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INTRODUKTION
Denna policy har tagits fram för att utveckla hållbarhetsarbetet på
evenemangen Båstad Outdoor och Båstad Hiking Festival, sprida kunskap om
hållbar utveckling för samtliga intressenter i båda evenemangen samt bidra till
en starkare global hållbar utveckling.

Vad innebär hållbar utveckling?
Begreppet “hållbar utveckling” fick stor internationell spridning 1987 i samband
med rapporten “Vår gemensamma framtid” som skrevs av Världskommissionen
för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta Nationerna. Rapporten är även
känd som “Brundtlandrapporten” efter dåvarande norska statsministern Gro
Harlem Brundtland som ledde kommissionen.
Begreppet används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling, där vi ska
tillgodose våra egna behov i dagsläget samtidigt som vi inte äventyrar
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Ett sätt att göra begreppet mer konkret och användbart i praktiken är att
definiera det i tre olika dimensioner eller kategorier;

- Ekologisk hållbarhet (kan även kallas för miljömässig hållbarhet)
- Social hållbarhet
- Ekonomisk hållbarhet

Hållbarhet är inte bara att värna om miljön, utan handlar om helheten med
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i ett samspel. Samspelet kallas även
“Triple Bottom Line” med de tre kategorierna “People, Planet, Profit”.
För att driva den globala hållbara utvecklingen framåt krävs det att samtliga
som jobbar med hållbarhet tar hänsyn till alla tre dimensioner i sitt arbete.
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De Globala Målen, Agenda 2030 och Parisavtalet
2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och
globala mål för hållbar utveckling. “Agenda 2030” består av 17 globala mål för
hållbar utveckling som syftar till att bekämpa extrem fattigdom, minska
ojämlikheter och orättvisor i världen, stoppa klimatförändringar samt skapa
fredliga och trygga samhällen.
Världens ledare har lovat att uppnå dessa målen till år 2030. Alla länder i världen
har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre
värld.

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avtalet är
att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av
växthusgaser.
Målet med avtalet är att hålla uppvärmningen under 2 grader, och sträva mot att
hålla den till under 1,5 grad.
Varje land har tagit fram en nationellt beslutad klimatplan, där ambitionerna ska
ökas och stämmas av vart femte år. Industriländer som har bättre
förutsättningar ska hjälpa utvecklingsländer med finansiellt stöd,
teknikutveckling och kunskapsöverföring.

På Båstad Outdoor och Båstad Hiking Festival vill vi bidra till Globala Målen och
Parisavtalet genom att bland annat;

- Minimera användandet av engångsartiklar.
- Minimera vårt utsläpp av växthusgaser.
- Ha en välkomnande och inkluderande grundfilosofi.
- Involvera lokala aktörer för att värna om det lokala näringslivet.
- Värna om naturen genom att inte lämna kvar avfall på våra aktiviteter.
- Erbjuda deltagarna vegetariska och närodlade måltidsalternativ.

Figur 1
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POLICY FÖR EKOLOGISK, SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET
Genom att erbjuda lättillgänglig och vacker natur, gott värdskap och lokal
stolthet så vill Båstad Outdoor och Båstad Hiking Festival välkomna nyfikna
upptäckare och vardagssmitande livsnjutare till våra evenemang.

Vi vill genom kommunikation, transparens och med vårt engagemang för
hållbarhetsaspekter skapa förtroende för våra evenemang Båstad Outdoor och
Båstad Hiking Festival hos deltagare, medarbetare, samarbetspartners,
samhället och myndigheter.

Vi ska inför, under och efter våra evenemang jobba med att förmedla kunskap i
aspekter gällande global hållbar utveckling, och genom detta skapa
medvetenhet och engagemang för hållbarhetsaspekterna hos våra
medarbetare, deltagare och samarbetspartners.
Detta hoppas vi ska leda till att samtliga intressenter inom evenemanget ska bli
mer medvetna om hur de kan leva på ett hållbart sätt i deras vardag, och på så
sätt säkerställa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Vi ska med ett kontinuerligt arbete sträva mot att ständigt förbättra vårt arbete
inom hållbarhetens tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk hållbar
utveckling.
Efter genomfört evenemang ska policyn och hållbarhetsarbetet utvärderas, och
vid behov revideras för att kunna vidareutvecklas till nästa genomförande av
evenemangen.

Figur 2
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EKOLOGISK HÅLLBARHET
Ett av de största hoten mot klimatet idag är den ökade mängden utsläpp av
växthusgaser.
Under våra evenemang vill vi ha en så liten negativ påverkan på miljön och
klimatet som möjligt. Med följande åtgärder hoppas vi kunna skapa en ökad
medvetenhet om hållbar utveckling hos evenemangens samtliga intressenter,
för att inspirera till att leva på ett mer hållbart sätt i sin vardag efter genomfört
evenemang.

1. Transport
a) Vi ska i vår kommunikation till deltagarna uppmuntra dem att använda

miljövänliga transportalternativ till evenemangen.
b) Vi vill välja samarbetspartners med miljövänligt drivmedel till transport av

deltagare till vandringar och andra aktiviteter där behovet finns.
c) Vi vill att interna transporter och leveranser i största möjliga mån ska ske

med miljövänliga transportmedel.

2. Avfall
a) Vi ska uppmuntra samtliga intressenter i evenemangen att källsortera sitt

avfall i de tillhandahållna återvinningskärlen på evenemangens
huvudanläggning och evenemangsområdena.
Källsorteringen ska vara så tydlig som möjligt och leda till att majoriteten
av avfallet går till återvinning, och att minimalt med restavfall går till
förbränning.

b) Vi ska uppmuntra deltagarna att efterlämna 0% avfall kvar i naturen på
våra vandringar och aktiviteter för att minimera vår påverkan på miljön.
Allt avfall ska tas med tillbaka till huvudanläggningen eller
evenemangsområdet för källsortering i återvinningskärlen vi
tillhandahåller.

c) Vi vill uppmuntra deltagarna till ploggning, det vill säga plocka upp skräp
i naturen även som de själva inte lagt där, och ta med det tillbaka till
huvudanläggningen för att där källsortera det till återvinning.

3. Mat och dryck
a) Vi ska erbjuda samtliga intressenter i evenemangen vegetariska och

närodlade alternativ till måltider.
b) Vi ska uppmuntra deltagarna att ta med egen vattenflaska.
c) Vi ska prioritera kranvatten över buteljerat vatten. Detta främst genom att

uppmuntra deltagarna att fylla sina flaskor med kranvatten på plats, och
att inte sälja eller erbjuda buteljerat vatten på evenemangen.

d) Vi vill använda oss av lokala tillverkare för mat och dryck för att minska vår
klimatpåverkan.
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4. Boende- och andra anläggningar
a) Vi ska uppmuntra deltagarna att välja miljömärkta boendeanläggningar

att bo på under tiden de tillbringar på evenemangen.
b) Vi vill under evenemangen använda oss av anläggningar som är

miljömärkta och använder miljömärkt energi.

SOCIAL HÅLLBARHET
Vi vill inför, under och efter våra evenemang bidra till en social hållbar utveckling
i samhället. Vår syn på social hållbarhet innebär bland annat att den lokala
destinationen Båstad & Bjärehalvön och dess näringsliv ska involveras och lyftas
fram i samband med evenemangen.
Vi vill att alla människor ska inkluderas i samhället och kunna delta i
evenemangen oavsett bland annat kön, ålder, funktionsvariation, religion och
etnisk tillhörighet.
Alla som besöker våra evenemang ska känna sig trygga under sitt besök.

5. Lokalt avtryck
a) Vi ska i vår kommunikation lyfta fram Båstad och Bjärehalvön som en

destination med aktiv livsstil.
b) Vi vill involvera lokala invånare i evenemangen för att ta del av deras

kunskap om det lokala samhället.
c) Vi vill involvera lokala företag som samarbetspartners i evenemangen för

att lyfta fram det lokala näringslivet.

6. Trygghet och hälsa
a) Vi ska säkerställa att det finns första hjälpen-utrustning tillgänglig där det

finns behov.
b) Vi ska ha utbildad sjukvårdspersonal på huvudanläggningen under

evenemangen.
c) Vi ska alltid värna om deltagarnas och medarbetarnas säkerhet på våra

evenemang.
d) Vi vill inspirera våra intressenter till en aktiv livsstil i vardagen året runt.

7. Tillgänglighet
a) Vi vill kunna erbjuda vandringar och aktiviteter för deltagare med

funktionsvariationer.
b) Vi ska på förhand undersöka om deltagarna har funktionsvariationer,

såsom varierande syn-, hörsel- och rörelseförmåga för att på plats kunna
underlätta deras deltagande.

c) Vi ska kontrollera framkomligheten i Båstad så det är möjligt för samtliga
deltagare att transportera sig till och från huvudanläggningen och
evenemangsområdena, samt evenemangsområdena i sig, är framkomliga
och tillgängliga för samtliga deltagare.
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8. Mångfald
a) Vi vill att alla intressenter ska känna sig välkomna på våra evenemang

oavsett bland annat nationalitet eller etnisk tillhörighet.
Vår grundfilosofi är att det ska finnas en tillåtande och inkluderande
atmosfär så att alla trivs på våra evenemang.

9. Jämställdhet
a) Vi vill värna om en rättvis fördelning gällande inflytande och resurser

mellan de mänskliga könen.
På våra evenemang har vi nolltolerans mot könsdiskriminering.

10. Transparens
a) Vi ska öppet kommunicera och dela med oss av vårt hållbarhetsarbete för

evenemangens samtliga intressenter.
b) Vi ska vid betydande ändringar eller uppdateringar i hållbarhetspolicyn

kommunicera dessa inför nästa upplaga av evenemangen.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Genom att alltid ta noggrant avvägda beslut ska existensen av evenemangen
aldrig riskeras. Vi vill hellre jobba med långsiktiga och kontinuerliga lösningar,
snarare än kortsiktiga och snabba lösningar som inte går i linje med
evenemangens värderingar.
För att bidra till den lokala samhällsekonomin vill vi lyfta fram och involvera
aktörer från det lokala näringslivet som samarbetspartners under våra
evenemang.
För att bidra till den globala hållbara utvecklingen vill vi öka medvetenheten i
det nödvändiga att ställa om till en cirkulär ekonomi, snarare än att fortsätta
med en linjär ekonomi i samhället.

11. Varor, tjänster och samarbeten
a) Vi ska prioritera artiklar som i första hand kan återanvändas eller

återvinnas.
b) Vi ska minimera användandet av engångsartiklar till det som verkligen är

nödvändigt.
c) Vi ska undvika att inkludera engångsartiklar vid eventuella giveaways.
d) Vi ska minimera det tryckta materialet till det som verkligen är

nödvändigt.
Material som går att ha digitalt ska i största möjliga mån undvikas att
tryckas upp på papper.

e) Vi vill hyra eller låna artiklar av andra aktörer i första hand, snarare än att
köpa nytt.

f) Vi vill i första hand involvera lokala aktörer som samarbetspartners för att
lyfta fram det lokala näringslivet.
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g) Vi vill lyfta fram och stödja icke-statliga välgörenhetsorganisationer och
deras arbete.

h) Vi vill lyfta fram nödvändigheten i att ställa om från en linjär ekonomi till
en cirkulär ekonomi i samhället.

Omställning från “linjär ekonomi” till “cirkulär ekonomi”
Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm
press på våra ändliga gemensamma resurser från naturen.
Dagens kortsiktiga affärslogik sätt att producera, konsumera, använda och
slänga saker fungerar helt enkelt inte längre för klimatets skull. I en så kallad
linjär ekonomi används naturens resurser ofta bara en gång innan de slängs i
avfallet. Ett exempel på detta är engångsbestick i plast som produceras i stora
mängder men slängs efter varje enskild användning.

Figur 3

En övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att vi ska
skona klimatet och minska överanvändandet av jordens resurser såsom skog,
metaller och olja.

Vad innebär då cirkulär ekonomi?
Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den
traditionella linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att producera,
konsumera, använda och sedan slänga sakerna, så återanvänder man i en
cirkulär ekonomi allt som man har tillverkat så länge det går.
Vid tillverkningen används en smartare och mer hållbar design, till exempel en
mindre mängd plast som gör att det behövs mindre råolja från jorden.
När sakerna är förbrukade så återanvänds och återvinns så mycket som möjligt
om och om igen - detta leder till att vi tär mindre på jordens resurser och
samtidigt minskar vårt avfall.

Cirkulär ekonomi går att anpassa till allt från individuell till global nivå - ingen
insats är för liten för klimatet!
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På Båstad Outdoor och Båstad Hiking Festival vill vi bidra till en cirkulär ekonomi
bland annat genom att minimera användningen av engångsartiklar, och istället
använda oss av artiklar som går att återanvända flera gånger innan de återvinns.

Figur 4

Hur ställer vi om till en cirkulär ekonomi?
För att ställa om till en cirkulär ekonomi behöver vi förändra hur vi konsumerar
och hur vi återvinner naturens resurser i dagsläget. Vi behöver;

1. Minska konsumtionen av nya saker.
2. Återanvända mer.
3. Designa produkter och förpackningar smartare.
4. Återvinna mer material.
5. Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas och istället måste

förbrännas.

HÅLLBARHETSPOLICYN - ETT LEVANDE DOKUMENT
Vår Hållbarhetspolicy ska vara ett levande dokument som vi använder aktivt
inför, under och vid uppföljningen av evenemang samt i upphandlingar med
leverantörer och partners. Vi vill också använda den för att inspirera och sprida
kunskap till våra evenemangsdeltagare.
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KÄLLOR

Figur 1 - Upphovsperson Trollbäck+Company och The New Division
https://www.globalamalen.se/

Figur 2 - Upphovsperson “Båstad Hiking Festival”
https://www.instagram.com/p/CMcr4KOh0op/

Figur 3 - Upphovsperson “Naturskyddsföreningen”
https://www.naturskyddsforeningen.se/cirkular-ekonomi

Figur 4 - Upphovsperson “Naturskyddsföreningen”
https://www.naturskyddsforeningen.se/cirkular-ekonomi

Inspiration till hållbarhetspolicyn är hämtad från;
Båstad Turism och Näringsliv
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Greentime AB
Event in Skåne
Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm
Förenta Nationerna
Nordvästra Skåne Renhållnings AB
Svenskt Vatten
Roskilde Festival
Sweden Rock Festival
Way Out West Festival
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