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Norges idrettsforbunds 
bærekraftstrategi
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Vi skal skape idrettsglede for alle 
– også for kommende generasjoner.
“

Idrett engasjerer milliarder av mennesker over hele verden, og er Norges største frivillige 
bevegelse. Vi beveger mennesker, beveger Norge, skaper ringvirkninger, og skaper 
bærekraft!
 
Norges idrettsforbund skal legge miljøhensyn til grunn for aktiviteten vår og medvirke til at 
de nasjonale klima- og miljømålene nås. Som paraplyorganisasjon ønsker vi å støtte hele 
norsk idrett i dette.
 
Idretten er en viktig bidragsyter for et bærekraftig samfunn.
 
Idrett har påvirkning på alle FNs 17 bærekraftmål, og Norges idrettsforbund har prioritert 
fem strategiske fokusområder som har vesentlig påvirkning på samfunn og miljø i i vår 
bærekraftstrategi:

Forord

Å drive idrett har i seg selv svært positiv påvirkning i folks liv.  Vi må være bevisst hvordan vi 
kan forsterke de positive effektene av idretten, samtidig som vi adresserer og reduserer vår 
negative innvirkning på mennesker og miljø.
 
Idretten som utøves og leveres over hele landet hver dag, kan bli en enda sterkere bidrags-
yter til bærekraftig utvikling.
 

Idrettspresident Berit Kjøll
 

1. Livslang idrettsglede og sunn idrett
2. Inkluderende, mangfoldig og likestilt idrett
3. Etisk og fremtidsrettet utvikling
4. Ansvarlig ressursbruk i idretten
5. Grønne idrettsarenaer

Foto: NIF
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Idrettsglede for fremtidige 
generasjoner

Bærekraftstrategien er utviklet i samarbeid med ressurs-
personer i særforbundene og idrettskretsene. Den bygger 

videre på solid bærekraftarbeid fra idretten med livslang aktivi-
tetsglede, inkludering, mangfold og likestilling. Samtidig legger 
strategien grunnlag for et nødvendig løft for ansvarlig ressurs-

bruk, grønne idrettsarenaer og og et kontinuerlig arbeid med 
fremtidsrettet utvikling av idretten.

Skape idrettsglede 
for alle og være en 

åpen arena for 
kunnskap og samarbeid 

innen bærekraft for 
hele idretten 

Ansvarlig 
ressursbruk 

i idretten

Livslang 
idrettsglede 
og sunn 
idrett

Inkluderende, 
mangfoldig 
og likestilt 

idrett

Etisk og fremtidsrettet 
utvikling av idretten

Grønne 
idrettsarenaer

Norges idrettsforbund skal stimulere til livslang 
idrettsglede og sunn idrett, som i sin tur bidrar 
til fysisk og psykisk helse, 
trivsel og folkehelse.   

Norges idrettsforbund skal jobbe for å redusere 
ressursbruk i forbindelse med idretts-

arrangement, konkurranser, 
treninger og andre aktiviteter.

Norges idrettsforbund 
skal arbeide for at 
idrettslagenes medlemmer 
gjenspeiler mangfoldet 
i lokalsamfunnet, og at 
idretten på alle nivåer skal 
praktisere nulltoleranse for 
enhver form for diskriminering 
og trakassering.
 

Norges idrettsforbund 
skal ta miljøansvar og 

være en aktiv pådriver for 
planlegging, utforming, 

bygging og drifting av 
grønne idrettsbygg og 

idrettsanlegg. 

Norges idrettsforbund skal være en 
pådriver for innovasjon og utvikling av idretten, 

samt en tydelig stemme for norsk idretts 
verdier både nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Baylee Gramling / Unsplash
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NIFs målbilde oppsummert

Bærekrafttema Strategiske fokusområder

Folkehelse
Mental helse
Ernæring og kosthold
Doping og rusmisbruk

Energiforbruk og 
-effektivisering
Avfallshåndtering
Materialbruk
Natur, arealbruk og 
marine ressurser
Klimarisiko

Transport og mobilitet
Innkjøp og forbruk av utstyr 
Vannforbruk 
Forurensning
Plast
Mat og servering

Mangfold og inkludering
Likestilling
Økonomi som barriere
Lokal verdiskaping
Bekjempe rasisme og 
seksuell trakassering
Arbeidsmiljø og ansattforhold

Innkjøp og leverandører
Samarbeid om løsninger
Åpenhet og rapportering
Innovasjon og utvikling
Anti-korrupsjon
Tydelig kommunikasjon av 
verdier
Frivillighet

NIF skal stimulere til livslang idrettsglede og sunn idrett
Ambisjon: Norges idrettsforbund skal stimulere til livslang aktivitetsglede og sunn 
idrett, som i sin tur bidrar til fysisk og psykisk helse, trivsel og folkehelse.

NIF skal være en pådriver for grønne idrettsarenaer
Ambisjon: Norges idrettsforbund skal ta miljøansvar og være en aktiv pådriver for 
planlegging, utforming, bygging og drifting av grønne idrettsbygg og idrettsanlegg.

NIF skal fremme ansvarlig ressursbruk i idrettens aktiviteter
Ambisjon: Norges idrettsforbund skal jobbe for å redusere ressursbruk i forbindelse 
med idrettsarrangementer, konkurranser, treninger og andre aktiviteter.

NIF skal sørge for en idrett som er inkluderende
Ambisjon: Norges idrettsforbund skal arbeide for at idrettslagenes medlemmer
gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet, og at idretten på alle nivåer skal praktisere 
nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.

NIF skal sikre en etisk og fremtidsrettet utvikling av idretten
Ambisjon: Norges idrettsforbund skal være en pådriver for innovasjon og utvikling 
av idretten, samt en tydelig stemme for norsk idretts verdier både nasjonalt og 
internasjonalt.

NIF som en åpen arena for kunnskap og samarbeid innen 
bærekraft for hele idretten.

Idrettsglede for alle. Flere med lenger – flere nye medaljer

Frivillighet - en forutsetning for å lykkes

NIF skal 
stimulere til 

livslang idretts-
glede og sunn 

idrett

NIF skal 
sørge for en 
idrett som er 
inkluderende

NIF skal 
fremme ansvarlig 

ressursbruk i 
idrettens 
aktiviteter

NIF skal 
være en pådriver 

for grønne 
idrettsarenaer

NIF skal 
sikre en etisk og 

fremtidsrettet 
utvikling av 

idretten
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Vi skal skape idrettsglede for alle i dag 
samtidig som vi må jobbe for å møte 
framtidige generasjoners behov. 

Regjeringens klima- og miljøpolitikk bygger på at alle samfunnsaktører har et selvstendig 
ansvar for å legge miljøhensyn til grunn for aktivitetene sine og for å medvirke til at de 
nasjonale klima- og miljømålene nås. Kulturdepartementet forventer at Norges idrettsfor-
bund skal rapportere på klima- og miljøtiltak. NIF legger videre internasjonale og nasjonale 
rammeverk for klima- og miljømål til grunn for handlingsplan for klima og miljø, og tar med 
dette følgende mål inn i sitt planverk:

 
NIF skal legge miljøhensyn til grunn for våre aktiviteter

NIF skal redusere egne klimagassutslipp med minst 55 % innen 2030 i tråd med 
nasjonale klima- og miljømål og jobbe for at hele idretten reduserer sin klimapåvirkning 

NIF forplikter seg i tråd med UN Sports for Climate Action om å nå (netto) null utslipp 
innen 2040

Klima- og miljømål for Norges idrettsforbund

Internasjonal forankring for NIFs bærekraftarbeid

IOC

EOCs Bærekraftkomite 

(UNFCC) – UN Sports for Climate Action Initiative
• Felles plattform for verktøy og læring
• Felles forpliktelser

1. Foreta systematisk innsats for å fremme bedre miljø 
2. Reduser den samlede klimapåvirkningen 
3. Utdannelse for klimahandling (Educate for climate action) 
4. Fremme bærekraftig og ansvarlig forbruk 
5. Være en ambassadør for klimahandling gjennom kommunikasjon 

UN Global Compact

Foto: Erik Ruud / NIF
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Med 1,9 millioner medlemskap, 9 454 idrettslag, 56 000 idrettsanlegg, utallige arrangement, treninger og 
aktiviteter har idretten stor påvirkningskraft i samfunnet. Som paraplyorganisasjon for norsk idrett har NIF 

et spesielt ansvar og mulighet til å påvirke. Vi ser det som vår forpliktelse å legge bærekraft til grunn for vår 
virksomhet og underbygge nasjonale/internasjonale klima- og miljømål. 

Enklere for alle å bli bærekraftig

For å skape ringvirkninger og gjøre det enklest mulig for andre organisasjonsledd 
(særforbund, idrettskretsene politisk, idrettsråd, idrettslag og arrangement) å jobbe 
med bærekraft vil NIF sentralt:

Strategien omsettes til handling og tiltak gjennom øvrig planverk og handlingsplaner.

Til sammen vil vi gjøre en stor forskjell

Et bærekraftig samfunn og en bærekraftig utvikling krever 
at tre områder ivaretas:

klima og miljø, økonomi og sosiale forhold

Denne bærekraftstrategien gjelder Norges idrettsforbund som paraplyorganisasjon, herunder 
NIF sentralt og Olympiatoppen. NIF skal være en åpen arena for kunnskap og samarbeid 
innen bærekraft for hele idretten, og har ambisjoner om å være et eksempel til etterfølgelse. 
De forskjellige delene av idretten velger selv hvordan bærekraftarbeidet skal foregå, med 
idrettsforbundet som felles ressurs og støttespiller. Vår ambisjon er å skape ringvirkninger og 
bærekraftentusiasme for resten av norsk idrett.

Bygge videre på 
gode eksempler og 

beste praksis

Utforme og dele 
felles verktøy og 

innsikt

Gjøre det enklere 
for alle å jobbe med 

bærekraft - ikke 
pålegge mer arbeid

Inspirere
gjennom god 

bærekraft-
kommunikasjon

Befeste idrettens 
posisjon som bære-

bjelke i et bærekraftig 
samfunn

1.
Arbeidet med 

bærekraft sentralt 
i NIF

2.
Paraplyorganisasjon
og støttefunksjon for 
resten av norsk idrett

Foto: Erik Ruud / NIF


