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Klimat- och miljöpolicy Södertälje lokalavdelning 
 

Inledning 
För Friluftsfrämjandet är det en självklarhet att vara aktiva i övergången till ett hållbart 
samhälle. Friluftsfrämjandet ska minimera verksamhetens negativa inverkan på 
klimatet och ekosystemen. För att leva efter den principen har Friluftsfrämjandet 
Södertälje tagit fram en klimat- och miljöpolicy. 
 

Målsättning 
Friluftsfrämjandet Södertälje strävar efter att minimera verksamhetens klimat- och 
miljöpåverkan. Eftersom ledarna är centrala i verksamheten behöver dessa 
fortlöpande utvärdera aktiviteters klimat- och miljöpåverkan. Ledarna behöver vidta 
nödvändiga åtgärder för att minimera skadlig påverkan på klimatet och ekosystemen. 
 

Åtgärder 
Exempel på åtgärder för att minska påverkan på klimat och ekosystem: 
 

Resor 
Välj resmål och aktiviteter som möjliggör ett klimatsmart resande. Fundera över om 
det finns alternativ eller destinationer som fungerar lika bra eller nästan lika bra, dit 
det går att resa på ett klimatmässigt bättre sätt. 
 
Korta resor:  

1. Använd kollektivtrafik och/eller cykel 
2. Samåk ”trångt”  

 

Längre resor 
1. Fundera på om det finns alternativa resmål nära. 
2. Välj färdmedel med låga koldioxidutsläpp. Fundera på om hela eller delar av 

resan kan göras med tåg. Undersök om en extra dag kan avsättas och om ett 
högre pris kan göra det möjligt. 

3. Åk buss  
4. Samåk ”trångt” 
5. Klimatkompensera. Detta bör enbart väljas i undantagsfall eftersom nyttan 

med klimatkompensation är ytterst tveksam. 
 

Mat 

Om du som ledare har möjlighet att påverka valet av mat vid en aktivitet så fundera 

på matens miljö- och klimatpåverkan. Aspekter att beakta: 

• Byt ut det som serveras till vegetariska/veganska alternativ 

• Välj KRAV-märkt 

• Välj närproducerat 

• Välj efter säsong  
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Avfall 

• Minimera mängden avfall i samband med aktiviteter.  

• Ta med allt avfall efter aktiviteten. 

• Sopsortera och kompostera.  

 

Toalettbestyr 

• Om möjligt använd iordningställda toaletter. 

• Se till att gräva ner bajs och papper. 

• Våtservetter, mensskydd och liknande får inte grävas ner eller lämnas i 

torrdass. 

• Vid läger, se till att det finns en avfallspåse för mensskydd, våtservetter och 

liknande. 

 

Utrustning 

• Vårda och ta hand om utrustningen. 

• Låna och låna ut utrustning. 

• Köp begagnad utrustning. 

• Välj miljömärkta produkter om möjligt. 

 

Utvärdering 

Miljö- och klimatpolicyn utvärderas på verksamhetskonferensen varje år. 

Policyn diskuteras på möten inom varje gren i samband med att verksamhetsåret 

inleds. 

 

 


