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Hållbar utveckling
En hållbar utveckling betyder att alla människor idag liksom kommande generationer har förutsättningar att leva goda liv
och utveckla sina samhällen. För att det ska bli möjligt behöver vi människor, idag och i framtiden, säkerställa att vi håller
oss inom de gränser som planeten har för att den ska kunna fortsätta att fungera. Det förutsätter även att vi människor, idag
och i framtiden, säkerställer att vi kan leva väl tillsammans, vilket innebär att vi behöver arbeta för tillit mellan oss
människor och respektera allas mänskliga rättigheter. Och slutligen innebär en hållbar utveckling att vi tar väl hand om våra
husdjur, som inte lever fritt i naturen utan bara finns i våra samhällen.
För att säkra att vi som organisation bidrar till en hållbar utveckling finns vetenskapligt publicerade och väl beprövade
"design principer" att använda för att guida våra beslut. Dessa design principer är de så kallade hållbarhetsprinciperna ofta
kallade för Det naturliga stegets metodik, i vetenskapliga publikationer, Framework for Strategic Sustainable Development,
FSSD. Likaså kan de planetära gränsvärdena publicerade av Stockholm Resilience Centre ge oss guidning kring sakfrågor vi
behöver lägga särskilt fokus på.
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1 Hållbar utveckling och svensk ridsport
VÅR VISION
Svensk ridsport är en global förebild som inspirerar för sitt gedigna hållbarhetsarbete vilket genomsyrar
all verksamhet kring häst och ryttare.
VÅR LEDSTJÄRNA
Tusentals hovar, händer och ryttare bidrar till att bygga en ridsport med hållbar utveckling i
världsklass!
Syftet med Svenska Ridsportförbundets Miljö- och hållbarhetsstrategi är att möta omvärldsförändringar med ett proaktivt arbetssätt. Vi vill bli den goda förebilden i den internationella
ridsportvärlden genom en stark medlemsnytta.
Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse äger och beslutar strategi samt driver hållbarhetsfrågan
för en naturlig integrering i all verksamhet. Utskottets roll är att verka som en stark startmotor i ett
proaktivt samarbete med förbundsstyrelsen samt deras sektioner/kommittéer.
Hållbarhetsfrågan kommer år 2025 vara en väl integrerad, naturlig samt prioriterad fråga i förbundets
verksamhet. Visionen är att utskottet har spelat ut sin roll år 2025.
Att värna miljön, hästen och andra husdjur samt främja delaktighet och samvaro mellan människor är
en viktig del i vår värdegrund. Det innebär att svensk ridsport vill vara med och verka för en utveckling
som bidrar till att ta hand om den enda planeten som har hästar och att värna det samhälle inom vilket
vi verkar. Det kan till exempel handla om att öka kunskapen inom vår sektor och att driva frågor om
mer hållbara produkter och tjänster. Det är av yttersta vikt för framtidens ridskolor, vår utbildningsverksamhet och sporten med tillhörande evenemang liksom att våra servicefunktioner arbetar aktivt i
dessa frågor.
Den snabba förändringstakten när det gäller miljöfrågor och frågor kring social hållbarhet förändrar
förutsättningarna för våra verksamheter. Det innebär att svensk ridsport behöver klara av att stödja sina
medlemmar och sektorn att hantera de risker och möjligheter som förändringen innebär. Exempel på
risker är att regleringar inom miljöområdet kommer att fortsätta att öka, vilket innebär risk för
merkostnader om inte verksamheterna lär sig att förebygga detta. När de globala resurserna blir färre
och vi blir fler människor på planeten så kommer med stor sannolikhet priserna på resurser som
råvaror, energi, spannmål att öka. Vilket till exempel innebär att det är en fördel att ha resurseffektiva
verksamheter som till exempel producerar sin egen el och ökar möjligheterna till låga energikostnader
framöver.
Samtidigt pågår en ökad innovation och efterfrågan av mer hållbara alternativ för alltifrån energi till
andra produkter och tjänster. Det är viktigt att svensk ridsport är förberedd och kan hantera den här
förändringen på ett framgångsrikt sätt, att minimera riskerna och ta vara på de möjligheter som det
innebär.
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2 Hållbar Ridsport 2025 – förväntad position
SvRFs hållbarhetsarbete beskrivs utifrån fem olika verksamhetsinriktningar som bedöms som
strategiskt viktiga och täcker våra viktiga påverkansområden. Här beskrivs hur organisationen (med hela
sin verksamhet) kan vara en positiv förändringskraft för en framgångsrik och hållbar hästnäring med
ambitionen att vara en föregångare internationellt.
Under varje verksamhetsinriktning finns en kort beskrivning av förväntad position år 2025.

VERKSAMHETSINRIKTNINGAR – HÅLLBAR RIDSPORT 2025
TÄVLING, EVENT
OCH
ARRANGEMANG

UTBILDNING
OCH
FORTBILDNING

SVRFS SERVICEORGANISATION

Ridsport för alla &
medlemsnytta

RIDSPORTEN I
SAMHÄLLET

HÄSTANLÄGGNING
OCH DRIFT

Position 2025 för varje verksamhetsinriktning
Nedan beskrivs den hållbara positionen för respektive verksamhetsinriktning. Idag har olika
verksamheter kommit olika långt i sitt arbete med att integrera hållbarhetsfrågorna. Det är en naturlig
del i en föränderlig organisation och olika delar kommer även framgent under resans gång ges olika
fokus under utvecklingsarbetet.
Svenska Ridsportförbundet har idag verksamheter med väl integrerat hållbarhetstänk och våra goda
exempel blir allt viktigare att lyfta samt beskriva tydligt för omvärlden där hållbarhetsfrågorna ges allt
större utrymme.
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2.1.1

SvRFs serviceorganisation

SvRFs serviceorganisation avser medarbetare på förbundskansliet och anställda ledare.
Position 2025
Vi lever som vi lär och visar på en hållbar kansliverksamhet med genomsyrat hållbarhetstänk. Vi har
hållbarhet med oss som en värdegrundsfråga vid inköp av såväl produkter som tjänster. Vi reser
klimatsmart och värnar de klimatsmarta valen. Våra medarbetare är förebilder med kunskap om en
hållbar utveckling och en Hållbar ridsport 2025 samt verkar ständigt för medvetenhet och integrering i
den dagliga verksamheten.
(Det här innefattar bland annat områden som: tjänsteresor, inköp, kontorsmaterial, kunskap och kompetens,
arbetsmiljö, energianvändning, sponsring, supportershopen.)
Miljö- och hållbarhetsutskottets rekommendationer till förbundsstyrelsen för SvRFs uppstart
- utbilda tjänstemän och förtroendevalda inom hållbar utveckling.
- etablera en heltidsresurs för att samordna, koordinera och driva området hållbar utveckling.
- låta heltidsresursen göra en nulägesanalys av SvRFs verksamhet kopplat till hållbarhetsstrategin samt
processleda arbetet med framtagande av mål och implementering.
-ta fram en positiv och modern kommunikationsstrategi för Hållbar ridsport 2025.
2.1.2

Tävling, event och arrangemang

Med tävling, event och arrangemang inkluderas det som sker i förbundets regi eller i samverkan med
förbundet och andra aktörer.
Position 2025
Vi lever som vi lär och visar med hjälp av våra tävlingsplatser, arrangemang och event på en hållbar
utveckling. Vi arbetar proaktivt med hållbarhet vid planerandet samt genomförandet av tävling,
arrangemang eller event. Vi påverkar samt motiverar de hållbara valen avseende inköp av produkter och
tjänster hos våra arrangörer och samarbetspartners. Vi främjar utveckling och användning av standarder
för hållbara arrangemang.
Våra projektorganisationer är förebilder med kunskap om en hållbar utveckling och en Hållbar ridsport
2025 samt verkar ständigt för medvetenhet och integrering i den dagliga verksamheten.
(Det här innefattar bland annat områden som: sponsring, hållbara event, eventets projektorganisation,
arrangemang och kurser.)
Miljö- och hållbarhetsutskottets rekommendationer till förbundsstyrelsen för SvRFs uppstart
-Utveckla tips och råd för arrangören av hållbara evenemang samt utveckla ridsportens
miljödiplomering för hållbara evenemang och tävlingar.
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2.1.3

Utbildning och fortbildning

Utbildning och fortbildning avser förbundets verksamhet såväl som den verksamhet där
Ridsportförbundet påverkar, samverkar eller utvecklar utbildningsaktiviteter.
Position 2025
Vi lever som vi lär och driver kunskapsmedvetenhet om hållbar utveckling genom våra utbildningar
samt fortbildningar på olika nivåer i förbundet. Vi säkerställer, uppdaterar, påverkar aktivt samt
kravställer att våra egna samt samarbetspartners utbildningar belyser och lyfter upp relevanta
hållbarhetsfrågor för respektive utbildning. Vi främjar förståelse för hur hållbarhetsfrågorna i ridsporten
bidrar samt påverkar i omvärlden.
Våra utbildningsledare/tränare är förebilder med kunskap om hållbar utveckling och en Hållbar
ridsport 2025 samt verkar ständigt för medvetenhet och integrering i den dagliga verksamheten.
(Det här innefattar bland annat områden som: innehåll och utbildningsmaterial, kommunikation, relevant
hållbarhetsinnehåll för respektive utbildning/fortbildning.)
Miljö- och hållbarhetsutskottets rekommendationer till förbundsstyrelsen för SvRFs uppstart
-Fortsätta sprida och använda rapporten ”Hästen och hållbar utveckling - hur kan hästen bli en
planetskötare?” samt översätta den till engelska.
-Säkerställa kompetens inom hållbar utveckling, identifiera och implementera relevanta
hållbarhetsfrågor för respektive utbildning/fortbildning.
-Lyfta fram goda exempel.
2.1.4

Hästanläggning och drift

Hästanläggning och drift avser förbundets verksamhet såväl som när ridsportförbundet påverkar,
samverkar eller utvecklar hästanläggnings -och driftsfrågor i andra forum t ex vid projekteringar,
rådgivning för ridskolor och kommuner.
Position 2025
Vi samlar och förmedlar kunskap om hur hästanläggningar kan anläggas och drivas på ett hållbart sätt.
Vi utgår från hästens välbefinnande och förmedlar kunskap om att anlägga hållbar hästanläggning samt
hur den kan driftas på ett hållbart sätt. Vi värnar, främjar utveckling och motiverar de klimatsmarta
valen med god arbetsmiljö samt visar på hållbara lösningar för såväl djur, människa och ett mer uthålligt
samhälle.
Våra projektorganisationer samt produktioner är förebilder med kunskap om hållbar utveckling och en
Hållbar ridsport 2025 samt verkar ständigt för medvetenhet och integrering i den dagliga verksamheten.
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(Det här innefattar bland annat områden som: kunskapsstöd, hållbara utbildningsmaterial, hållbart
byggmaterial och design, förnyelsebar energi, djurskydd och hälsa, miljöaspekter.)
Miljö- och hållbarhetsutskottets rekommendationer till förbundsstyrelsen för SvRFs uppstart
-Integrera hållbarhetsfrågan i besöksarbetet.
- Utarbeta enkel checklista för egenkontroll på ridskola/ridklubb som stöd i verksamheten.
-Visa på goda exempel från befintligt arbete med att stödja en hållbar anläggning och drift.
2.1.5

Ridsporten i samhället

Ridsporten i samhället avser det arbete där ridsportförbundet verkar för att påvisa sportens roll i
samhället och för en hållbar samhällsutveckling. Ridsporten i samhället syftar även till att få fler
människor att delta i en meningsfull fritid med hästen som gemensam nämnare.
Position 2025
Vi verkar i framkant för en meningsfull fritid, lika villkor, integrering och häst är hälsa samt påvisar
ridsportens förmåga att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi bidrar till att öka förändringstakten och
visar på våra goda exempel. Vi har hållbarhet med oss som en ledstjärna i vår kommunikation och
främjar debatt samt utveckling.
Våra företrädare för påverkansarbete är förebilder med kunskap om hållbar utveckling och en Hållbar
ridsport 2025 samt verkar ständigt för medvetenhet och integrering i den dagliga verksamheten.
(Det här innefattar bland annat områden som: ridsporten som friskvård, integration, ridsporten utvecklar
ledare, hästen som planetskötare (gräsklippare, biologisk mångfald).)
Miljö- och hållbarhetsutskottets rekommendationer till förbundsstyrelsen för SvRFs uppstart
- Etablera ett hållbarhetspris med kriterier och syfte som presenteras på Ryttargalan i januari 2017.
-Medverka på GHS februari 2017 och EM augusti 2017.
-Erbjuda hållbarhetsutskottet mötesplatser med medlemmarna på viktiga forum såsom att delta på
Ridsportforum 22-23 oktober 2016.
-Verka för att öka trafiken på hemsidan eller liknande forum.
- Lyfta goda exempel.
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3 Önskad arbetsordning miljö- och hållbarhetsstrategi 2017-2019
1. Beslut av strategi för Hållbar ridsport 2025.
2. Uppdra till verksamheterna att inkomma med målformulering 2017-2019. Varje verksamhet kan
beröra flera verksamhetsinriktningar och sätter då mål för varje som den berör.
3. Målformuleringarna presenteras för hållbarhetsutskott och därefter FS med utgångspunkt att
vara klara till stämman.
4. För genomförande och slagkraft önskas även en hållbarhetsresurs för att koordinera samt driva
på mål- och strategiarbete.

4 Svensk ridsports miljö- och hållbarhetshistoria
1998
Hästnäringens Kvalitets- och miljöråd med representanter från hästsportens olika organisationer bildas.
Miljöansvariga införs på distrikten
Som första ridklubb i Sverige och världen ISO-certifierades Umeå Ryttarförening
SvRF tar fram kriterier för miljödiplomering av ridklubbar
2002
Ridsportens miljöstege introduceras – ett nytt verktyg för att få fler ridklubbar att stegvis arbeta för en
bättre miljö
Riksanläggningen, Ridskolan Strömsholm, erhåller en miljöcertifiering enligt ISO 14001
2012
Hästnäringens nationella stiftelse, HNS tar fram skriften ”Våga vara klimatsmart”. Ett material som
används i våra ridklubbar.
2013
Förbundsstyrelsen antar en Miljöstrategi för åren 2014-2015
2016
Förbundsstyrelsen inrättar ett Miljö- och hållbarhetsutskott
Skriften ”Hästen och hållbar utveckling” tas fram på uppdrag av Det naturliga steget, Zeromission,
Lövsta stuteri, GotEvent och SvRF.
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Bilaga 1 - Hållbar utveckling och svensk ridsport med hästen som
planetskötare
Det händer mycket i världen just nu som ökar trycket på olika aktörer att agera när det gäller en hållbar
utveckling. 2015 blev det så kallade supermiljöåret. Efter många års förhandlingar beslutades om ett
klimatavtal där majoriteten av alla länder enades om att ta fram målsättningar för att nå en
uppvärmning på planeten med högst 1,5 grad. Det här kräver att vi har en fossilfri värld ungefär år
2030–2040. Sveriges regering har en vision om att Sverige ska vara fossiloberoende 2030, vilket
kommer att kräva stora förändringar när det gäller energi och transporter.
Tidigare under hösten antog FN 17 globala mål1 för en hållbar utveckling som även gäller för Sverige.
Forskningen visar att våra hållbarhetsutmaningar aldrig har varit större och att vi aldrig har haft mer
bråttom att agera. Enligt professor Johan Rockström på Stockholm Resilience Centre2 så måste många
av dessa trender vändas till 2030. Samtidigt som de stora hållbarhetsfrågorna för planeten och oss
människor aldrig varit större så har vi heller aldrig haft en större medvetenhet och fler "mer hållbara"
lösningar än idag. Den stora förändringen har börjat och det är viktigt att även svensk ridsport kan
samla sina initiativ och vara med och öka förändringstakten i samhället.
En halv miljon svenskar rider regelbundet och närmare 160 000 personer är medlemmar i någon av
landets ridklubbar. Det har skett en femfaldig tillväxt av antalet hästar i Sverige de senaste fyrtio åren
och idag finns ungefär 360 000 hästar i Sverige. I dagsläget omsätter svensk hästnäring cirka 52
miljarder kronor per år och bidrar med fler än 30 000 heltidsarbeten. I Sverige har vi, jämfört med
andra länder, en hög kunskap och medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor samtidigt som vi
fortfarande gör av med mycket resurser på ett ohållbart sätt framförallt genom vår konsumtion. Det här
berör förstås även ridsporten där konsumtionen av produkter och tjänster också har ökat. Om alla
andra i världen konsumerade på samma sätt som vi gör så skulle vi behöva 3,7 jordklot. Det här innebär
att även vi som bor i Sverige har mer att göra för att bidra till en hållbar utveckling och för att minska
vår miljöpåverkan.
Den ohållbara utveckling som pågår globalt, som vi är en del av, innebär även att vi blir fler människor
på vår planet samtidigt som vi har en trend av att våra resurser blir färre och förstörda på olika sätt. Det
här betyder med hög sannolikt att vi kommer att få se stora förändringar framöver, vi har redan sett en
början när det gäller fler lagar och regler för att minska olika former av förstöring och högre priser på
råvaror vilket ökar behovet av effektivisering. Samtidigt pågår en ökad innovation av mer hållbara
alternativ som erbjuds på marknaden för alltifrån energi till andra produkter och tjänster. Det är viktigt
att svensk ridsport är förberedd och kan hantera den här förändringen på ett framgångsrikt sätt, att
minimera riskerna och ta vara på de möjligheter som det innebär.

En hållbar utveckling - vad betyder det?
1
2

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.stockholmresilience.org/
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För att kunna bidra till en hållbar utveckling behöver det bli mer konkret vad det betyder för just
svensk ridsport. Vad innebär det för svensk ridsport att ha en hållbar verksamhet och att bidra till ett
hållbart samhälle? Vad innebär hållbarhet eller hållbar utveckling? Den definition på en hållbar
utveckling som ofta används kommer från den så kallade Brundtlandrapporten. Den säger att en hållbar
utveckling är en utveckling som tillfredsställer
PLAN ETEN
I DET HÅ LLBA RA
dagens behov utan att äventyra kommande
SAMHÄLLET
SA M HÄ LLET. . .
generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov. Sedan definitionen togs fram 1989 har
EKO N O MIN
...utsätts inte naturen för systematisk:
mycket forskning skett på systemnivå, det vill
1. ...koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
säga på planet- och samhällsnivå för att klargöra
2. ...koncentrationsökning av ämnen skapade av samhället
vad det här betyder. Framförallt de planetära
3. ...undanträngning med fysiska metoder;
gränsvärdena som kommer ur
forskningsområdet kring resiliens (Stockholm
...och i det samhället...
Resilience Centre) och de hållbarhetsprinciper
...finns inga strukturella hinder för människors...
som beskriver spelreglerna för en ekologisk och
4. ...hälsa
5.... kompetens 6....opartiskhet
7. ...inflytande 8.... mening
social hållbarhet (olika universitet, Det naturliga
steget3) är viktiga grunder i arbetet för en hållbar
utveckling. Se hållbarhetsprinciperna i bilden till höger.

Planeten

EN
N O M I)
AV. . .

Samhället

älle...
Ekonomin

lanet.

Bilden till vänster illustrerar ett begrepp som kallas "nested
systems" som visar på hur olika system är beroende av
varandra. "Nested systems" är det sätt som numera används
för att beskriva hur de tre olika delarna ekologi/planeten,
samhället/socialt och ekonomin förhåller sig till varandra. I
det här fallet att samhället är beroende av att planeten fungerar
och det ekonomiska systemet är beroende av att samhället och
planeten fungerar. Det här innebär i klarspråk att vi människor
är beroende av planetens resurser och tjänster för vad vi kan
göra i våra samhällen, vilket i sin tur påverkar vår ekonomiska
aktivitet.

Vad de planetära gränsvärdena och hållbarhetsprinciperna
betyder för svensk ridsport förtydligas lite mer i miljö- och hållbarhetsstrategi. Generellt sett kan vi säga
att för att leva väl tillsammans i framtiden behöver vi säkerställa att vi håller oss inom planetens
gränsvärden, arbetar för tillit mellan oss människor, respekterar mänskliga rättigheter och tar väl hand
om våra husdjur. Vårt ekonomiska system, som vi människor har skapat själva är motorn i vårt
förändringsarbete och är det enda system som vi kan ändra i vid behov.
En hållbar utveckling innebär inte en statisk och utopisk värld där alla alltid är lyckliga. En hållbar
utveckling handlar om att vi inte förstör förutsättningarna (en planet och samhällen som fungerar) för
att vi ska kunna tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
3

www.detnaturligasteget.se, http://www.thenaturalstep.org/sustainability/fssd-references/
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tillfredsställa sina behov och möjliggöra att våra samhällen ska kunna utvecklas även framöver. Det här
innebär också att ett hållbart samhälle kan se mycket olika ut beroende på hur vi vill bygga det och vilka
lösningar vi tar fram så länge vi följer spelreglerna.
Frågeställningar som ligger nära ridsporten och våra hästverksamheter
Att verka för en hållbar ridsport innebär att
säkerställa ekonomiskt säkra verksamheter som
samtidigt värnar en långsiktigt hållbar utveckling
och verksamhet. Detta innebär att vi verkar för att
vår påverkan genom svensk ridsport håller sig inom
planetens gränsvärden, att vi arbetar för tillit mellan
oss människor, vi respekterar mänskliga rättigheter
och att vi tar väl hand om våra husdjur. Idag har vi
tillsammans i samhället bidragit till att det globala
samhället överskridit fyra av de nio globala
planetära gränsvärdena som forskningen säger att
det innebär stora risker för planetens funktion att
överskrida. Dessa är 1) klimatpåverkan, 2)
övergödning genom kväve och fosfor, 3) negativ
markpåverkan till exempel genom för mycket
avskogning och 4) för hög artutrotning med en
minskad biologisk mångfald. Illustrationen nedan
från Stockholm Resilience Centre4 visar de
planetära gränsvärdena.
Våra miljöfrågor, hästnäringen bidrar till att planetära gränsvärden överskrids
Miljöfrågorna som är en del av begreppet hållbar utveckling hör till den del av hållbarhetsfrågorna som
berör planeten, den ekologiska hållbarheten. Ridsporten delar många miljö- och hållbarhetsfrågor med
lantbruket eftersom hästen använder mark för bete och för att odla foder samt använder olika
anläggningar för uppstallning och ridning. En del av de hållbarhetsfrågor som delas med lantbruket är
kopplade till odling av fodret (inom och utom Sverige) till exempel bidrag till övergödning genom
läckage av växtnäring (kväve och fosfor), användning av bekämpningsmedel och påverkan på den
biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Hästgödseln med sitt innehåll av kväve och fosfor riskerar
att bidra till övergödningen om den inte hanteras rätt. Och samtidigt innehåller gödseln växtnäring som
det är viktigt för en hållbar utveckling att få tillbaka till lantbruket som en del av växtnäringens
kretslopp. Hästen kan även bidra positivt genom att betet kan öka den biologiska mångfalden och
genom att åker- och betesmarken kan öka inlagringen av kol i marken viket kan minska eller dämpa
klimatpåverkan.
Ridsporten delar även frågor med övriga samhället som vi verkar inom. Det gäller till exempel
användning av energi till våra byggnader och för maskiner (till exempel för odling av foder) samt
transporter. Den fortsatta användningen av fossil energi bidrar till dagens klimatpåverkan. Ridsporten
har idag fått en allt större användning av produkter såsom foder, ridmode, hästutrustning och annat
4

http://www.stockholmresilience.org/
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material till våra anläggningar. I och med konsumtion av dessa produkter som mestadels produceras
utomlands berörs i princip alla hållbarhetsfrågor. Det handlar om miljöpåverkan och påverkan på
människor och husdjur (till exempel från läder) genom hela produktionskedjan från råvaror och
produktion till användning och slutligen till vad vi gör med produkten när vi inte vill ha den längre.
Samtidigt som hållbarhetsfrågorna blir allt mer akuta så ökar även i en snabbare takt de mer hållbara
lösningarna. För byggnader ökar andelen förnybar energi såsom sol- och vind. Det finns allt fler mer
hållbara lösningar för hantering av hästgödseln. Fler elbilar kommer på marknaden och andelen
ekologiska livsmedel fortsätter att öka. Även inom konsumtionsprodukter som kläder och utrustning
börjar fler alternativ komma fram. Dessa lösningar syns även inom svensk ridsport och det är viktigt att
ridsporten säkrar tillräcklig kunskap och verkar för att sektorn kan ta vara på möjligheterna. När en så
här stor förändring sker på marknaden är det även viktigt att ha kunskap att kunna "sålla agnarna från
vetet" att kunna ta avstånd från lösningar som framhålls som mer hållbara men som vid närmare
granskning visar sig inte hålla måttet och istället riskerar att skapa nya problem längre fram.
Social hållbarhet inom ridsporten
Det sociala området inom hållbar utveckling har genom ny forskning blivit tydligare och har fått större
utrymme under senare år. Kortfattat kan man säga att forskningen på systemnivå genom
hållbarhetsprinciperna (Blekinge Tekniska Högskola, Det naturliga steget) visar på att det finns vissa
saker som är avgörande för att ett socialt hållbart samhälle ska kunna uppstå och behållas över tid så att
vi kan tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov. Grundläggande för ett sådant samhälle är att det finns tillit mellan människor
och även mellan människor och våra samhällsinstitutioner, att vi litar på att till exempel skolor, polis
och sjukvård fungerar för var och en av oss. Ett hållbart samhälle behöver även en mångfald av
människor med olika erfarenheter och kompetenser för att kunna hantera alla nya förändringar och
påfrestningar som samhället kommer att utsättas för.
Forskningen har visat att för att vi ska kunna ha socialt hållbara samhällen med hög tillit och mångfald
finns det fem viktiga faktorer som vi behöver arbeta med. Dessa kan liknas vid de planetära
gränsvärdena såtillvida att om vi inte säkrar dessa så tar vi stora risker med våra samhällen. Det handlar
om att säkerställa att vi inte bygger upp system eller strukturella hinder för att alla människor ska känna
att det är 1) meningsfullt för oss att vara en del av det samhälle eller den grupp vi tillhör. Att vi inte
heller bygger upp strukturella hinder för att få 2) delta på lika villkor eller för att ha en möjlighet att
utveckla vår 3) kompetens. Det handlar också om att inte bygga upp strukturella hinder för 4)
inflytande att kunna påverka vår situation och sist men inte minst säkra att det inte finns strukturella
hinder för att vi människor kan säkra vår egen 5) hälsa (fysiskt, mentalt och psykologiskt).
Grundläggande i arbetet med dessa fem faktorer är förstås respekten för alla människors lika värde och
rättigheter.
Samtliga av dessa fem faktorer berör Svenska ridsportförbundet på olika sätt och kan därmed verka för
ett socialt hållbart samhälle genom sin verksamhet. Det finns idag många goda exempel på hur
ridsportens verksamheter bidrar positivt likväl finns det alltid utmaningar att arbeta vidare med. För
svensk ridsport handlar det om att ständigt se över hur vi påverkar människor utifrån dessa fem
faktorer för att ständigt öka och förbättra vår positiva påverkan.
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Vi vet att hästen bidrar med så mycket mer än en ridtur för oss människor och dessa sociala
hållbarhetsfrågor får allt större vikt. Det handlar om många olika frågor såsom arbetsmiljö och
arbetsvillkor inom ridsporten. Hästen och ridsportens betydelse i rehabilitering och friskvård.
Det är också många ledare som fostras inom ridsporten från unga år i olika utbildningar och genom att
de får möjlighet att lära sig om och engagera sig i föreningslivet. När det är många som träffas så
behövs alltid ett arbete för att alla ska känna sig ”trygg i stallet”, vilket också en satsning heter från
SvRf. Den består av ett material till ridklubbar som berör frågor som trygghet, trivsel och
likabehandling samt hur vi arbetar förebyggande mot kränkningar och utanförskap.
Ridsporten är en av få idrotter där alla tävlande deltar på lika villkor oavsett ålder eller kön.
Den är en också en stor handikappidrott där personer med funktionsnedsättning/åtskillnad erbjuds
träning och en meningsfull fritid på många av våra anläggningar.
Det är ett kontinuerligt arbete att se till att ridsporten bidrar till social hållbarhet för att alla grupper av
människor som berörs. Bland dagens utmaningar finns att säkerställa att ridsporten blir accepterad som
hälsoförmån tillsammans med övriga idrottsfamiljen och att öka integrations- samt det integrerade
hållbarhetsarbetet i vår verksamhet
Hästens välbefinnande - vårt ansvar
Hästens välbefinnande är i centrum förs svensk ridsport vilket beskrivs i vårt idéprogram. Vi ska forma
framtidens ledare, hästägare, och tävlingsryttare så att de förstår att värna om hästen med kunskap,
kärlek och omsorg. Det beskrivs närmare under fyra områden:





stallvett från dag ett
god hästhållning
samspelet med hästen
en ren sport

I modern hästhållning ställs krav på att hästens naturliga behov uppfylls vilket också är basen i svensk
djurskyddslagstiftning. Hästens välbefinnande är en viktig del av djurskyddet men också för ekonomin i
verksamheten. För att hålla en häst frisk är det viktigt att känna till samt ta hänsyn till hästens naturliga
beteende men också att förebygga risker eller skador som kan ske i deras närmiljö.
Hästars välbefinnande handlar i mångt och mycket om kunskap, rätt omhändertagande samt att stall
och närmiljö utgår från hästens bästa.
Indirekt påverkan på andra husdjur genom vår verksamhet
Genom våra inköp av framförallt produkter kan vi även ha en påverkan på andra husdjurs
välbefinnande någonstans i produktionskedjan. Det kan till exempel handla om inköp av textilier och
läderprodukter eller mat till våra aktiviteter. Det är viktigt att vi även tar ansvar för den här sortens
indirekta påverkan vid upphandling och inköp.
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