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DFfRs Miljø- og planlægningsudvalg 
 
 
 
Udvalgets formål 
Udvalget skal arbejde for, at roernes adgang til udøvelse af sporten i danske farvande fastholdes og 
udbygges med respekt for omgivelserne. 

 
 
Ansvarsområder og opgaver 
Udvalgets skal vedligeholde og formulere forslag til DFfRs politik på miljøområdet og varetage den løbende 
kontakt til miljønetværkets medlemmer.  
 
Udvalget har følgende ansvarsområder og opgaver: 

• Vedligeholde Miljønetværket, der skal fungere som DFfRs repræsentanter i Friluftsrådets lokale 
organer over hele landet 

• At sikre at netværket på vegne af DFfR, opdager og påtaler alle forhold, hvor mulighederne for 
udøvelsen af rosport påvirkes. Herunder kommentering og afgivelse af høringssvar i forhold til  
relevant statslig, regions- og kommuneplanlægning, Natura2000, påvirkning af kommunale 
friluftsstrategier og lign. 

• Udvalget skal sammen med sekretariatet stå for kontakten til andre idrætsforbunds miljøudvalg og 
dermed koordinere opgaver af fælles interesse. 

• Skal aktivt forholde sig til arbejdet i Vandsportens miljønetværk, herunder det årlige Miljøseminar 

• Skal sikre at DFfR’s uddannelsesudbud indeholder de fornødne miljøelementer.  

• Skal sikre, at DFfR fortsat kan være Grønt forbund 

• Skal arbejde for at der kan udarbejdes grønt regnskab for forbundet og klubmodel for grønt 
regnskab, samt anvisning af tiltag for grønt regnskab, herunder at der så vidt muligt anvendes 
genanvendelige eller nedbrydelige materialer 

• Ansvaret for kommunikationen på miljøområdet mellem DFfR og klubberne, og andre interessenter. 
Herunder at tilskynde netværkets medlemmer til at være vidensformidlere på miljøområdet til de 
lokale klubber samt sikre kommunikation via kanaler som roning.dk og DFfR’s nyhedsmail, 
koordineret med sekretariatet. 

• Udvalget varetager kontakten med Friluftsrådet i samarbejde med DFfRs sekretariat. 

 
 
Retningslinjer og rammer for udvalgets arbejde 
Udvalget arbejder inden for ”Rammer for DFfRs udvalg”, der er en del af dette kommissorium.  
 
Udvalgets skal sikre, at udvalgets arbejde sker balanceret i forhold til DFfRs tilvalgte fokusområder inden for 
DFfRs kerneområde, som er roning i inriggere, outriggere, coastal både o.lign..  
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 8. april 2011. 

 


