
Dagfrid Forberg, Leder for breddeidrett, organisasjon og utvikling i Norges idrettsforbund

Idrettens rolle i et bærekraftig samfunn
Grønne idrettsarrangement i praksis, samarbeid for å nå målene
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inkluderende

idrett
sunn 
idrett

grønn 
idrett

Norges idrettsforbunds visjon er 
idrettsglede for alle!

+ +



93%



«Idrett og bærekraft – et 

kunnskapsgrunnlag» 

(2020/2021)

- Folkehelse

- Mental helse

- Ernæring

- Seksuell trakassering og overgrep

- Kjønnsbalanse i lederposisjoner

- Like muligheter i idretten

- Kvinnelige trenere

- Inkluderende idrett

- Mangfold i idretten

- Økonomi som barriere

- Innkjøp og etisk handel

- Utstyr og produksjon

- Anlegg, avfall og arrangement

- Reisevirksomhet

- Teknologi og innovasjon

- Energiforbruk 

- Forsvarlig bruk av naturressurser

- Redusere bruk av skadelige midler
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Idretten

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Sammen skaper 
vi et moderne og 
bærekraftig 
samfunn



TRANSPORT

MAT OG 

SERVERING

AVFALL

ENERGI

NATUR- OG 

AREALBRUK

ANLEGG

SPONSORER KOMMUNIKA-

SJON

INNKJØP/

UTSTYR

Idretten har stor innvirkning på klima og miljø

1,9 millioner medlemskap – 9400 idrettslag – 328 idrettsråd 
55 særforbund 11 idrettskretser – 55 000 anlegg – 450-600 nye anlegg/år
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• START: Bli enig om å 

satse på bærekraft! 

Utpek en 

bærekraftansvarlig.

IDÉARBEID: Hva vil dere 

oppnå? Hvor kan vi ha 

vesentlige utslipp og negativ 

miljøpåvirkning? Hvilket 

markedspotensiale? Hvilke 

ressurser har vi rundt oss?

MÅL: Bestem 

ambisjonsnivå og sett 

mål. Konkretiser 

målene, fordel ansvar 

og forankre.

PARTNERSKAP OG 

MEDVIRKNING: Hvilken 

kompetanse trengs? 

Hvem bør vi samarbeide 

med? Vil vi sertifisere? 

Etabler referansegruppe.

KARTLEGG: 

Utfordringer, og sett 

konkrete mål og tiltak. 

Involver leverandører.

PLAN OG TILTAK: 

Innarbeid 

bærekraftarbeidet i drift og 

aktiviteter. Forankre og 

ansvarliggjør. Enkle 

retningslinjer.

Gjennomføre

Evaluere

1
2

3

4

5

6

7

8

Start 
reisen!



Verktøykasse for grønne arrangører



Idretten har en enorm 
innkjøpsmuskel

• Etterspørre miljøvennlige 
produkter

• Arbeid med leverandørkjeden

• Skape marked for innovasjon 
og grønne løsninger

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 10



«Hvis alle arrangører bruker sin 
kjøpekraft når de lager 
arrangementer til å be om 
utslippsfrie tjenester og 
produkter vil det skape 
ringvirkninger i markedet og 
sende tydelige signaler til 
leverandørene.»
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På vei inn i sirkulær økonomi

• Fra fossilt til fornybart

• Fra lineært til sirkulært

• Fra leie til eie

• Digitalisering
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Ressurseffektivitet er lønnsomt



Ressurseffektivitet reduserer sosiale barrierer
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Eksempel – Sagene IF:
1. Vi trenger ikke nye drakter i år
2. Vi kjøper inn nye drakter – fra 

resirkulert råvare
3. Vi trykker ikke etternavn
4. Vi bytter draktene mellom 

årskullene
5. Vi reparerer draktene
6. Vi sender draktene i rett 

gjenvinningssystem
7. Draktene blir gjenvunnet til nye 

tekstiler
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Klimaledere i nærningslivet



Arctic Race / Foto: Arctic Race Gautier

Demouveaux



Arctic Race / Foto: Arctic Race Gautier Demouveaux



EFFEKT

PÅVIRKNING





Weplaygreen.com

«Jeg var sint, lei meg og trist. Jeg var på en måte bekymret for fremtiden min, 
noe veldig mange barn og unge føler på og har følt på de siste årene.»

«I starten når jeg begynte å lese om disse tingene, og skjønte problemene 
samfunnet vårt står ovenfor, var jeg usikker på om jeg kunne forsvare å drive 
med et så egoistisk prosjekt som toppfotballen. Men i dialog med venner og 
familien kom jeg frem til at å bli så god som mulig i fotball, og spille for noe 
større enn seg selv, er det aller viktigste jeg kan gjøre for miljøet.»

Morten Thorsby, NRK Ekko 10. juni 2021





Dagfrid Forberg, Leder for breddeidrett, organisasjon og utvikling i Norges idrettsforbund

dagfrid.forberg@idrettsforbundet.no

Takk for meg!

mailto:Dagfird.forberg@idrettsforbundet.no


Før: Arrangementskonsulent, Norges Skiforbund
Miljø og bærekraftsansvarlig, Lillehammer 2021
Nå: Rådgiver arrangement og bærekraft, Norges Skiforbund



MÅL

Gi tilbake til para-idretten 
og skape varig verdi

«The best para snow sports
championship ever»

Skape nye helter 
og forbilder



8.Tiltak vi iverksatte for å skape et grønt og 
plastsmart verdensmesterskap



1. Vi skapte et sirkulært omløp



2. Vi skapte 484 miljøambassadører



3. Gratis kollektivtransport 

• Ca 950 frivillige reiste gratis 
gjennom hele VM

• Eksisterende rutenett – EL busser

• Buss fremfor egen bil 

• Samarbeid med Innlandstrafikk Hentet fra Innlandstrafikk



4. Avtaler med samarbeidspartnere for å senke 
utslipp

• 15 Hybrid-biler fra Bilia

• 1 elektrisk varebil

• Norengros – Bagasse produkter



5. 384 trær skal plantes i VM-skog



6. Tilbud om vegansk måltid

• På Scandic avtalte vi tilbud om 
vegansk alternativ i bufeeten

• Birkebeiner stadion serverte 
vegansk alternativ

Hentet fra GD



7. Vi skapte Norges første plastsmarte
verdensmesterskap



8. Vi måler utslippene våre

Illustrasjon



Hvilke utfordringer møtte vi på?  

1. Elektrisk tråkkemaskin utgikk og elbiler kunne ikke leveres

2. Strenge smittevernsrelger skapte:
- Mye engangsavfall

- Mer utslipp til luft
- Tog måtte byttes med buss

- Matsvinn

3. Bærekraftseminar kunne ikke gjennomføres

4. Engangsavfall fra industri - Plast



- Hvordan lykkes vi? 



Arven etter VM?

• Kommunikasjon

• Åpenhet

• Klimaverktøy for idretten

• Lokale arrangementer - miljøambassadører

• Miljøambassadører hos flere nasjoner

• Utfordrer andre arrangører og idretten – klarer de mer enn det vi gjorde? 
• VM for parautøvere i Østersund

• VM i Trondheim 2025

• NIF, Særforbund, klubber



Takk for meg!



Classification: Open

ROLF KJETIL EGGE, 

BREIMSBYGDA 

IDRETTSLAG



Classification: Open

BYRKJELO STADION

• 1982-1987 Byrkjelo Games

• 1983 Jr NM

• 1988 NM i friidrett

• 1991 Veteran NM

• 1993-1998 Byrkjelo Games

• 1997 Jr NM

• 1999 NM i friidrett

• 2006 UM i friidrett

• 2011 NM i friidrett

• 2015 Jr NM

• 2018 NM i friidrett

• 2022 Lerøy-leikane



Classification: Open

BREIMSBYGDA, MIDT I MATFATET



Classification: Open

GODT VERTSKAP, SKAPE EIN DESTINASJON

Heilt frå starten på 80-talet

• Fokus på å vere godt vertskap

• Sportslege resultat i verdsklasse

• Opplevingar

• Spektakulær natur

• Mat og drikke 



Classification: Open

MILJØFYRTÅRN I 2011

NM 2011 – behov for å tenkje nytt og 

ta det litt lenger.

• Første NM med Miljøfyrtårnstatus

• Introduksjon av lokalprodusert mat 

og drikke naturleg del av dette

• Fokus på sunn  og god mat

• Lokale tradisjonar, lokale smakar –

fortelje ei historie

• Lokal verdiskaping

• Mindre klimaavtrykk

FRIIDRETTS- og LOKALMATFESTIVAL



Classification: Open

MEIR ENN PØLSE OG KETCHUP



Classification: Open

NM RESTAURANT – 200 SITJEPLASSAR

Kan like gjerne vere ein kiosk



Classification: Open

NM-BURGER, FRAMLEIS EIT BEGREP

• Kandalsgrill

• Grilla og sylta laks

• Spekemat

• Rømmegraut

• Marinert svinefilet



Classification: Open

BYGDEKVINNELAGET & SVELENE



Classification: Open

2011 – BEST NM EVER



Classification: Open

Størst på lokalmat i Norge

LOKALMAT ER KVARDAGSMAT



Classification: Open

LOKALMAT PERFEKT SOM PREMIE



Classification: Open

Fokuser på kvalitet og gode smakar, tørr å 

satse på lokalprodusert mat og drikke også 

på idrettsarrangement!

Takk for meg!

Foto: Eirik Førde, frå NM friidrett Byrkjelo 2018



Grønt arrangement

Skal inspirere idretten til å ta gode miljøval på sine arrangement



Litt om prosjektet

Oppstart 2021

Pilotklubbar

Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

NFF Sogn og Fjordane

Rammeverk

Inspirere idretten til å ta gode miljøval på sine arrangement



«Grønt arrangement»

- Enkelt og intuitivt lett å forstå og gjennomføre

- God og levende nettside konkrete verktøy,informasjon,inspirasjon

- Insentiver og økonomiske fordeler sertifiserte arrangement

- Profilering og publisitet spele kvarandre gode

- Forankring, dialog og samarbeid i heile idretten



Oppbygning «Grønt arrangement»

Instruks
Verktøykass

e
Sjekkliste

Sertifisering 

«Grønt arrangement»



Instruks

2-5 punkt under kvart område.

Eks:

Arrangementet….

• har eigen innkjøpsansvarleg med instruks…?

• har ein plan for avfallshandtering?

• gjennomfører konkrete tiltak for å redusere
energibruk?



Verktøykasse /Ressursar

* Forslag instruksar

* Nyttige linkar

* Spørsmål og refleksjonar

* Inspirasjon

Eks.

• Innkjøpsinstruks

• Oversikt miljømerker

• Avfallsinstruks

• “Kaffeavtale” 
“Plastfri sjokolade” (link Odd BK)



Sjekkliste

• Sjekkliste basert på punkt i instruksen

• Miljømerket “Grønt arrangement”

• FORDELAR?



Grøne fordelar for «Grønt arrangement»

«Grønt arrangement» 

=> synleg bevis på godt miljøarbeid

Finansiering og insentivordningar

* Arrangementstøtte

*Sparebankstiftingar

*Samarbeidspartnarar

*Andre eksterne aktørar



Status og vegen vidare….

✓Ferdigstille konseptet for «Grønt arrangement»

✓Prosperastiftelsen – 3 mnd prosjekt

✓Pilotklubbar og arrangement vår 2022

✓Veiledar takast i bruk haust 2022 

DELE KONSEPTET MED ANDRE IDRETTAR




