Miljöredovisning 2019
RS Miljöpolicy
✓ Ridskolan Strömsholm utvecklar kunskap, hästar och människor och arbetar aktivt för att
verksamheten med forskning, utbildning och sport i fokus bidrar till en hållbar utveckling
på naturens villkor.
✓ Miljöarbetet präglas av ständig förbättring och förebyggande insatser mot negativ
miljöpåverkan till exempel genom en strävan att minska energianvändning samt att
hushålla med resurser. RS arbetar även med att utveckla och införa nya hållbara
arbetsformer.
✓ RS ska väl uppfylla miljölagstiftningen och den ska utgöra basen i vårt miljöarbete.
✓ Miljö- och kretsloppsarbetet ingår som en naturlig del i RS verksamhet. Detta visar sig
genom att RS strävar efter lokalproducerat foder och mat, källsortering anpassad till
verksamheten samt att på ett mer klimatssmart sätt utnyttja gödseln.
✓ RS ska ge medarbetare och elever utbildning och information samt skapa förhållanden så
att alla ska kunna utföra ett aktivt och synligt miljöarbete.
✓ RS ska göra denna miljöpolicy känd hos alla leverantörer och övriga intressenter.
Föreningen Ridskolan Strömsholm bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken. RS är även miljöcertifierad enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet innebär bland
annat att vi systematiskt tittar på de aktiviteter vi har och deras miljöpåverkan bland annat genom
att varje år göra en Miljöhusesyn. Miljöbalken och Miljöhusesyn ligger till grund för vår
miljöpolicy som i sin tur styr de miljömål som vi har satt upp. Vår negativa miljöpåverkan
bedöms som förhållandevis liten, och de mest betydande miljöaspekter är transporter,
elanvändning och kunskap om hållbarhet. Detta återspeglas i de övergripande miljömål som är
energi, transporter och kunskap. Dokument gällande miljöarbetet har samlats i en miljöhandbok
som är tillgänglig för alla medarbetare via nätverket.
Personalen har regelbundet informerats om aktuella miljöfrågor på personalmöten.
Allmänheten har informerats om vårt miljöarbete på vår egen hemsida. Kopior på vår ISOcertifiering i form av tavlor sitter uppe på strategiska platser (Knytpunkten, Röda Ridhuset mm).
Även våra studenter, studerande, elever och deltagare har informerats om vårt miljöarbete i form
av bland annat informationsblad vid kursstart. Även kunder som hyr vår anläggning informeras
om detta.
Miljönyckeltal:
Elförbrukning per m2 total uppvärmd yta
Elkostnad per m2 total uppvärmd yta
Total årsmängd gödsel i m3/antal stallplatser och år
Transporter

146 kWh/m2
209 kr/m2
10,7 ton/box
Bil: 103 mil/helårsanställd
Flyg: 249 mil/helårsanställd
Tåg/buss: 84 mil/helårsanställd

Totala elförbrukningen var under föregående år 1 532 670 kWh för både uppvärmning,
elförbrukning samt varmvatten vilket är ca 32 000 kWh lägre jämfört med 2018. Detta är 3:e året
i rad ed lägre nivåer jämfört med föregående år vilket är visar att sedan vi genom bland annat bra
rutiner lyckats sänka vår energiförbrukning. Nyckeltalet när det gäller transporter har också
minskat vi allt mer i den mån det är möjligt använder oss av digitala möte. Däremot har vår
produktion av hästgödsel, 1745 ton, ökat till den nivån vi haft sedan 2016 och dessnyckeltal är
också åter på denna nivå. All gödsel hämtas av en närboende lantbrukare, som komposterar den
och sedan sprider på sina marker.

