Miljøvettreglene - forslag til tiltak til DNTs medlemsforeninger
Miljøvettreglene er 7 enkle tiltak til hvordan vi kan drive med et mer miljøvennlig friluftsliv. DNT er
en av de største forbrukerne av friluftsliv i Norge, og har dermed et stort ansvar for å gå foran som
gode forbilder. Miljøvettreglene finner du her.
Visste du at:




Nordmenn er på topp i verden i pengebruk på sports- og friluftsutstyr
Friluftsliv er den fritidsaktiviteten som bruker mest energi nest etter feriereiser og besøk av
slekt og venner
Transport står for rundt en tredjedel av det samlede energiforbruket i friluftslivet

15.03 samlet DNT sentralt over 30 ansatte i foreninger som jobber med aktivitet lokalt, og sammen
laget vi en liste med konkrete miljøtiltak vi kan sette i gang. Vi håper alle foreninger har lyst til å
hjelpe DNT ung med å gjøre DNT mer miljøvennlig, og hjelpe oss med å ta bedre vare på det vi er så
glad i!
Hovedmål: hele DNT miljøfyrtårnsertifiseres innen 2018.
Forslag til tiltak:


















Arrangere byttedager over hele landet
Samarbeide med BUA om utstyrsutlån
Kommunisere Miljøvettreglene i forbindelse med Opptur
Sende ut ting på mail eller i SoMe, ikke i papir
Få med miljøvett i turlederutdanning
Organisere fellestransport til turer/aktiviteter, med bedre informasjon ved påmelding
Arrangere strandryddedag med andre organisasjoner (for eksempel Miljødetektivene)
Reklamere for Miljøvettreglene i egne kanaler
Bli flinkere til å låne ut det utstyret vi har til de som trenger det
Selge bruktutstyr i tursenterne
Kjøpe varer i mer naturvennlige materialer
Sette opp "turbuss" i stedet for enkeltbiler
Ikke trykke opp unødig mengde med papir; styremøter, årsmøter osv. kan leses digitalt
Bruke turledere som gode forbilder, de trenger ikke se ut som butikkutstillinger
Ikke tilby fellesturer som krever at man flyr
Hvis du må trykke opp ting, velg miljøvennlige alternativer
Ikke kjøp inn unødig mye "stæsj", og tenk kvalitet framfor kvalitet på de artiklene dere først
kjøper inn

Der kan du se! Ingenting av dette er uoverkommelig. DNT ung heier på dere, og håper dere vil
hjelpe oss å hjelpe miljøet.

For spørsmål om Miljøvettreglene, ta kontakt med Tina Skare – tina.skare@dnt.no

