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Hvorfor en miljøplan?

I samfundet omkring os, er der i disse år, et 
stadigt større fokus på miljøet og de 
konsekvenser som der kan være af ikke at 
gøre noget omkring dette. På banerne 
oplever klubberne stadigt større 
udfordringer i forhold til miljøet, og i det 
hele taget er der en voksende 
opmærksomhed omkring de påvirkninger 
som miljøet er udsat for og den konsekvens 
det har for samfundet som helhed, men 
også lokalområderne i særdeleshed.  

Danmarks Motor Union er certificeret af 
Danmarks Idræts forbund, som grønt 
Forbund. Det er vi af flere grunde. Først og 
fremmest fordi vi er et forbund underlagt 
strenge miljø krav, specielt omkring støj og 
lignende. Men vores sportsgrene bidrager 
også til forurening i form af spildevand fra 
vask af Motorcykler og lignende. Ved vores 
arrangementer, specielt publikums 
arrangementer, bidrager vi med store 
mængder affald og en del udledning af 
udstødningsgasser gennem transport til og 
fra vores arrangementer, såvel som 

udøvelsen af sportsgrene også medvirker til 
denne udledning. 

I bestræbelserne på at hjælpe DMU’s 
medlemsklubber til at stå stærkere i forhold 
til kommuner og andre myndigheder, har 
Miljøudvalget udfærdiget denne guide til at 
lave en “miljøhandleplan”. 

Denne skal bruges til at målrette arbejdet 
med miljøet, men også til at vise 
omverdenen at DMU’s klubber rent faktisk 
arbejder med miljøet og at dette arbejde er 
struktureret, vel gennemtænkt og sat i faste 
rammer, så chancen for succes er større. 

Fra miljø udvalgets side, ønsker vi at hjælpe 
klubberne med at gøre arbejdet nemmere 
og mere struktureret og denne håndbog er 
tænkt som en guide hertil. 

Med en sådan “guide” vil det være 
nemmere i forhold til kommunen at 
dokumentere at der arbejdes med miljøet 
og at man i klubben er seriøs som 
samarbejdspartner omkring dette.
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1. Forside 

Forsiden skal indeholde en titel på 
handleplanen. Derudover løbsnummer, 
navn på arrangøren og kontakt 
informationer. Ligeledes skal miljø officials 
licens nummer og navn fremgå sammen 
med navnet på den person som har lavet 
miljø handleplanen. 

2. Stævneledelse og deres 
kontaktinformationer 

Alle ledende officials skal angives med 
FMNR, Fulde navn, Telefon nummer og E-
Mail adresse. 

Disse officials er: Dommer, Stævneleder, 
FMNR delegeret, teknisk kontrol chef, Eva. 
løbs direktør, Miljø official, Eva. CID 
delegeret. 

Endvidere skal angives tlf. nr. på: 

Brand, Politi, affalds afhenter og ansvarlig 
for sanitære installationer. 

3. Før stævnet 

3.1 Beskrivelse af stævnet 

En generel beskrivelse af området og dets 
beliggenhed. Beskrivelse af banens forløb 
og beskaffenhed, den daglige brug af 
området omkring banen og en beskrivelse 
af evt dyrearter som findes i området.  Det 
er vigtigt at bruge billeder fra området som 
en del af dokumentationen. Der kan også 
tilføjes afsnit omkring klubben og dens 
traditioner, samt hvor mange frivillige man 
har, samt noget omkring den økonomiske 
og sociale effekt du forventer omkring 
arrangementet. Til sidst beskrives et evt 
samarbejde med lokale myndigheder og 
andre som kan have haft indflydelse på 
arrangementet og dets afvikling. 

3.2 Rute/bane beskrivelse 

Dette punkt er for at fastslå de mest sårbare 
områder og bestemme håndteringen af 
disse på den mest hensigtmæssige facon. 
En kort beskrivelse af sving og hop eller 
andet som kan være af miljømæssig 
interesse.
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3.2 Rute/bane beskrivelse (Fortsat) 

Udover ovenstående bør der være opmærksomhed omkring 
følgende punkter: 

Kopi af Politi tilladelse og evt. tilladelser fra andre 
myndigheder. 

Følgende punkter skal overvejes: 

Er det nødvendigt at anvende nye uberørte områder til eventet 
og hvad er konsekvensen heraf? 

Sørg for gode og ryddelige adgangsveje til baneområder og 
andre områder under eventet. 

Sørg for tydelig og klar skiltning overalt. 

Undgå brug af områder med sårbar natur. 

Undgå buskrydning og træfældning på området. 

Genbrug banematerialer i videst muligt omfang. 

Gendan ødelagte  eller forurenede naturområder efter eventet 

3.3 Fotodokumentation til før og efter eventet 

For at kunne dokumentere en “før og efter” sammenligning, 
anbefalet det at tage fotos af de involverede  naturområder. 

3.4 Affaldshåndtering og bortskaffelse. 

Beskrivelse af foranstaltninger taget til begrænsning af 
spredning af affald i naturen. Herunder beskrivelse af tiltag 
taget til affalds sortering, opbevaring og bortskaffelse ved 
godkendte aftagere. Navne og adresser på firmaer som er 
godkendte til bortskaffelse af forskellige typer af affald. 
Ligeledes beskrivelse af Miljø station som skal være udstyret 
med tydelig skiltning på både Dansk og Engelsk. 

3.5 Forventede antal deltagere og antal tilskuere 

Et estimat på hvor mange deltagere og tilskuere som er 
forventet til arrangementet, så det bliver muligt at planlægge 
miljø aktiviteterne så de passer til antallet af involverede. 

3.6 Samarbejde med offentlige myndigheder 

Beskrivelse af et eventuelt samarbejde med myndigheder og 
andre som ikke er en direkte del af eventet. Herunder en 
beskrivelse af samarbejdets karakter og indflydelse på eventet. 

3.7 Miljø kortet 

Et oversigtskort med indtegnet de forskellige miljømæssige 
opsamlingssteder og miljø behandling områder. Herunder evt. 
en beskrivelse af Bruse og toilet faciliteter samt en beskrivelse 
af Vaskeplads for motorkøretøjer.
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3.8 Miljø oversigt for tankning og baneområder 

Beskrivelse af de foranstaltninger som er og bliver taget i 
forhold til at beskytte miljøet ved det udpegede 
tankningsområde, såvel som de baneafsnit hvor der befinder 
sig officials. Ligeledes en beskrivelse af de tiltag som bliver 
foretaget i ryttergård og andre områder. 

3.9 Brug af miljømåtter 

Beskrivelse af den forventede brug af miljømåtter, herunder 
konsekvens ved manglende brug af måtter, samt beskrivelse af 
muligheden for bortskaffelse af brugte miljømåtter og en 
eventuel generhvervelse af nye miljø måtter. 

3.10 Brug af vaskeområder 

Beskrivelse af vaskeområde, herunder beskrivelse af afløbs 
foranstaltninger og brug af vaskeplads. Beskrivelse af kontrol af 
overholdelse af reglerne og konsekvensen ved brud på 
reglerne. 

3.11 Tankningsregler 

Beskrivelse af reglerne for påfyldning af brændstof, evt. skift af 
batterier og en beskrivelse af de foranstaltninger som er taget 
for at forhindre unødig forurening og spild af brændstof. Evt. 
udpegning af områder forbeholdt tankning og beskrivelse af 

de sikkerhedsforanstaltninger som er taget med hensyn til 
brandfare og procedure for behandling af evt. spild af 
brændstof. 

3.12 Presserum, sekretarial og andet vedrørende miljø 

Beskrivelse af de tiltag som er taget  presserummet for 
reducering af unødig brug af ressourcer. 

Herunder kan nævnes: 

Minimer brug af Papir, Brug genbrugspapir, Print på begge 
sider, Print kun det absolut nødvendige, sluk alle elektriske 
apparater og lyd når det ikke er i brug, Minimer brug af Air 
Condition, minimer i videst muligt omfang brugen af engangs 
service og brug genopfyldelige flasker til vand og andet. 

3.13 Camping og Paddock områder. 

Såfremt der ved eventet findes et Camping område, skal der i 
dette punkt beskrives de foranstaltninger som er gjort forat 
servicere ag facilitere dette område. Herunder faciliteter og 
foranstaltninger for handikappede.  Beskrivelsen af 
foranstaltninger for affaldsindsamling og bortskaffelse, 
håndteres.  Derudover et navn og kontakt information på den 
person som er ansvarlig for disse områder.
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3.14 Parkeringsområder og adgangsveje 

Organisering og administration af adgangsveje og 
parkeringsmulighederne. Herunder også miljø tiltag som er 
taget for affaldshåndtering i disse områder. 

3.15 Bæredygtig transport 

Såfremt bæredygtig transport er aftalt, en beskrivelse af 
transporten og de aftaler som er lavet omkring offentlig 
transport og anden bæredygtig transport. Herunder 
ladningsmuligheder for El- Biler og anden form for 
bæredygtig transport. 

3.16 Toilet faciliteter og håndtering. 

Hvor mange eolitter, urinaler og bruse muligheder for mænd, 
kvinder og handikappede, samt en beskrivelse af hvordan 
disse faciliteter holdes rene og indbydende. Placeringen af 
disse skal være indtegnet på Miljø oversigten. Der bør 
ligeledes være en tidsplan for vedligeholdelse af disse 
faciliteter. 

3.17 Offentlighed og salg af merchandise. 

En oversigt og beskrivelse af de tiltag som er taget for at 
begrænse offentlighedens mulighed for utilsigtet misbrug af 
naturen og skadevoldelse af sårbare naturområder i 

forbindelse med eventet. Herunder regler for salg af 
Merchendice i forbindelse med eventet. 

3.18 Lydkontrol 

Beskrivelse af det områder som forventes brugt til lydkontrol 
og en plan for udførelse af denne. Kan evt indeholde en 
beskrivelse af den metode som forventes brugt og navn og 
kontakt informationer på den tilknyttede lydmåler.
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Sport kan gøre det muligt at understøtte en bæredygtig 
udvikling og derfor er det vigtigt at deltagere og 
publikum gøres opmærksom på de hensyn vi gerne vil 
have der tages til miljøet. Dette inkluderer brug af 
affalds spande og andet som kan have indvirkning på  
på naturen og miljøet.  

I et eventuelt program bør være tekster omkring 
varetagelsen af naturen og miljøet, ligesom en eventuel 
speaker med jævne mellemrum bør gøre opmærksom 
på de tiltag man gerne vil have der bliver gjort fra 
publikums side, i forhold til miljøet.

4.1 Information for deltagere og tilskuere 

En plan for renholdelse og vedligeholdelse af 
campingområder, paddock og publikumsområder. 

Udpegning af ansvarlig for dette område, samt navn og 
kontakt information på vedkommende.

4.2 Kontrol af Camping område og faciliteter

4. Miljø tiltag under arrangementet
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Aktiviteter som forventes iværksat for at 
tilbagestille de implicerede områder, til den 
orden som var før arrangementet. Herunder 
reetablering af beskadiget natur og andet som 
kan være tilskadekommet under 
arrangementet. 

Ligeledes en plan for hvilke aftagere som 
forventes at håndtere det affald som er 
produceret under arrangementet.

5. 0 Efter stævnet Spørgsmål og hjælp til at lave en miljøplan

Spørgsmål til denne guide til Miljøplan ved 
Internationale løb, kan stilles til DMU, Miljø 
udvalget eller Miljøudvalgets formand. 
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