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Baggrund

I gang

På vej

Mulige

DEL AF NOGET STØRRE… 

GREETS står for GREEN – RESPONSIBLE – ECO – EXPERIENCE & TRAVELLIG SYMBOLS
GREETS star også for “Grønne hilsner til hinanden” og ”Green Tourism”



GREEN SPORT FACILITY



GREEN RESTAURANT



GREEN CAMPING



Museer?



Dyreparker, ZOO og Akvarium?



Forlystelser?



Attraktioner



GREEN EVENT





GDS-Index



Kriterierevision 2022



Indholdsmæssigt største ændringer



Nye obligatoriske kriterier

Nr. Område Kriterium

1 Miljøledelse • O1.1: Der skal være to Green Key kontaktpersoner i stedet for en. (Justering)

• O1.10: Det bliver obligatorisk med en CO2-beregning for dele af virksomheden, og vi giver bud på, hvordan det gøres. (Går fra point til obligatorisk)

2 Medarbejderinddragelse • O2.5: Medarbejderne oplyses i arbejdsområder og via kampagner om bæredygtig adfærd. (Nyt)

3 Gæsteinformation • O3.21:Gæsten informeres om rutinen om skift af sengelinned og hvad de kan gøre, hvis det ønskes skiftet. (Nyt)

4 Vand • O4.31: Ved storvask benyttes industrielle opvaske- og vaskemaskiner. (Nyt)

5 Vask og rengøring • O5.10: 90 % af de daglige rengøringsmidler skal være miljømærket. (Stiger fra 50 % til 90 %)

• O5.18: Vask foregår på miljømærket vaskeri eller med miljømærkede produkter (Nyt)

6 Affald • O6.2: Virksomheden registrerer mængden af affald som afhentes fordelt på forskellige fraktioner (Nyt)

• O6.10: Virksomheden følger affaldsbekendtgørelsen og sorterer affaldet i minimum 10 fraktioner (Lovgivning)

• O6.24: Der serveres primært postevand frem for kildevand. (Går fra point til obligatorisk)

7 Energi • O7.42: 90 % af virksomheden belysningen skal være energieffektive ved lavenergi lysstofrør, energisparepærer eller LED. (Stiger fra 75 % til 90 %)

8 Fødevarer • O8.2: Virksomhedens indkøb af økologiske fødevarer udgør minimum 15 % økologi (Stiger fra 10-15 %)

• O8.15: Restauranten tilbyder vegetariske eller veganske alternativer på menuen. (Nyt)

• O8.17: Virksomheden serverer ikke produkter, der stammer fra truede eller beskyttede arter. (Nyt)

9 Bygning

10 Udearealer • O10.21: Udeopvarmning med fx terrassevarmer er behovsstyret og med mere energivenlig varmekilde. (Nyt)

11 Grønne aktiviteter

12 Administration • O12.4: Virksomheden informerer sine leverandører om sine bæredygtighedsforpligtelser og opfordrer leverandørerne til at følge op om samme 

bæredygtighedsforpligtelser. (Nyt)

13 CSR • O13.10: I tilfælde af at virksomheden holder dyr på grunden, skal dyrevelfærds retningslinjerne følges. (Nyt som er knapt så relevant i Danmark)



Nye pointkriterier

Nr. Område Kriterium
1 Miljøledelse • P1.11: Virksomheden sætter mål for at nedbringe sit CO2-aftryk.

• P1.12: Virksomheden kan dokumentere CO2-neutralitet for minimum scope 1 og 2 i Greenhouse Gas Protocol Standard.

• P1.13: Gæster tilbydes mulighed for CO2-kompensation.

2 Medarbejderinddragelse • P2.6: Virksomheden giver sine medarbejdere mulighed for at evaluere stedets miljøindsats. 

• P2.7: Virksomheden har etableret en miljøgruppe med repræsentanter fra forskellige afdelinger.

• P2.8: Virksomheden tilbyder deres medarbejder at deltage i kurser / efteruddannelse inden for bæredygtig drift.

3 Gæsteinformation • P3.22: Virksomheden tilbyder sine gæster mulighed for at springe rengøring af værelserne over.

4 Vand • P4.52: Swimmingpool bliver rengjort med kemikaliefri alternativer.

5 Vask og rengøring • P5.17: Virksomheden benytter kemikaliefri rengørings- og desinfektionsmetoder.

• P5.19: Der er kun opredning og håndklæder til det antal personer, som der er booket til fx ved bestilling af enkeltværelse.

• P5.21: Virksomhedens sæbe og shampoo er miljømærket.

6 Affald • P6.25: Virksomheden har et kodeks for begrænsning af engangsprodukter.

• P6.26: Mindst fem typer produkter leveres i genanvendelig emballage, der returneres til leverandøren.

7 Energi • P7.5: Virksomheden har et internationalt eller nationalt anerkendt klassificeringssystem for grønne bygninger fx energimærke.

• P7.6: Virksomheden har inden for 3 år fået foretaget en termografisk undersøgelse af bygningerne.

• P7.19: Virksomheden bruger ikke fossile brændstoffer til opvarmning / køling af virksomheden.

• P7.33: Køkkenet har induktionskomfur.

8 Fødevarer • P8.11.2: Virksomheden måler sit madspild.

• P8.12: Virksomheden gør en indsat for at minimere kødforbruget og reducere især brug af kød med højt CO2-forbrug.

• P8.16: Mindst 25 % af hovedretterne er vegetariske.

• P8.18: Virksomheden har egen køkkenhave, frugtplantage eller anden egenproduktion.

9 Bygning • P9.1: Der bruges miljømærkede materialer ved eksisterende og kommende renovering eller byggearbejde.

• P9.2: Bygning vedligeholdes med miljømærkede produkter som maling og rengøringsmidler

• P9.3: Virksomheden reparerer og genbruger møbler og inventar.

• P9.4: Luftkvaliteten på virksomheden måles regelmæssigt

10 Udearealer • P10.11: Virksomheder kan dokumentere, at de har områder, som er vildt med vilje for at fremme biodiversitet

11 Grønne aktiviteter • P11.4: Virksomheden informerer om naturaktiviteter eller naturcentre.

• P11.11: Virksomhederne har egne cykler til udlejning eller lån.

12 Administration • P12.5: Virksomheden sikrer, at mindst 75% af de anvendte leverandører er miljøcertificerede, har en skriftlig miljøpolitik og / eller på anden måde er forpligtet til det bæredygtige arbejde.

• P12.32: Virksomheden har egne ladestandere til elbiler.

• P12.33: Når muligt bestiller virksomheden taxa, lejebiler og busser på el.

• P12.40: Mindst tre produktkategorier af købte eller lejede tekstiler, som sengetøj, håndklæder, uniformer, duge og gardiner er miljøvenlige.  

13 CSR • P13.2: Virksomheden er med i FN Global Compact.

• P13.20: Virksomheden har kortlagt og taget aktiv stilling til, hvordan der bidrages til opfyldelse af FN´s verdensmål.



Om CO2-beregninger



GHG opdeler i Scope 1, 2 og 3

Scope 1: Direkte emissioner fra ejede eller 
kontrollerede kilder. 

Scope 2: Indirekte emissioner fra 
produktion af købt elektricitet, damp, 
varme og køling, der forbruges af det 
rapporterende selskab. 

Scope 3: Alle andre indirekte emissioner, 
der opstår i en virksomheds værdikæde.



Typiske Scope 3 kategorier

PÅ 
VIRKSOMHEDEN  



CO2-Beregnere

På stedet

• Hotel Carbon Measurement Initiative  (HCMI)

• Green Key database

• Virksomhedsguiden

Mad

• CONCITO

• UNILEVER

• BC Catering beregner

• Virksomhedsguiden med Niras-beregninger

Transport

• Virksomhedsguiden med Niras-beregninger

• Naboskab i guide for events



Trends



KORT OM VERDENSMÅLENE…

• 17 mål og 169 delmål

• Mål for 2030 

• Fortsættelse af 2015 målene

• Universelle mål

• Lande løbende evalueret

















SUSDANEABLE FOR THE FUTURE



THE 17 SUSDANEABLE GOALS

HORESTA, VIRKSOMHEDERNE 

& DE 17 VERDENSMÅL

2 0 1 9



HORESTA tjekliste







https://www.verdensmaal.org/6-rent-vand-og-sanitet
https://www.verdensmaal.org/7-baeredygtig-energi
https://www.verdensmaal.org/13-klimaindsats
https://www.verdensmaal.org/11-baeredygtige-byer-og-lokalsamfun




https://www.verdensmaal.org/1-afskaf-fattigdom


https://www.verdensmaal.org/2-stop-sult


https://www.verdensmaal.org/3-sundhed-og-trivsel


https://www.verdensmaal.org/4-kvalitetsuddannelse


https://www.verdensmaal.org/5-ligestilling-mellem-koennene


• Green Sport Facility m.fl. sikrer målrettede 
indsatser dels på at nedbringe 
vandforbruget og dels nedbringe 
forureningen af grundvandet

• Krav til vandbesparende tiltag på vandhaner, 
toiletter og brusere – og pools

• Løbende måling og monitorering af 
vandforbruget

• Begrænse  vanding og pleje af udearealer
• Begrænse forbruget af kemikalier i rengøring 

(black-list)
• Krav til procedurer for korrekt dosering af 

rengøringsprodukter

▪

https://www.verdensmaal.org/6-rent-vand-og-sanitet


• Green Sport Facility sikrer at virksomhederne 
arbejder målrettet mod dette mål: 

• Virksomheder arbejder målrettet for at nedbringe 
deres energiforbrug

• Bruger vedvarende energi fra  ex. vindmøller eller 
etablere egen vedvarende energikilder såsom 
solceller 

• Vælger energibesparende maskiner og andet 
inventar ved indkøb

• Effektiv varmeregulering
• Ordentlig isolering 
• Energisyn hvert 5. år
• Sikre at de energitunge elementer de har i driften 

fungere optimalt – intakte tætningslister, 
rengøringer af udsugning mm.

https://www.verdensmaal.org/7-baeredygtig-energi


https://www.verdensmaal.org/8-anstaendige-jobs-og-oekonomisk-vaekst


https://www.verdensmaal.org/9-industri-innovation-og-infrastruktur


https://www.verdensmaal.org/10-mindre-ulighed


Verdensmål 11: Gøre byer, lokalsamfund 
og bosættelser inkluderende, robuste og 
bæredygtige. 

•Kriterier om økologi og brug af sæsonens og 
lokale produkter
•Kriterier om samarbejde med og respekt for 
lokalområdet og miljøvurdering af området
•Kriterier om at fremme det bæredygtige 
arbejde 
•Kriterier om at fremme bæredygtig transport

https://www.verdensmaal.org/11-baeredygtige-byer-og-lokalsamfun


Verdensmål 12: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. 
Turisme- og oplevelseserhvervet er med til at fremme bæredygtigt forbrug og 
nye løsninger. Der er en stor anvendelse af mærkningsordninger, ligesom 
selvforsyning og cirkulær økonomi vinder indpas. 

•Kriterier som får brugerne og klubber til at vælge og værdsætte bæredygtige 
løsninger
•Kriterier om bæredygtige indkøb 
•Kriterier om økologi og Det Økologiske Spisemærke
•Råd om miljø og energibesparelser
•Kriterier om at fremme miljømærkede produkter

https://www.verdensmaal.org/12-ansvarligt-forbrug-og-produktion


Verdensmål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe 
klimaforandringer og deres konsekvenser.  
Turisme- og oplevelseserhvervet bidrager som andre 
erhverv med udledning af CO2, og derfor skal turistens 
transportformer og CO2 aftryk kortlægges med henblik 
på at sætte mål for en reduktion. Flybranchen har 
indgået et forpligtende partnerskab om udvikling af 
mere klimavenlig flytrafik. Sådanne partnerskaber skal 
fremmes og udbredes til andre brancher. Og 
succesfulde danske løsninger skal udbredes til resten af 
verdenen.

• Kriterier om energibesparelser
• Cases til medlemmer om energibesparelser og brug af 
vedvarende energi
• Råd om miljø og energibesparelser

https://www.verdensmaal.org/13-klimaindsats


https://www.verdensmaal.org/14-livet-i-havet


Virkemidler



Baggrunden er den politiske aftale om 
klimaplanen for en grøn affaldssektor og 
cirkulær økonomi, hvor der står 
følgende:

”Der fastsættes mål om 50 pct. 
reduktion af visse take-away-emballager
af plastik i 2026. Målet skal i første 
omgang søges opnået via et forpligtende 
sektorsamarbejde i 
restaurationsbranchen. Hvis ikke målet 
nås af den vej, skal der sættes ind med 
yderligere regulering, som drøftes i 
aftalekredsen.”

PARTNERSKAB: SEKTORSAMARBEJDE



- Vi skal bruge langt mindre plastik end i 
dag. Og det vi bruger, skal vi blive bedre 
til at genbruge og genanvende. Lige 
netop på vores restauranter og hoteller 
er der et kæmpe potentiale for at bruge 
mindre engangsplastik. Med dette 
samarbejde får vi skabt nogle relevante 
initiativer, som kan inspirere alle i hotel-
og restaurationsbranchen til at gå 
samme vej.

Miljøminister Lea Wermelin:



https://www.verdensmaal.org/15-livet-pa-land


https://www.verdensmaal.org/16-fred-retfaerdighed-og-staerke-institutioner


https://www.verdensmaal.org/17-partnerskaber-for-handling


https://globalcompact.dk/

https://globalcompact.dk/


• Forbrugerombudsmanden 
vejledning om grøn markedsføring

• Pålidelige
• Ikke love for meget
• Konkret
• Påvise

• Del af en rejse
• Ikke opfylde men arbejde  med

• Ikke alle verdensmål

KOMMUNIKATION



www.verdensmaal.org/materialer

http://www.verdensmaal.org/materialer


www.horesta.dk/vores-branche/susdaneable-for-the-future/17-susdaneable-goals/

http://www.horesta.dk/vores-branche/susdaneable-for-the-future/17-susdaneable-goals/


SPØRGSMÅL?


