Miljöplan Dearna Guide
Inköpspolicy

• 70% av alla inköp ska vara från svenska företag för att stötta
svensk näring

• 60% av alla inköp ska vara fairtrade, ekologisk, av återvunnet
material eller krav-märkt

• 100% av alla materialinköp ska vara av hållbara material (eller
det mest hållbara som finns på marknaden) som går att
reparera och håller i minst 5 år vid vanligt bruk.

• Varje halvår görs en analys av produkter som köpts in för att se
förbättringspotential. Resultatet kommer delas med på
hemsidan för att vara transparent.

• En mall för behandling av utrustning kommer att finnas för att
hållbarheten ska förlängas

Sopor

• Alla sopor som Dearna Guide ansvarar för ska sorteras och
återvinnas

• Målet är att inte införskaffa produkter eller material som är för
engångs-användning eller av ohållbart material som 1. går
sönder lätt och/eller 2. är svåra att laga.

Bevarande av Biologisk Mångfald

• En essentiell grundsten i samtliga av Dearna Guides turer, med
avvikelse till t.ex. nybörjarkurser där fokus gäller teknik &
aktivitet, är att på ett naturligt sätt väva in och berätta om den
biologiska mångfalden och fjällens ekosystem samt hur man
idag märker av ett förändrat klimat.

• Att informera om vilka resurser som idag finns för att bevara
den biologiska mångfalden, forskning som sker samt åtgärder
för att återhämta arter som minskat av onaturliga skäl är en del
av innehållet av turerna på ett naturligt sätt

Besök i Sevärd natur

• Samråd med Länsstyrelsen sker där inlämning av planerade
rutter på turer kommer ske. Vid varje ny planerad rutt skickas
en ny ansökan om samråd in. Detta för att garantera att alla
turer är väl förberedda och för att veta ifall markägartillstånd
eller samråd med samebyar krävs.

• Dearna Guide följer allemansrätten som grundsten men
givetvis följer de föreskrifter som finns i t.ex. naturreservat,
för komersiella turer eller som Länsstyrelsen lyft upp för min
verksamhet

Interaktion med vilda djur

• Vid möten av ex. Renar kommer guiden ex. Prata lugnt med
renarna för att uppmärksamma att en är där men inte skrämma
upp. Stanna upp gruppen och låta renarna i lugn och ro röra
på sig, speciellt viktigt att låta vajorna få med sig sina kalvar
utan stress.

• Grunden är att alla vilda djur ska bevakas på avstånd med lugn
utan att stressa upp djuren.
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