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Danmarks Motor Union tager ansvar for bæredygtigheden og miljøet. Derfor skal DMU arbejde for at 
udvikle procedurer, standarder og dokumentationsmetoder, der kan bidrage positivt til den grønne 
omstilling i Danmark, generelt og i lokale samfund i særdeleshed.  

Målet hermed, er at skabe en kultur, som understøtter udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund.  

Derfor vil DMU vedblive at: 
Indtænke miljø og bæredygtighed i alle de aktiviteter vi sætter igang.  

Leve op til al lovgivning, bekendtgørelser, forordninger og direktiver som iværksættes mod et mere 
bæredygtigt samfund.  

Være opmærksomme på den teknologiske udvikling og implementere denne i alle de henseender hvor 
den kan medvirke til et mere bæredygtigt samfund.  

OVERORDNET POLITIK 
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Arbejde kontinuerligt med udarbejdelsen af reglementer og vejledninger, som kan hjælpe 
interessenterne med at skabe mere og bedre bæredygtighed og muligheden for at dokumentere dette 
arbejde på en hensigtsmæssig måde, i forhold til:  

Lyd påvirkning af omgivelserne 
Beskyttelse af undergrund og drikkevands reservoirer 
Forhindre unødig udslip i atmosfæren af stoffer som kan skade samme. Medvirke til forbedring af 
biodiversiteten 
Medvirke til respekt og rummelighed  

DMU forpligter sig til, i størst muligt omfang, at understøtte udviklingen af alternative energiformer, som 
kan bruges i DMU’s grene og at støtte og fremme tiltag som kan fremme en bæredygtig udvikling i 
samfundet omkring os.  

Bæredygtigheds og miljø udvalget September 2022 

OVERORDNET POLITIK (FORTSAT) 
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GRØNT FORBUND 

Det er en bevist strategi at Danmarks Motor Union skal 
vedblive at være “Grønt Forbund”. 

DMU har været “Grønt Forbund” helt tilbage fra da 
certificeringen startede, og dette har været med til at skabe 
større lydhørhed ved diverse myndigheder, sammen med det 
store og seriøse arbejde som er lavet ude i klubberne.  

Dette betyder at vi idag bliver lyttet til af myndighederne og af 
disse, bliver betragtet som seriøse og troværdige 
representanter for Dansk Motorcykelsport.  

For at vedblive at blive betragtet som sådan, skal vi arbejde 
med både miljø og bæredygtighed i samarbejde med DIF og 
medlemsforbundene.  

Vi skal være proaktive og fremad skuende, og udvise rettidig 
omhu i de problematikker vi kan forudse.  

“Grønt forbund” certificeringen er et vigtigt holdepunkt i 
denne udvikling.  
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