
MILJÖPOLICY 
Djursholms ridklubb 
 
◦ Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, 

återvinning och natur. 
◦ Vi ökar återvinningsgrad av avfall från petflaskor, plast och kartong 

till kompost, hästskor, gödsel och plast. 
◦ Vi uppmuntrar medlemmarna till att ta hänsyn till vår natur och miljö 

och att aktivt motverka nedskräpning. 
◦ Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet. 
◦ Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår förening. 
◦ Vi säkerställer att hantering av kemiska produkter och farligt avfall 

sker på ett säkert och miljöanpassat sätt. 
◦ Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om 

natur och miljö. 
 

Mål: 
 

 Effektiv energianvändning genom att tex ersätta gamla lampor med LED. 
 Samordnade och miljövänliga inköp. 
 Ytterligare återvinning. 
 Att leva upp till gällande miljölagar 
 En god arbetsmiljö i hållbar utveckling 
 Vi tar hänsyn till allergiker och undviker att vistas på allmänna platser i 

stallkläder. 
 Vi ska ge medarbetare och elever utbildning och information samt skapa 

förhållanden så att alla ska kunna utföra ett aktivt och synligt miljöarbete.  
 Öka personalens och medlemmarnas kunskap om risker med alkohol/droger i 

samband med hästar och ridning. 
 Arbeta aktivt för en god värdegrund och risk med social medier. 
 Miljö- och kretsloppsarbetet ingår som en naturlig del i klubbens verksamhet. 

Detta visar sig genom att ridskolan strävar efter lokalproducerat foder och mat, 
källsortering anpassad till verksamheten samt att på ett mer klimatssmart sätt 
utnyttja gödseln och underlagshantering.  

  Vi gör denna miljöpolicy känd hos alla leverantörer och övriga intressenter.  
 Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras. 

 
 
Vårt övergripande mål 
Dagens snabba förändringstakt när det gäller miljöfrågor i allmänhet förändrar snabbt 
förutsättningarna för vår verksamhet. 
Djursholms Ridklubb ska bidra till utvecklingen och vara en förebild och en inspiration 
vad gäller ständig förnyelse för att främja hållbar hästhållning. 
Miljöpolicyn ska vara en självklar del för alla verksamma på ridklubben och på så sätt 
gemensamt förbättra och utveckla en hållbar hästhållning för att undvika en negativ 



miljöpåverkan. Om alla bidrar, ökar även tillhörighetskänslan, engagemanget och 
välmåendet för både hästar och människor. 
 
Strategi 
 
Strategin för att nå våra miljömål är 
◦ att göra en adekvat och djuplodande nulägesanalys och identifiera nödvändiga 

åtgärder 
◦ att utse en hållbarhetsresurs som kan bistå verksamhetschefens miljöarbete 
◦ att tydligt och positivt kommunicera arbetet och målen för en hållbar utveckling med 

personalen, förtroendevalda, ideellt ansvariga samt alla klubbens medlemmar via 
hemsidan, anslag i stall och på anläggningen 

◦ att miljömålen kontinuerligt diskuteras på de konferenser som hålls terminsvis med 
personal, styrelse och ungdomsstyrelse och inför tävlingar samt på mötena med 
medlemmar och aktiva privatryttare och hästägare på anläggningen och 
kringliggande stall. 

◦ att utgå från hästens välbefinnande och att prioritera de klimatsmarta valen för en 
hållbar hästhållning och ridsport samt för en trevlig och sund arbetsmiljö 

 
Ansvar 
 
 Klubbens styrelse och verksamhetschef är skyldiga att känna till vilka lagar och regler 
som gäller. 
Verksamhetschefen har ett delegerat ansvar att se till att verksamheten hela tiden 
eftersträvar klubbens mål om hållbar hästhantering. 
 
Fem målområden 
För närvarande ligger fokus på att genomsyra vår miljöpolicy inom följande fem 
områden i verksamheten: 
◦ gödselhantering 
◦ anläggningen 
◦ caféverksamhet (inkl personalkökshantering) 
◦ transporter 
◦ tävlingsverksamhet 
 
Caféterian och personalköket 
Källsortering är en självklarhet. 
Miljövänliga produkter används och prioriteras vid inköp. 
Engångsartiklar undviks i största möjliga mån och vatten används sparsamt. Vi 
använder miljövänlig LED-belysning. 
Vitvaror ses över för att hålla miljöstandard. 
 
Transporter 
Transporter av olika slag är det som ger störst negativ miljöpåverkan inom hästnäringen 
enligt Miljödepartementet. Till exempel bilåkandet till och från stallet, hästtransporter 
till träning, tävling och veterinär, varutransporter eller körning av olika motorfordon på 
hästanläggningen. 
Klubben uppmuntrar till att minska negativa effekter av transporter genom att uppmana 
medlemmar att välja kollektiva färdmedel, att samåka där så är möjligt eller att cykla. 



 
 
 
Tävlingsverksamheten 
Mål 
Djursholms ridklubbs tävlingsarrangemang ska i alla delar ha en genomtänkt strategi för 
att främja hållbar ridsport. Som förebild vill vi inspirera andra tävlingsarrangörer. 
Vi har som mål att erhålla Svenska Ridsportförbundets miljödiplomering för hållbara 
evenemang och tävlingar och miljöcertifieras genom Håll Sverige Rent. 
 
Strategi 
Tävlingskommittéen planerar tävlingarna proaktivt för hållbar utveckling, exempelvis 
genom valen av produktinköp och tjänster hos våra samarbetspartners. 
Ridklubbens miljömål, samt på vilket sätt klubben organiserar tävlingen och 
tävlingsplatsen på ett hållbart sätt, ska tydligt kommuniceras till både tävlande, 
funktionärer, sponsorer och omvärld. 
 
 


