
 

Dokumenttyp: Policy 
Dokumentägare: Kanslichef 

Beslutas av: Riksstyrelsen 
Senast reviderade: 2019-10-25  

 

Miljöpolicy för 
Naturskyddsföreningens riksförening 
 
Naturskyddsföreningen är en av Sveriges största miljöorganisationer. Vår vision är en 
hållbar framtid på en frisk och levande planet.  

Principer  
Vi ska i vårt interna miljöarbete vara ett föredöme och leva som vi lär. Det uppnår vi genom 
hög kompetens, ständiga förbättringar och genom att vi vid varje enskilt beslut minimerar 
vår miljöpåverkan. Miljöskäl är också ett godtagbart argument för en ökad kostnad. 

Tillämpningsområde 
Denna policy gäller alla som representerar riksföreningen dvs. anställda, förtroendevalda på 
riksnivå men även den som tillfälligt representerar riksföreningen, när det finansieras av 
riksföreningen. 

Ansvar för tillämpningen  
Policyn och dess olika anknutna dokument ska vara kända och förstådda, samt tillämpas i 
den dagliga verksamheten. Personal och ledning ges återkommande miljöutbildning efter 
behov i tjänsten. Anställda och förtroendevalda inspireras också att agera miljövänligt även 
utanför arbetstid. Vi delar gärna med oss av våra policyer och arbetssätt till andra 
organisationer. 

Särskilda tillämpningar 
Följande dokument ger mer konkret vägledning om hur vi minimerar vår klimat- och 
miljöpåverkan:  

Resor, möten och övernattningar 
Naturskyddsföreningen ska minimera miljöpåverkan från resande, möten och 
övernattningar som sker inom föreningens olika verksamhetsområden, samt i samband 
med de möten som arrangeras av Naturskyddsföreningen. Se Rese- och mötespolicy, samt 
Märkesguide. 

Upphandling och inköp av varor och tjänster  
Miljöpåverkan ska vara avgörande för inköpsarbetet med hänsyn till kvalitet och funktion. 
Vi ska ligga i framkant och visa andra att man genom ett miljöinriktat inköpsbeteende av 
varor och tjänster tar ett steg närmare ett hållbart samhälle och främjar en hållbar 
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konsumtion. Se vidare Återbruks- och inköpspolicy, Vägledning vid återbruk och inköp av 
varor samt Märkesguide. 

Placering av kapital 
Vid placering av riksföreningens kapital ska miljöhänsyn vara centralt. Riksföreningens 
kapitalplaceringspolicy tillämpas, se vidare Kapitalplaceringspolicyn. 

Återanvändning och återvinning 
Riksföreningen ska minimera resursanvändningen genom att i första hand återanvända, i 
andra hand återvinna materialet och i tredje hand välja energiåtervinning. Se vidare i 
personalhandboken om återanvändning och återvinning. 

Uppföljning av policyn 
Riksföreningen arbetar kontinuerligt med att förbättra riksföreningens interna miljöarbete 
och genomlyser och utvärderar fastlagda policydokument regelbundet. För att följa upp och 
utveckla arbetet sätter vi också mål och nyckeltal, som följs upp årsvis och rapporteras till 
riksstyrelsen.  

Relaterade dokument  
Listan uppdateras löpande av rikskansliet. 

 Rese- och mötespolicy 

 Riktlinjer för utrikes tjänsteresa  

 Återbruks- och inköpspolicy  

 Vägledning vid återbruk och inköp av varor 

 Rutiner för upphandling i den globala verksamheten 

 Märkesguide 

 Kapitalplaceringspolicy 

 Uppförandekod 

 Policy för samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer 


