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MFDs Miljø Politik 2018 - 2020 
 
 
Følgende er en redegørelse og beskrivelse af Moderne Femkamp Danmark (MFD) politik og 
regelværk for miljøhåndtering, udviklet med henblik på at vejlede forbundets klubber og 
medlemmer, samt ikke MFD-medlemmer der måtte opholde sig på eller ved MFD aktiviteter eller 
anlæg. 
 

MFD’s Målsætning 
 
MFD’s overordnede målsætning med fremsættelse af en miljøpolitik er at minimere sportens 
negative miljøpåvirkning samt sikre de bedste betingelser for, at forbundets klubber og medlemmer 
fortsat kan dyrke hver enkelt femkampdisciplin med respekt for gældende samt fremtidige 
miljøregler.  
 
MFD’s målsætning for miljøpolitiken er at: 

• Minimere sportens negative påvirkning på miljøet, herunder reducering af forurening i 
naturen samt indvirkning på lokale naturområder. 

• Reducere risikoen for lovovertrædelse på miljøområdet. 
• Fremmelse af tiltag der kan virke begunstigende på natur og nærmiljø. 

 
Der for alle måtte gøre sig gældende indenfor hver af de enkelte fem dicipliner (ridning, svømning, 
løb, skydning og fægtning). 

 
Miljø vision 
 
MFD vil overholde samtlige love og bestemmelser på miljøområdet, samt sikre at forbundets 
klubber og medlemmer på bedste vis overholder samme. 
 
MFD vil løbende informerer omkring nationale samt internationale tiltag, love og bestemmelser mm. 
på miljøområdet der kan have relevans for sporten.  
 
MFD vil løbende foretage miljøkontrol af klubber samt medlemmers aktiviteter jvf. MFDs 
miljøregelværk. 
 
MFD vil informere forbundets klubber og medlemmer, samt ikke-MFD medlemmer ved forbundets 
arrangementer, omkring miljørigtig opførsel og håndtering. 
 
MFD ønsker at fremme generel viden omkring sportens individuelle og samlede miljøpåvirkning 
blandt forbundets klubber og medlemmer.  
MFD ønsker at bistå forbundets klubber og medlemmer i reducering af miljøpåvirkning, dels ved 
fremsættelse af MFDs miljøregelværk, støtte ved foretagelse af egenkontrol, aktiv involvering i 
forbundets særlige fokusområder samt mulighed for konsultation ved forbundets miljøkonsulent.   
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MFD’s Miljøregelværk 
 

1. Reducering af miljøpåvirkning ved baneanlæg, arrangementer og daglig træning 
- Hagl/patroner ved luftpistolskydning skal opsamles efter endt træning/konkurrence.  
- Ridestier med rideforbud skal og bør altid respekteres. 
- Støv fra følgende områder skal bekæmpes: 

1. Ridebaner, ved regelmæssig vanding og rengøring af grus/sand. 
2. Parkeringspladser / tilskuerpladser 
3. Åbne veje og pladser for tilskuer 

- Skydning med luftpistol skal foregå på dedikerede skydebaner med minimale lydgener 
for nærboende. 

 
2. Reducering af anden forurening 

- Der må ikke efterlades tegn på at et arrangement har været afholdt.  
- Anvendelse af miljøcertificeret rengøringsmidler til rengøring af udstyr og materiel, 

hereunder forbundets mobile skydebane og tilhørende trailerenhed. 
- Logistik og brændstofforbrug skal minimeres igennem koordinering og planlægning 

således at færre atleter benytter sig af enkeltmandstransport under 
træningsarrangementer og konkurrencer, nationalt såvel som internationalt. 
 

 
3. Involvering i lokalt arbejde indenfor miljø, natur og planlægningsområder 

- Klubberne skal udbrede kendskab til medlemmerne omkring miljøtiltag i 
lokalområderne. 

- Forbundet skal videreformidle nationale såvel som internationale retningslinjer og krav 
der kan have lokal relevans eller betydning for forbundets klubber / medlemmer via 
forbundets hjemmeside, nyhedsbreve og igennem direkte kontakt til klubbernes 
bestyrelse. 

 
4. Korrekt miljømæssig adfærd og færdsel i naturen 

- Information omkring korrekt miljømæssig adfærd skal altid gives ved ethvert kommende 
arrangement samt formidles i det officielle program.  

- MFD skal sikre at opdateringer og anden information er tilgængelige via forbundets 
hjemmeside. 

- Klubberne skal sikre videreformidling af information omkring korrekt miljømæssig 
adfærd udstukket af forbundet, hereunder MFDs Miljøpolitik 2018 og fremtidige 
opdateringer.  

 
5. Krav til affaldshåndtering og kildesortering 

- Der skal ved alle arrangementer være mulighed for affaldshåndtering. 
- Affald skal kunne kildesorteres. 
- Spildevand skal bortskaffes på korrekt vis. 
 

6. Krav til kontrol og egenkontrol 
- Forbundets miljøkonsulent skal udfører miljøkontrol på baggrund af MFDs miljøpolitik og 

miljøregelværk ved alle større træningsarrangementer og konkurrencer. 
- Daglig kontrol udføres af klubbens ansvarlige bestyrelsesmedlemmer. 
- Klubberne skal notere miljøbevarende tiltag, med gennemgang af MFDs bestyrelse inden 

den årlige generalforsamling. 
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7. Afvigelse fra fastsatte krav og regler 
Ved afvigelser skal følgende begrundes: 
- Fastslåelse af årsag. 
- Redegørelse for korrigerende handlinger. 
- Gennemførelse af kontrolforanstaltning. 
- Dokumentation af korrigerende handling e.g. i form af planlægning eller 

procedureændring. 
 

MFD’s særlige indsatsområder, 2018 - 2020 
 
Reducering af miljøbelastning ved skydning 
 
Indsatsområdet er: 
Minimer brugen af luftpistol for at mindske antallet af patroner / hagl i naturen. 
  
Handlingen er: 
Erstatning af luftpistol til det laserbaseret system. Forbundet har investeret i laserbaseret udstyr 
som udlånes til klubber og atleter som en del af incitamentet for at klubber / atleter selv investerer i 
laserbaseret udstyr. Stævner arrangeret af forbundet afholdes ligeledes udelukkende ved brug af 
laserbaseret udstyr. 
  
Handlingen involverer følgende parter i forbundet: 
Alle 
 
Målsætning: 
Udelukkende brug af laserpistol ved forbundets nationale aktiviteter samt udelukkende brug af 
laserpistol ved international deltagelse i træningsarrangementer og konkurrencer ved udgangen af 
2020. 
 
Reducering af miljøbelastning ved transport 
 
Indsatsområdet er: 
Reducering af enkeltmands-transport ved stævner og træningsarrangementer. 
  
Handlingen er: 
Moderne Femkamp er en logistikkrævende sport, særligt under træningsarrangementer og 
konkurrencer, hvor der som oftest afholdes mere end tre discipliner per dag der derved kræver 
transport til/fra flere baneanlæg e.g. fægtehal til ridebane, svømmehal og løbestadion.  Det ønskes 
at ingen medlemmer anvender enkeltmandstransport under nationale og internationale 
træningsarrangementer og konkurrencer, og at forbundet sikrer klubber og medlemmer et værktøj 
til kommunikation, planlægning og koordinering af logistik på tværs af regioner og landegrænser ved 
træningsarrangementer og konkurrencer. 
  
Handlingen involverer følgende parter i forbundet: 
Alle 
 
Målsætning: 
Etablering af app eller webbaseret kommunikationsplatform mod slutningen af 2019 til koordinering 
af nationalt og international logistik forud for træningsarrangementer og konkurrencer, hvor der 
gennemføres mere end én disciplin på en dag. 
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Eventuelle spørgsmål vdr MFD’s miljøpolitik kan rettes mod forbundets miljøkonsulent: Mia Emborg, 
+45 2437 4191 / miaoellgaard@gmail.com 
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