
Dansk Land-Rover Klubs miljøpolitik.

Om Land Rover Ltd:

Land Rovers Fragile Earths Comitment bevirker at alle Land Rovers 
produkter er produceret med stor omtanke i alle processer, både 
ved fabrikationen og med hensyn til bortskaffelse af udtjente 
køretøjer.

Land Rover er certificeret, både lokalt og globalt, til den 
internationale Environmental Management Standard ISO14001.

Alene det at ca. 70 % af alle producerede Land Rovere stadig er i 
drift, betyder at de miljømæssige omkostninger og belastninger på 
miljøet, i forbindelse med bortskafning af udtjente køretøjer, er 
minimale i forhold til sammenlignelige produkter.

På Land Rovers Experience kørekurser, der tilbydes af alle 
forhandlere, i alle lande, undervises der i ansvarsfuld offroadkørsel 
og om hvordan man påvirker sine omgivelser og miljøet minimalt.

Land Rover er sponsor for mange betydningsfulde projekter rundt 
om i verden, med det formål at bevare og beskytte truede dyrearter 
og truede naturområder.

Nogle eksempler på projekter, blandt mange:

www.bornfree.org.uk

www.rgs.org

www.biosphere-expeditions.org

www.cers.org.uk

Land Rover Tread Light filosofi:

We’re trusted to tread lightly in landscapes all over the globe.

And we will drive: As slow as possible, as fast necessary.  

http://www.cers.org.uk/
http://www.biosphere-expeditions.org/
http://www.rgs.org/
http://www.bornfree.org.uk/


Dansk Land-Rover Klubs miljøpolitik:

Dansk Land-Rover klub formulerer med vores miljøpolitik, 
retningslinier for vore medlemmer, så vores aktiviteter kan 
foregå med mindst mulig belastning på miljøet og vores 
omgivelser.

Dansk Land-Rover Klub forpligtiger sig til, overfor 
medlemmerne, at informere, rådgive eller skaffe relevant 
information fra rette myndigheder, om spørgsmål der drejer sig 
om miljø.

Dansk Land-Rover Klub vil kontinuerligt, i forhold til 
medlemmerne, være opmærksom på at kunne forbedre miljøet. 

Vi overholder altid de gældende regler og love vedrørende miljø.

Vi ønsker at leve op til Land Rovers Tread Light filosofi når vi 
bevæger os bort fra faste veje.

Vi færdes i naturen på en måde der giver minimal belastning på 
omgivelserne.

Vi kører og opholder os kun i områder vi har tilladelse til.

Vi kører på en måde hvor vi ikke udleder unødige emissioner.

Vi vælger produkter som olie, smøremidler, rengøringsmidler og 
andre kemikalier der er mindst belastende for miljøet.

Vi bortskaffer produkter som olie, smøremidler, kølervæske, 
batterier og kemikalier på forsvarlig vis gennem de offentlige 
modtagestationer.

Vi kører i køretøjer der lever op til den gældende miljølovgivning for 
det enkelte køretøj.



Vi undgår spild af forurenende væsker som olie, brændstof, 
kølervæske etc. Og hvis uheldet skulle være ude, så kontakter vi de 
relevante myndigheder for at få ryddet op på forsvarlig vis.

Dyrelivet først! Ved møde - nedsæt hastigheden til et minimum eller 
stands og stop evt. motoren, og lad dyrene flytte sig i deres eget 
tempo. 

Vi vil altid være beviste om hvad vi foretager os i forhold til andre 
mennesker, vi vil ikke være påtrængende og ikke belaste vore 
omgivelser unødigt.

Vi forlader altid opholdsteder, camps, og overnatningssteder uden 
gløder i bålsteder og medtager altid alt affald eller bortskaffer det på 
dertil indrettede faciliteter.

Vi forlader terrænet med bremser der virker, med det meste mudder 
skrabet af, med rene lygter, med rene ruder og nummerplader.
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