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MATPOLICY

Svenska Ballongfederationen (SBF) representerar verksamhet som utovas i samspel med miljon. Fri

rorelse i luftrummet 5r ballongflygets kdrnverksamhet. Luftrummet 5r

vir

arena.

SYFTE

Syftet med denna miljopolicy dr att ge SBFs medlemmar; individer, foreningar och kommersiella
ballongflygforetag, en okad miljomedvetenhet och riktlinjer for miljoarbete, s5 att SBFs kdrnverksamhet,

fri rorelse i luftrummet, kan vidmakthillas.
TVA PRIORITERADE OMRADEN HAR IDENTIFIERATS;
TRANSPORTER

Ballongverksamheten skall strdva efter hillbara och miljoanpassade transporter till och frin utovandet.
Klimatpiverkan kan minskas genom samikning och genom att utnyttja allmdnna fdrdmedel (tig och
buss)

till och frin tdvlingar. Riksidrottsforbundet har avtal med

SJ

och ett samarbete for enklare och

effektivare upphandling med Svenska bussbranchens riksforbund som bor utnyttjas av

SBFs

medlemmar.

allmiinhet och kommersiell flygning i synnerhet skall vi alltid strdva efter och
planera sA att, utdver foljebilen, si fi fordon som mojligt foljer efter ballongen p6 marken.
Markbesdttning och anhoriga och vdnner till flygande passagerare skall i storsta mojliga min samika
I samband med flygning i

eller avsti att folja ballongen under flygningen. Alternativt ska kommunikation ordnas sd att dessa
fordon 6ker direkt till landningsplatsen efter landning.
Samlingsplatsen fore flygning ska viiljas

si att allmdnna transportmedel

kan anvdndas av passagerare

och besdttning.
Miljovdnliga fordon bor

si

lSngt som mojligt anvdndas.

Vid tdvlingar skall vi strdva efter att boende for tdvlande och funktiondrer samt gasoltankningsplatsen
placeras

si niira t?ivlingscentrum som mojligt for att undvika onodiga transporter.

Gasoltankningsutrustning bor utformas si att gasol frin pysventilen iterfors till tanken fdr att undvika
att gasol sldpps ut i atmosfdren. Alternativt kan tankning ske genom vdgning av gasoltankarna utan att
pysventil anvdnds.
ANLAGGNINGAR

Omridet definieras av den kompletta varmluftsballongen, den geografiska ytan for ballongens start och
landning samt luftrummet och marken under ballongen under flygning.
SBF har som

mil att lagkraven alltid uppfylls.

SBF ska samarbeta med omgivningen,

si att t ex start och

landningsplatser piverkas minimalt avseende b8de fysiska skador och buller. Storningar genom buller

under flygning minimeras genom att iakttaga storsta varsamhet i omriden med djurbesiittningar'
Samtliga ballonger b6r vara utrustade med en si kallad ko-brdnnare for att minska bullerpSverkan.
Avtalet mellan SBF och Lantbrukarnas Riksforbund, LRF, ska alltid foljas.
Regler och rekommendationer vid gasolhantering ska alltid foljas.
Ballongen och dess komponenter ska alltid h6llas i flygviirdigt skick. H6l i hdljet bbr alltid StgSrdas Sven
om luftviirdigheten inte pflverkas for att undvika onddigt hog gasolforbrukning p g a ldckande holje'

Ansvaret for ett miljomedvetet ballongflygande ligger alltid hos piloten och den enskilde medlemmen.
Det er hon eller han som miste se till att fbrutsdttningar skapas fdr ett miljomedvetet forhillningssAtt.
SBF

forbinder sig att:

-

lnformera sina medlemmar om relevant miljdlagstiftning samt hur verksamhet kan forbdttras'
Ha miljoaspekterna med i grundutbildningen'
skota miljoarbetet s5 att noje och frihet i ballongflygning kan bibeh6llas.
Att ldgga ut miljo och klimatpolicyn pi SBFs hemsida'

