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Bolaget vill att anläggningen skall vara till nytta för bygden och dess omgivningar och fungera
som en motor att få andra verksamheter i närområdet att växa. Bolagets avsikt skall vara att
samverka och samarbeta med aktörer som på ett skickligt sätt vill bidra till bygdens och
närområdets positiva utveckling. Vi tror på ekonomisk och social tillväxt och skogslandskapet
är vårt kapital.
Bolaget vill skapa en grön attraktion och driva anläggningen på ett miljömässigt riktigt sätt
och att sträva efter att banan får en prägling av zero environment influence, Riktlinjerna i Eco
turism föreningens riktlinjer Naturens Bästa är för oss viktiga likaså rekommendationer från
Swedish Welcome

Skogslandskapet
Vi vill att skogen skall vara en möjlighet för de många, skogens skönhet är en tillgång för människor
och skogen utgör en resurs för alla samhällsgrupper. Skogen tillför kapital till sin förvaltare och
välstånd till folket. Rätten att fritt kunna vistas i skogen är en respektful tillgång för skogens
besökare. Den som beträder skogen bör göra detta med omtanke och respekt.

Samverkan
Samråd enligt miljöbalken har hållits med Skogsstyrelse och Länsstyrelse för att säkerställa att
känsliga naturvärden inte skadas genom oaktsamhet vid anläggningens uppförande. Bolaget strävar
efter ett fördjupat samarbete och dialog med naturvårdande myndigheter och markupplåtare med
avseende på minsta möjliga miljöpåverkan i anläggningen.
Andra besökares respektfulla naturvistelser i närområdet respekteras och en bolagssträvan att i
möjligaste mån undvika att störa andra individers respektfulla naturupplevelser så lite som möjligt.
Vidare har kontakter tagits eller knutits med Kronoparkens förvaltare Sveaskog, Klavreströms
Samhällsförening, Uppvidinge fågelklubb, Värends Räddningstjänst. Kommunerna i Vetlanda och
Uppvidinge, Vägförening, boenden och näringsidkare i närområdet.

Hållbart nyttjande
Gruppstorlek bestäms av känsligheten i banan och hos de områden som besöks, miljöfaktorer samt
besökarens säkerhet och upplevelsekvalitet.
Anläggningen baseras på ett långsiktigt hållbart och etiskt acceptabelt nyttjande av resursen, så att
inte skada eller olägenhet uppstår på miljön eller för människors hälsa.

Personalpolicy
Bolaget betalar avtalsenliga löner eller högre löner än avtalsenliga. Bolaget uppmuntrar anställda att
ansluta sig till intresseorganisationer för arbetstagare. Bolaget har avtal med Hotell o Restaurang
Little Rock Lake AB avsätter en dag årligen per person i företaget, för vidareutbildning inom ämnet
ekoturism och natur.
Bolaget vill visa respekt för besökaren till anläggningen och strävar alltid efter att vår personal skall
uppträda på ett korrekt och skickligt sätt i alla uppkommande situationer. Skulle avvikelser ifrån
bolagets personalpolicy inträffa ber vi såväl besökare till anläggningen eller personal ofördröjligen
meddela ledningen om detta. Avvikelser från personalpolicyn journalförs.
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Tillgänglighet

Bolaget arbetar för att anläggningen skall vara så tillgänglig som möjligt även för personer
med funktions hinder. Bolaget undersöker möjligheter till att såväl rörelsehindrade som
personer med hörsel och synnedsättning skall kunna erbjudas möjlighet att deltaga i våra
aktiviteter. Bolaget önskar att i möjligaste mån utarbeta system och tekniska lösningar för
att öka tillgängligheten. Bolaget samarbetar gärna med handikaps organisationerna i denna
fråga.
Närproducerade leverantörer
Bolagets målsättning är att köpa om möjligt så mycket varor och tjänster i närområdet och bolaget
strävar efter att minst 50 % av personalkostnaderna skall betalas ut till lokal personal och lokala
underleverantörer . Detta gäller även lokalt upphandlade varor och tjänster.

Miljöpåverkan i anläggningen
Bolaget har en särskild miljöansvarig som svarar för regelbunden miljörevision av verksamheten.
Vid alla investering eftersträvas att välja bäst miljöanpassad eller miljömärkt teknik och material som
fungerar för ändamålet utan att äventyra säkerheten.
Vid inköp av förbrukningsartiklar som papper, hushållsvaror eller kontorsvaror, väljs i första hand
miljömärkta eller motsvarande alternativ där sådana finns. Bolaget har väl utarbetade rutiner för
avfallshantering, och avfall källsorteras och lämnas till återvinning där det är möjligt. Engångsartiklar
undviks. Bolaget vill kunna vid förfrågan information redovisa beräknade miljöeffekten av
transporterna till, från och under företagets verksamheter.
Vid eventuell påverkan av mark, till exempel byggplatser, återställs dessa snarast till naturliga lokala
förhållanden eller för naturlig utveckling.

Byggnationer i anläggningen
Vid om- eller nybyggnationer i anläggningen används en kretsloppsanpassad byggprocess och om
möjligt och om tillgängligt miljöcertifierade byggmaterial.
Alla byggnader är byggda så att de inte stör landskapsformer eller landskapsbilden på ett markant
sätt, en lokal byggnadstradition skall eftersträvas om inte sådan äventyrar säkerheten i anläggningen.
Vid byggnation används i möjligaste mån lokala material där sådana materiell finns att tillgå.

Boendet i anläggningen och samarbetspartner
Bolaget strävar efter ett miljöanpassat boende och miljömärkta logianläggningar används i första
hand Little Rock Lake AB regelbundet anlitade logianläggningar ombeds visa upp en egen miljöpolicy,
och bolaget vill uppmuntra sådana samarbetspartners att miljömärka sig i möjligaste mån.

Matvaror
Bolaget vill använda sig av närproducerade matvaror som visar samma kvalité som varor som inte är
närproducerade. Andra ekologiska livsmedel, som till exempel KRAV/MSC märkta varor som visar
samma kvalité som icke KRAV/MSC märkta varor skall i första hand användas. Bolaget strävar efter
att själva producera livsmedel direkt i anläggningen. Bolaget vill att minst 75 % av våra livsmedel skall
ha någon typ av miljömärkning.

Transporter till och från anläggningen och i anläggningen
Tåg och buss och annan kollektivtrafik erbjuds aktivt deltagarna som färdmedel genom länkar på
hemsidan.
Avgångstider i anläggningen anpassas i möjligaste mån till tidtabeller för mer miljöanpassade
transportmedel.
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Vid eventuella transporter med flyg anlitas i första hand de företag som satsar på bränslesnålare flyg
och flyg med miljöbränsle och bolag med en redovisande miljöpolicy.
Tilltransporter av deltagare, materiel, förbrukningsvaror och livsmedel samordnas effektivt. Bolaget
vill även sträva efter att göra materialtransporter och eventuella nybyggnationer i anläggningen och
närområdet under lågsäsong för att undvika eventuella störningseffekter. Här är även viktigt att
anpassa dessa transporter så de inte sker under djur och fågel populationstid.
Motordrivna transporter i anläggningen begränsas och genomförs med så miljöanpassad och så
resurssnål teknik som möjligt. I de fall eldrivna fordon kan användas bör detta göras möjligt.
Förbränningsmotorfordon kan användas för transporter i anläggningen under förutsättning att de
inte i sig själva är huvudattraktionen. Alla interna transporter i anläggningen med exempelvis 4
hjuling kräver skriftlig körorder från bolagets ledning med motiverad säkerhets eller och
miljöpåverkan om att inte transporten kan utföras för fot. Körorder arkiveras för uppföljning.
Vidare skall körjournal föras för alla motorfordon i anläggningen och det skall framgå vilka bränslen
som används och i vilken mängd. Körjournaler ska finnas tillgängliga vid en eventuell revision från
naturvårdande myndigheter. Bil/bussförare har utbildats i miljöanpassat körsätt.
Vid nyinvestering i förbränningsmotorfordon skall väljas fordon med miljöanpassade motorer.
Bolagets skall nyttja 4-taksmotorer i eventuella förbränningsmotorfordon av mindre storlek som
exempelvis båtmotorer.
Naturskyddsföreningens förteckning ”Rena smörjan”). Rekommenderade service- och
underhållsintervall på motorer och övrig teknisk utrustning följs, för att minska risken för onödigt
stora utsläpp p.g.a. slitage.

Bekämpningsmedel och insektsgifter
Användande av insekts och bekämpningsmedel undviks. Endast i de fall insekter kan äventyra
deltagarens hälsa eller säkerhet i anläggningen görs undantag.

Certifieringar
Bolagets eventuella framtida logianläggningar kan miljöcertifierats genom Svanen/Gröna
Nyckeln/Green Globe/ISO 14001 eller annat miljömärkningssystem för logi. Bolagets fast anställda
personal har genomgått en kortare intern miljöutbildning och känner till innehållet i bolagets
avsiktsförklaring miljöpolicy.
Miljöansvarig i anläggningen har kunskaper om Miljöbalken och dess innehåll.
I de fall bolaget har flera olika arbetsplatser, skall finnas ett miljöombud bland personalen på varje
enskild arbetsplats.

Anläggningens energi nyttjande
Bolagets energibehov täcks främst genom förnyelsebara energikällor och bolaget skall sträva efter att
använda energi från lokala förnyelsebara energikällor. Lokala förnybara energikällor i anläggningen
kan vara laddning av batterier med hjälp av solceller och användning av LED belysning för minsta
möjliga energiåtgång. Batteribanker skall kunna konverteras till 220 volts växelström. Bolaget har
gjort ett aktivt miljöval genom att köpa grön el från vattenkraft.

Avfall
Allt avfall källsorteras och lämnas till återvinning. Att i dom fall möjlighet ges komposteras utan att
äventyra människors hälsa i anläggningen och undvika att skadedjur riskerar konfronteras med
människor och eventuella tamdjur i anläggningen.

Miljöarbetet
Bolagets miljöarbete skall alltid kommuniceras aktivt till kunder genom tydlig information om
bolagets policy och bolagets miljöarbete skall informeras till samarbetspartners och myndigheter.
Bolagets avsikts förklaring och miljöpolicy skall finnas tillgänglig på såväl bolagets webbplats.
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Stöd till naturskydd
Bolaget är medlem i och stödjer Svenska Ecoturismföreningen. Vidare är bolaget bidragsgivare till
Uppvidinge fågelklubb. Hela 50 % av entré avgift till torn och hängbro tillfaller fågelklubben.
Genom bolagets hemsida erbjuds alla erkända naturskyddsorganisationer kostnadsfritt länkar på
bolagets hemsida.
Bolagets personal utbildas fortlöpande om omgivningens naturvärden och besöksmål med inriktning
på naturupplevelser.
Besökare till anläggningen informeras via tryckt materiell om närområdets uppförandekoder och
Allemansrättens rättigheter och skyldigheter.
Bolaget och dess personal sprider aktivt kunskaper om närområdets natur och kulturvärden till
deltagarna.
Bolaget och dess personal upplyser aktivt besökarens ansvar att visa hänsyn mot boende i trakten
och undvika miljöslitage.
Uppförandekoder är utarbetade av bolaget och sådana informeras besökaren om
Detta kan vara
A . Lokala naturskyddsbestämmelser, lämpligt beteende i känsliga biotoper, vid möten med vilda djur
eller ömtåliga växter.
B. Rekommendationer för camping, eldning, latriner, sophantering, rengöring.
C. Allemansrättens rättigheter och skyldigheter.
D. Att visa respekt för ortsbefolkningen och deras näringar.
E. Gruppstorlekar anpassas med hänsyn till resenärens upplevelsekvalitet till max 10 deltagare per
guideteam.
F. Att störande rop och skrik undviks i anläggningen eller vid bolagets organiserade turer.

Bolagets uppförandekod
Bolaget har företagsorganisationsnummer och FA-skattebevis, redovisar och betalar skatt, sociala
avgifter och AMF avgifter för sina anställda. Bolaget är ansvarsförsäkrat för sina verksamheter och
anläggningen. Bolaget har en besöksolycksfallförsäkring som innebär att alla besökare till
anläggningen är försäkrade.
Bolagets marknadsföring är ansvarsfull, sanningsenlig och trovärdig och skapar härigenom rimliga
förväntningar på upplevelsen i anläggningen. Bolaget strävar ständigt efter att höja kvaliteten på
verksamheten och erbjuder bokningsbara och prissatta upplevelser med god kvalité.

Säkerheten i anläggningen
Little Rock Lake AB sätter säkerheten i främsta rummet och speciellt riskfyllda upplevelser leds
endast av utbildad och kunnig personal. I anläggningen finns alltid avdelad en säkerhets ansvarig.
Säkerheten i verksamheten följer Produktssäkerhetslagen 2004:451. Alla bygglovspliktiga
byggnationer i anläggningen är uppförda enligt Svensk Standard och Europeisk norm SS-EN 155671:2007 samt SS-EN 15567-2:2007. Anläggningen grund besiktigas varje dag under drift av
säkerhetsutbildad guide. Det sker veckovis och månadsvis intervall besiktningar samt det att
anläggningen besiktigats årsvis av 3 parts besiktningsman.
Little Rock Lake AB har fulla kommunikationsmöjligheter för att säkerställda verksamheten i
anläggningen. Detta sker genom mobiltelefon, och eller kommunikationsradiosystem och
flaggsignaler i händelse av bortfall av radioförbindelser i nödsituationer.
Bolaget genomför ständigt riskanalyser och kontroll rutiner finns för hela anläggningen och dess
verksamheter. Nödplan finns förberedda i händelse av exempelvis oväder, bränder, förseningar,
olyckor eller sjukdomar. Bolaget kräver innan dess att någon deltager i bolagets verksamheter att
deltagaren anger eventuella hälsoproblem, som kan vara av betydelse under upplevelse
arrangemanget. Detta görs skriftligen och journalförs i anläggningen. Detta för att i möjligaste mån
garantera alla deltagares upplevelsekvalitet och säkerhet.
Bolaget har också rutiner för ifyllande av anhörigkort med kontaktuppgifter till närmast anhörig i
händelse av olycka.
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Personal i varje grupp i anläggningen eller i fält har utbildning och kunskaper i Första hjälpen ABC,
Hjärt-Lungräddning, samt livräddningskunskaper. Hjärtstartare finns i anläggningen.
Bolaget förbereder samövning med lokala Räddningstjänsten och Nödfallsplan finns utarbetad.

Tamdjur/Husdjur i anläggningen
Om tamdjur används i anläggningen sker detta enligt Djurskyddslagens föreskrifter däremot
är inga tamdjur eller husdjur är tillåtna i anläggningens restaurangdel då detta är en
livsmedelsanläggning. Husdjur måste vara kopplade hela tiden inom anläggningen.
Little Rock Lake AB
Box 15
360 42 BRAÅS, SWEDEN
info@littlerocklake.com
http://www.littlerocklake.com
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