
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trollhättans fältrittklubb vill bidra till minskad miljöpåverkan och medverka till en hållbar 
utveckling tillsammans med våra medlemmar. Vi ska sträva för ständiga förbättringar, följa 
gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om djur och natur. 

 

 

 

 

 

 

  

Miljö- och hållbarhetspolicy 
Trollhättans fältrittklubb 



Mål och utvecklingsområden 
• Minska näringsläckage och avrinningsproblematik i våra hagar 
• Arrangera hållbara tävlingar och aktiviteter 
• Öka medlemmarnas medvetenhet om hur vardagliga handlingar och val kan bidra till en 

positiv utveckling av miljön. 
• Öka den biologiska mångfalden genom sommarbete 

 

 

 

”En naturbetesmark är en gammal mark som har betats  
men aldrig plöjts, gödslats eller såtts med gräs.  
Dessa marker har en hög biologisk mångfald”  

Hästen och hållbar utveckling, Svenska ridsportförbundet 

Avfallshantering, sortering och återvinning 
Vår avfallshantering ska präglas av ett ständigt förbättringsarbete för att förebygga och minska 
negativ miljöpåverkan. Avfall som det finns inarbetade rutiner för: 

• Gödsel - läggs i container och töms regelbundet 
• Hösilageplast - samlas in och lämnas till förbränning 
• Pantburkar och petflaskor – samlas in och pantas 
• Metall från stall och verkstad – sorteras och lämnas på återvinningsstationen 
• Lampor och lysrör – samlas in och körs till återvinningscentralen 
• Batterier – sorteras och körs till batteriholken återvinningsstationen 
• Förbrukade elartiklar – samlas in och körs till återvinningscentralen 
• Medicinrester – lämnas in till Apoteket 

Förbättringsområden 
Vårt mål är att bli bättre på att:  

• Sortera och återvinna papper, kartong, glas, plast och metall från våra klubblokaler, 
personalutrymmen och stall genom att ordna sorteringsstationer.  

• Informera, inspirera och hjälpa våra medlemmar, gymnasieelever och personal att sortera 
och återvinna. 



 

 

 
 

”Vi har ett ansvar för att vårt avfall hanteras på  
ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt” 

Avfallsplan, Trollhättans stad 

Material och förbrukning 
Vår förbrukning ska präglas av ett ständigt förbättringsarbete för att förebygga negativ 
miljöpåverkan. Vi strävar efter att:  

• Kommunicera via webben som e-post, hemsida och sociala medier för att minimera 
pappersförbrukningen. 

• Minska på elförbrukningen genom att släcka ljuset i våra stall, kring hagar och anläggning när 
det inte behövs 

• Uppmana våra medlemmar att återbruka utrustning och ridkläder genom tex 
facebookgruppen ”Köp och sälj tfrk” 

Förbättringsområden 
Vårt mål är att bli bättre på att:  

• Köpa in och använda miljömärkta städ- och rengöringsprodukter 
• Välja närproducerade och ekologiska varor till vårt café så ofta vi kan 
• Undvika att använda engångsartiklar, genom att tex tillhandahålla porslinskoppar vid 

kaffeautomaten. 
• Erbjuda kranvatten med egen kolsyrning i caféet vid tex aktiviteter och tävlingar 

 

”Tillsammans kan vi få saker att hända” 

 



 
 

”Det är skitsmart att mocka hagarna!  
En ren hage minskar belastningen på miljön  

och risken för hästarna att smittas av parasiter” 
Hästnäringens Miljökommitté 

 

Klimatsmarta tips 
Hästen och hållbar utveckling, Svenska ridsportförbundet 

Hållbara idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet 

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling 

 

 

 

 

 

 

https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/miljo-och-hallbarhet/hohu_publikation.pdf
https://hallbaraidrottsevenemang.se/
https://www.globalamalen.se/
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