Svensk Seglings hållbarhetspolicy – miljö
Bakgrund Haven täcker sjuttio procent av jordens yta, och alla havsområden hänger samman. Trots det

skiljer sig de olika havs- och sjöområdena åt när det gäller allt från salthalt, strömmar och temperatur till
vilka djur och växter som lever där. Havsområdena skyddas på regional, nationell och global nivå. I
Sverige finns en rad olika myndigheter som arbetar med frågor som rör övervakning, förvaltning och
skydd av dessa områden. Och så finns det organisationer vars aktiviteter är helt beroende av att de marina
och sötvattensmiljöerna bevaras och utvecklas, såsom vårt eget idrottsförbund. Riksidrottsförbundets
vision för en hållbar utveckling är: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Formuleringen är hämtad ur FNrapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987. I den beskrivs hållbar utveckling i samspelet mellan tre
ömsesidigt beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Svenska Seglarförbundet står
bakom FN:s vision.

Svensk seglings roll och ansvar Hav och sjöar är till stor del seglingsidrottens och seglingsutövandets

arena. Därför ska särskilt intresse ägnas åt denna vattenmiljö. Svenska Seglarförbundet vill att
idrottsverksamheten och utövandet av segling ska ha minsta möjliga påverkan på dess miljö.
Hållbarhetsfrågorna är en del av Svenska Seglarförbundets verksamhetsidé och en del av den dagliga
verksamheten. Människans ökade belastning på miljön och dess resurser kräver gemensamt arbete. Målet
är att samtliga distriktsförbund, klassförbund, medlemsklubbar och enskilda medlemmar tar ansvar och
har ett medvetet förhållningssätt i sitt arbete för hållbarhet.
Ämneskunskap och kompetens ska finnas för miljö- och hållbarhetsfrågornas hantering inom Svenska
Seglarförbundet, både på styrelse- och kanslinivå. SSF ska stödja och inspirera att
hållbarhetskoordinatorer utses på distriktsförbunds-, klubb- och klassförbundsnivå. Det förutsätter att
svensk segling förmår utvecklas, i såväl verksamhetens innehåll och former som organisation. SSF svarar
för att vetenskapligt baserat informations- och utbildningsmaterial finns tillgängligt. Materialet revideras
och uppdateras efter hand. SSF beaktar informations- och kunskapsspridning om frågorna vid
utbildningar, konferenser och mötesplatser.
Huvudpunkter för Svensk Segling
1. Ledningsansvar och förhållningssätt. Svensk seglings olika organisationsdelar ska upprätta och
använda sig av en handlingsplan som baseras på intentionerna i hållbarhetspolicyn - miljö. SSF tar fram en
mall för detta som SSF håller uppdaterad.
2. Miljölagar och tillstånd. Svensk segling ska aktivt leva upp till gällande miljölagar och ha de tillstånd (t
ex från kommuner och länsstyrelser) som krävs för att bedriva vår verksamhet.
3. Miljöintegrering. Svensk segling strävar efter att i alla sammanhang väga in den påverkan på miljön och
klimatet vår verksamhet innebär. Denna aspekt ska även vägas in när vi samarbetar med externa aktörer.
4. Miljö- och klimateffektbeskrivningar. Svensk segling ska vid större arrangemang och event och dess
tillhörande transporter, göra erforderliga miljö- och klimateffektbeskrivningar.
SSF hoppas och tror att denna korta och koncisa version av Svensk seglings hållbarhetspolicy – miljö, ska
inspirera, bredda perspektiv och skapa delaktighet för en av vår tids mest angelägna frågor – ha omsorg
om haven och sjöarna.

