användningen av skadliga ämnen i vår
förening.
➢ Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om natur och miljö.

Strategi & Arbetssätt
➢ Miljö- och hållbarhetsarbetet ska ingå som en naturlig del i ridklubbens verksamhet.
➢ Styrelsen ska regelbundet göra nulägesanalys och vid behov identifiera åtgärder för
prioriterade miljöaspekter.
➢ Vi ska tydligt och positivt kommunicera vårt arbete med miljö och hållbar utveckling till såväl
anställd personal som medlemmar via t ex hemsidan, medlemsbrev och anslag på
anläggningen.
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➢ Vi ska ge anställd personal och elever utbildning och information samt skapa förhållanden så
att alla ska kunna bidra till ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.
➢ Vi ska aktivt arbeta för en god värdegrund, inte minst på sociala medier.
➢ Vi ska ha en tydlig Rutin för hantering av gödsel och avfall.
➢ Vi ska göra relevanta delar av vår miljöpolicy känd hos våra leverantörer och övriga
intressenter.
➢ Vi ska utgå från hästens välbefinnande och prioritera klimatsmarta val för en långsiktigt hållbar
hästhållning och för en trevlig och sund arbetsmiljö.

Ansvar
Klubbens styrelse och ridskolechef är skyldiga att känna till vilka lagar och regler som gäller för
verksamheten. Ridskolechef har ett delegerat ansvar att se till att ridskoleverksamheten hela tiden
eftersträvar klubbens mål om minskad miljöpåverkan och hållbar hästhantering.
Miljöarbetet kan dokumenteras t ex i styrelseprotokoll och/eller i klubbens Verksamhetsplan vilken
följs upp årligen.
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