
 

 

 

Miljöstrategi för Solna Fältrittklubb och Solna Ridskola 

(Uppdaterad av Solna Fältrittklubbs styrelse oktober 2019) 

Bakgrund 

 Enligt Världsnaturfonden gör vi, på mindre än nio månader, av med resurser som det tar tolv 
månader för naturen att återskapa. De resterande månaderna på året samlar vi på oss en skuld 
genom att överutnyttja vårt naturkapital, samtidigt som vi samlar på oss mer och mer avfall.    

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna och den högst prioriterade  miljöfrågan. 
Ökade utsläpp av växthusgaser har ökat atmosfärens växthuseffekt, det vill säga att en del av solens 
instrålande värme inte reflekteras tillbaka ut i rymden, utan istället värmer upp jorden.   

Vår strategi bygger i stora delar på vår regerings miljömål, beaktade ur ett idrottsligt perspektiv och 
underlag från Svenska Ridsportförbundets miljöstrategi 2014–2015.  

Organisation och ansvar 

Strategin är framtagen av Solna Fältrittklubbs styrelse i samarbete med Solna Ridskola.   Målet är att 
genom spridning av strategin engagera såväl engagerade i klubben, ridskolans personal så som 
enskilda medlemmar i arbetet och efterlevandet av denna strategi.  

Vi uppmanar därför alla som vistas inom vår anläggning att följa strategin och tillämpa denna! 

Miljölagar och tillstånd  

Vi ska leva upp till gällande miljölagar och ha de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet.   

Miljöintegrering  

 Vi strävar efter att i alla sammanhang, där det är befogat och möjligt, väga in den påverkan på miljön 
och klimatet som vår verksamhet innebär. Dessa aspekter bör även vägas in när vi samarbetar med 
externa aktörer.   

Miljö- och klimateffektbeskrivningar 

Vi strävar efter att vid större nybyggnationer, om- och tillbyggnader samt vid större arrangemang, 
beakta miljö- och klimateffekter.   

Huvudpunkterna fokuseras på tre områden där ridsporten har möjligheter att påverka: 

  • Anläggningar och idrottsmiljöer  
  • Arrangemang och evenemang   
  • Miljö- och klimatanpassade transporter   
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Anläggningar och idrottsmiljöer 

Med detta menas där vi utövar träning och tävling i tid och rum. Hela vår anläggning med mark, 
ridbanan, ridhus, stall, personal- och klubblokaler. Då vi även nyttjar mark för ridning utanför vår 
egen anläggning, ex väg, skog mm ingår även vårt ansvar när vi rider eller av annan anledning vistas 
där via klubben eller ridskolans verksamhet.   

Det vi ska tänka på utifrån den negativa påverkan på miljön och klimatet som anläggningen och 
idrottsmiljön samt dess drift kan ha, så bör bland annat följande uppmärksammas för miljön: 

•  miljöanpassat byggande 
•  material och utrustning  
•  vatten och avlopp   
•  källsortering   
•  sop/oljekärl  
•  rengörings- och hygienartiklar  
•  hantering av kemiska artiklar   
•  kontorsmaterial  
•  naturskydd av omgivning  
•  luft, mark och vatten  
•  buller   

 Följande bör uppmärksammas när det gäller klimatpåverkan: 

•  uppvärmning  
•  isolering  
•  belysning  
•  varmvatten  
•  ventilation   

Arrangemang och evenemang 

Ridsportarrangemang kan definieras som idrottstävlingar och uppvisningar som är öppna för våra 
egna medlemmar, allmänheten, med eller utan entréavgift.   

Följande uppmärksammas för att minska påverkan av miljö och klimat:  

•  miljö- och klimatpolicy/plan för föreningens verksamhet och arrangemang   
•  miljö- och klimateffektbeskrivningar vid större arrangemang   
•  verka för att minimera och miljöanpassa transporter till, under och från arrangemanget   
•  verka för att varor och tjänster som köps in är miljömärkta  
•  verka för att minimera sopor - det som ändå blir till sopor källsorteras  
•  begränsa energiåtgången  
•  informera funktionärer, deltagare, publik, sponsorer och media   
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Miljö- och klimatanpassade transporter 

Vi ska sträva efter ett hållbart och miljöanpassat resande och även beakta detta när det handlar om 
transporter av hästar, foder och gödsel.    

Klimatpåverkan kan minskas betydligt genom att, då det gäller resande till och från anläggningar och 
idrottsmiljöer, få till stånd en större andel miljövänliga transporter.   

Fysiska möten i samband med sammanträden, utbildningar mm kan också i ökad utsträckning 
ersättas av telefon- och internetbaserade möten.   

Klimathänsyn bör ha hög prioritet i val av upphandling av transportsätt.   

Trafikmiljön till, från och kring ridsportanläggningar och idrottsmiljöer är inte bara viktig för miljö- 
och klimat, utan också en tillgänglighetsfråga för att barn och ungdomar ska kunna ta sig till och från 
föreningsaktiviteter på ett säkert sätt.  

Tio saker att tänka på i stallet som är bra för vår miljö  

1. Uppmuntra varandra att släcka lampor efter er i ridhuset och på utebanor.  

2. Håll dörrar stängda under de kalla delarna av året för att spara på värmen i uppvärmda utrymme.  

3. Spara på varmvattnet.  

4. Gör rent hästarna genom att borsta eller rykta istället för att spola av dem.  

5. Gå, cykla eller åk kollektivt så ofta du kan istället för att åka bil. En tredjedel av koldioxidutsläppen 
i Sverige kommer från trafiken.  

6. Ett annat sätt att spara både bensinpengar och miljö är att samåka till och från stallet. Eller varför 
inte till och från tävlingar och träningar också?  

7. Köp närproducerat ex. om du köper morötter eller äpplen till hästarna.  

8. Drick kranvatten istället för att köpa vatten på flaska. Flaskvattnet transporteras långt, vilket ger 
en onödig miljöpåverkan. I Solna har vi nyttigt, bra vatten i kranen.  

9. Släng inte skräp i naturen och plocka gärna upp skräp du ser ute.  

10. Överdosera inte tvättmedel när du tvättar din stallkläder eller hästarnas utrustning. Det är både 
dåligt för naturen och för tvättmaskinerna. 


