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Miljøkodeks
DFfR har tilsluttet sig Danmarks Idræts-Forbunds fælles miljøkodeks og tilstræber derfor, at rosport
bliver en så miljøvenlig idræt som muligt.
DFfRs eget supplerende miljøkodeks sætter fokus på rosportens egne udfordringer på natur-, miljø- og
planområdet.
Naturen er en af hovedbestanddelene af rosporten. Derfor er det essentielt at rosporten bevarer retten
til at være i naturen, samtidig med at der værnes om den. DFfR vil derfor fortsat arbejde for sund levevis, hensynet til miljø- og naturressourcerne samt at medlemmerne ved udøvelsen af idrætten ikke
udsættes for unødig fare og risici.
Hensynsfuld færden i naturen
En roers færden i naturen er underlagt de restriktioner, som myndigheder og sund fornuft sætter for, at
sikre både plante- og dyreliv har gode vækst- og livsbetingelser. Dette betyder, at roeren skal respektere områder med restriktioner for færdsel både på vand og på land. Samtidig skal færdsel i naturen
ikke sætte varige spor af f.eks. affald eller ødelæggelse af naturen.
DFfR vil:
• Udbrede kendskabet til gældende lovgivning.
• Opbygge en grøn rokultur.
Klubber og roere opfordres til:
• At have godt kendskab til eget lokalområde.
• At undersøge og planlægge aktiviteter uden for eget rofarvand grundigt.
• At udvise ansvarlighed og rydde op efter sig.
Begrænsning af energiforbrug og forurening
Genanvendelige materialer og energibesparende løsninger skal indarbejdes i alle dele af rosportens
aktiviteter, hvor det er muligt.
DFfR vil:
• I administrationen bruge genanvendelige materialer, sikre energibesparende foranstaltninger
og affaldssortere.
• Skabe incitamenter til at benytte offentlig transport eller samkørsel.
• Opfordre samarbejdspartnere til at indtænke miljøet i udvikling af nyt materiel til rosporten
samt opførelse af bygninger.
Klubber opfordres til:
• At iværksætte sund grøn fornuft i klubbernes forbrug og aktiviteter.
• At indtænke miljøet ved renovering og nybygning af klubhuse.
• At skabe incitamenter til at benytte offentlig transport eller samkørsel.
Roere opfordres til:
• At spare på ressourcerne – vand, varme og el.
• At benytte offentlig transport eller køre sammen i bil.
Videndeling
Ved at udbrede viden og kompetencer rustes rosporten til at blive endnu bedre til at arbejde for miljøvenlig idræt.
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DFfR vil:
• Udbygge repræsentationen i relevante organisationer og netværk.
• Bevare og udbygge samarbejde og netværk mellem de blå idrætsforbund.
• Uddanne klubbernes repræsentanter/miljøansvarlige.
• Udbrede ny og eksisterende viden om, hvordan rosporten tager natur- og miljøhensyn.
• Arbejde for at skaffe dokumentation for rosportens påvirkninger af naturen.
• Rådgive klubber og andre interessenter.
Klubber opfordres til:
• At udpege repræsentanter i relevante organisationer og netværk.
• At uddanne klubbens repræsentanter/miljøansvarlige.
• At dele sin viden og erfaringer med andre interessenter.
Roere opfordres til:
• At stille sig til rådighed og aktivt indgå i natur-, miljø- og planarbejdet.
Påvirkning af lovgivningen
DFfR er en idrætsorganisation og arbejder derfor på at bevare rosporten i naturen. I fredningssager
eller naturgenopretningsprojekter er idrætten ikke altid medtænkt, selvom mindre restriktioner for
idrætten ofte havde været rigeligt for at opfylde intentionerne om at sikre naturen gode vilkår.
DFfR vil:
• Søge indflydelse i relevante organisationer.
• Arbejde for at idrætten medtænkes i love, bekendtgørelser, vejledninger og projekter.
• Medvirke i det lovforberedende arbejde via høringssvar.
• Rådgive og samarbejde med klubber og andre interessenter.
Klubber opfordres til:
• At have løbende dialog med de lokale myndigheder.
• At følge med i den lokale udvikling på området.
• At meddele DFfR når der opstår ændringer/udfordringer på området.
• At samarbejde med DFfR og andre interessenter i miljøsager og høringssvar.
Roere opfordres til:
• At stille sig til rådighed og aktivt indgå i natur-, miljø- og planarbejdet.
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