
Forord

Surf & SUP Danmark arbejder sammen med sine medlemsorganisationer og sam-
arbejdspartnere om at sikre danskernes adgang til naturområder i forbindelse med 
udøvelse af stand up paddle, surfing og white water sport, samt en ansvarlig brug af 
disse naturområder. Forbundet arbejder aktivt for at fremme opmærksomheden på og 
respekten for naturen for alle brugere af kysten, åløb, floder og søer.

For at fremme forbundets indflydelse på natur og miljøområdet er Surf & SUP Danmark 
medlem af Friluftsrådet, og i dette regi deltager som høringspart og interesseorganisa-
tion for de områder, som vedrører stand up paddle, surfing og white water sport.

Surf & SUP Danmark tilslutter sig Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Natur og Miljøpolitiske 
Udspil, DIFs miljømærkningsordning ’Grønt Forbund’ og tilstræber herunder, at stand up 
paddle, surfing og white water sporten bliver så miljøvenlig en idræt som muligt.

Surf & SUP Danmarks Miljøkodeks

Surf & SUP Danmarks miljøkodeks sætter særligt fokus på sportens udfordringer på na-
tur-, miljø- og planområdet og samtidig de potentialer, som forbundet har for at påvir-
ke danskernes miljøbevidsthed igennem sporten.

Surf & SUP Danmark
Miljøkodeks 2021-2024

https://www.dif.dk/samfundsansvar/klima-og-baeredygtighed



Surf & SUP Danmark vil

• Bevare og udbygge samarbejde og netværk mellem de ’blå’ idrætsforbund i regi af 
både Friluftsrådet og i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

• Sikre repræsentation i relevante organisationer og netværk, som på landsplan og 
lokalt niveau arbejder med natur-, miljø- og planarbejdet.

• Udbrede ny og eksisterende viden om, hvordan stand up paddle, surfsporten og 
white water sporten kan tage større natur- og miljøhensyn.

• Arbejde for at bevare og sikre de naturlige danske surf rev, igennem dialog med 
kommunale beslutningstagere, planchefer og fritidschefer.

• Arbejde for at stand up paddle, surfsporten og white water sporten medtænkes i 
love, bekendtgørelser, vejledninger og projekter, herunder i det lovforberedende ar-
bejde via høringssvar.

• Skabe incitamenter til at klubber og udøvere benytter offentlig transport eller sam-
kørsel i forbindelse med forbundets events og aktiviteter.

• Opfordre samarbejdspartnere til at indtænke miljøet i udvikling af nyt materiel til 
sporten

• I administrationen benytte genanvendelige materialer, sikre energibesparende for-
anstaltninger og affaldssortere.



Medlemsklubber og samarbejdspartnere opfordres til:

• At afholde årlige beach clean up / havne clean up events.

• At skabe incitamenter til at medlemmerne benytter samkørsel ifm. træning og del-
tagelse i events.

• At begrænse energiforbrug og forurening

• At følge med i den lokale udvikling på området, og have dialog med de lokale myn-
digheder på området.

• At meddele Surf & SUP Danmark, når der opstår lokale udfordringer på området.

• At samarbejde med Surf & SUP Danmark og forbundets interessenter i miljøsager og 
ved udarbejdelsen af høringssvar.

• At udpege repræsentanter i relevante organisationer og netværk.

• At uddanne klubbens repræsentanter/miljøansvarlige i natur/miljø området.

• At indarbejde genanvendelige materialer og bruge energibesparende løsninger ved 
aktiviteter, hvor det er muligt.

• At indtænke miljøet ved renovering og nybygning af klubhuse.

Medlemmerne opfordres til:

• At udvise ansvarlighed, rydde op efter sig, ikke efterlade affald i naturen.

• At deltage på klubbernes og forbundets beach clean up / havne clean up events.

• At køre sammen i bil til træning og events.

• At kende reglerne for stand up paddle, surfsporten og white water sportens adgang 
til forskellige naturområder.

• Følge forbundets og klubbernes anvisninger på, hvordan man tager hensyn til natur 
og miljø.

• Følge med i den lokale presse og gøre klubben og forbundet opmærksom på sager, 
der vedrører de naturområder, som klubben anvender til sine aktiviteter.

• At vælge miljørigtige sportsprodukter når sådanne er et attraktivt alternativ.

• At spare på ressourcerne – vand, varme og el.

• At stille sig til rådighed og aktivt indgå i natur-, miljø- og planarbejdet, herunder del-
tage i møder om sikring af adgangen til forskellige naturområder.


