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     Datum 2019-03-11 
 
 
INRÄTTANDE AV 
 
Fjällmiljöpolicy för Svenska Fjällklubben 
 
 
Styrelsens förslag till beslut på årsstämman 
 
Årsstämman beslutar inrätta en fjällmiljöpolicy inom Svenska Fjällklubben. 
 
 
 
Ärendebeskrivning – föreslagen policy 
 
 
Syftet med en fjällmiljöpolicy  
Fjällen1 är en unik natur- och kulturmiljö som omfattar en stor del av den skandinaviska halvön. 
I de svenska fjällen finns både områden av vildmarkskaraktär och kulturbygder. Här finns 
outbyggda forsar och vattenfall, fjällnära natur- och urskogar, glaciärer och snölegor, men även 
mänsklig påverkan i form av bil- och järnvägar, kraftverk, gruvor och annan näringsverksamhet. 
I fjällen samsas såväl bofasta, yrkesverksamma som tillfälliga turister. För att så många som 
möjligt ska få uppleva och verka i fjällens natur- och kulturlandskap krävs att det finns en 
grundläggande kunskap, samt respekt och hänsyn för den särpräglade fjällmiljön. Svenska 
Fjällklubben och dess medlemmar ska vara goda förebilder och gemensamt verka för att sprida 
den insikten. Hållbart nyttjande är en förutsättning och viktig ledstjärna i detta arbete. Syftet 
med fjällmiljöpolicyn är att peka ut riktningen för klubbens hållbarhetsarbete och ge vägledning 
i fjällmiljöfrågor. Avsikten är att klubbens gemensamma värderingar tydligt ska framgå av 
fjällmiljöpolicyn. 
 
Storslagen fjällmiljö 
Med fjällmiljöpolicyn som grund, ska Svenska Fjällklubben främja respekten för fjällen som 
ekosystem, kulturlandskap och område för näringsverksamhet, samt verka för att miljömålet 
Storslagen fjällmiljö2 uppnås.  
 
 
 
 
                                                 
 
 
1 Med fjällen avses den definition som används i Nationalencyklopedin – berg som når över den 
klimatiska trädgränsen upp i kalfjällets höjdzon. 
2 Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en 
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 
(Riksdagens definition av miljömålet.) 
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Certifieringar och ramverk 
Till grund för Svenska Fjällklubbens fjällmiljöpolicy ligger den vägledande standarden för 
socialt ansvarstagande, ISO 26000, vilken definierar sju (7) ansvarsprinciper som klubben ska  
arbeta efter:  
 

1. ansvar 
2. transparens 
3. etiskt uppträdande 
4. respekt för andra, motstående intressen 
5. för rättsstatens principer 
6. internationella uppförandenormer 
7. för mänskliga rättigheter, vår egen urbefolkning inkluderad.   

I fjällmiljöpolicyn ska följande fem (5) viktiga åtaganden kunna definieras: 
  

1. att förebygga och minska miljöpåverkan 
2. att bidra positivt till samhället 
3. att agera i enlighet med relevanta lagkrav 
4. att ständigt förbättra klubbens hållbarhetsprestanda 
5. att försäkra att policyn kommer att implementeras och kommuniceras 

 
 
SFKs Fjällmiljöpolicy 2019 
Svenska Fjällklubben ska verka för att fjällområdets storslagna miljö bibehålls, genom att arbeta 
enligt följande principer i sina aktiviteter och i samverkan med andra organisationer och 
myndigheter: 

 

1. skapa uppmärksamhet kring och sprida kunskap om fjällområdets särart. 
2. uppmuntra hållbar fjällsport.  
3. främja utbildning och forskning om fjällmiljön. 
4. bidra till etablering av nya nationalparker, när dessa bidrar till nödvändigt skydd 

av natur och kultur. 
5. verka för fjällområden fria från trafik med motorfordon. 
6. stimulera vård av historiskt och kulturellt värdefulla fjällmiljöer. 
7. verka för att sammanhängande, avverkningsfria områden av fjällnära skog skapas.  
8. verka för en miljömässigt hållbar turism och annan näringsverksamhet i och i nära 

anslutning till fjällområdet. 
9. kommunicera våra syften och mål för att på så sätt kunna påverka andra och 

därmed öka våra möjligheter att snabbare nå miljömålet Storslagen fjällmiljö. 
 

Genom att tillämpa denna fjällmiljöpolicy ska Svenska Fjällklubben bidra till en ekologiskt 
hållbar fjällmiljö. 
 
Kontinuerlig uppföljning 
Fjällmiljöpolicyn ska vara ett ”levande” dokument vars innehåll årligen diskuteras och - vid 
behov - uppdateras med ovan nämnda ansvarsprinciper och åtaganden som grund. Beslut om 
eventuella ändringar fattas av Svenska Fjällklubbens styrelse. 
 
Källor 
https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/hallbarhetsportalen/guide-sa-kan-foretag- 
arbeta-med-hallbar-utveckling/4.-prioritera-och-satt-mal/hallbarhetspolicy/ 
https://www.foretagarna.se/innehallsbank/riks/2016/januari/certifieringar-och-ramverk/ 
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http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/storslagen-fjallmiljo/Storslagen fjällmiljö 
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/storslagen-fjallmiljo/preciseringar-av-storslagen- 
fjallmiljo/ 
Utformad av Lisa Öberg, fjällekolog/fil.dr. biologi, Handöl. Webb: lisaoberg.se 
 
 
För styrelsen 
 
 
Jan Lundhag 
 

Ordförande 


