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• Bæredygtighed i den fynske turisme – hvad er status & hvad kan man gøre? v. 
Destination Fyn

• Case v. Sinatur Hotel Storebælt v. Camilla Tallerup

• Case v. Scandic Odense v. Tom Filstrup

• Pause

• Case v. Heartland v. Emil Blauert

• Diskussioner & input v. alle

• Frokost & Tak for i dag!



Temperaturmåling 
hos erhvervet







1)

For en tredjedel af turismevirksomhederne bliver 
bæredygtighed brugt som et konkurrenceparameter og 
som en måde at styrke deres CSR-politik på. Ift. det 
øvrige erhvervsliv på Fyn, så er disse to parametre 
betydelig vigtigere for turismeerhvervet. 

2) 

Selvom meget få virksomheder arbejder proaktivt med at 
indarbejde bæredygtighed i deres kommunikation, så er 
der bred enighed om, at det vigtigste argument (næst 
efter at beskytte klima og miljø - 66%) for at arbejde med 
bæredygtighed er, at styrke deres brand og image. 



For de fleste virksomheder gælder det, at deres investeringer i bæredygtighed ikke har tjent sig hjem endnu (3%). 
En fjerdedel angiver, at det er for tidligt at vurdere effekten. Sammenlignet med andre brancher, så viser 
resultaterne også, at turismeerhvervet ikke er first mover, når det kommer til bæredygtighed. 





Hvad siger turisme 
data?



44% er grønne idealister
38% i 2019

Kilde: VDK bæredygtighedsundersøgelse 2020: https://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/baeredygtighed-og-naermarkeder

24% er grønne idealister
21% i 2019

34% er grønne idealister
36% i 2019

35% er grønne idealister
22% i 2019



44% er grønne idealister

Kilde: VDK bæredygtighedsundersøgelse 2020: https://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/baeredygtighed-og-naermarkeder

63% ser Danmark som en 
attraktiv grøn destination

17% har bæredygtighed som 
vigtigt rejsemotiv ved valg af 
rejsedestination



Kilde: Epinion undersøgelse om danskernes rejsevaner ift. bæredygtighed, 2020
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10 delmål

3 delmål

14.1.1 ”Inden 2025 skal alle former for havforurening 
forhindres og væsentligt reduceres, især forurening 
forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder 
havaffald og forurening med næringsstoffer.”

14.1.1 Havforurening - indsatser der mindsker havforurening
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Udvikl en mere bæredygtig 
forretning
• En konkret plan for, hvordan din virksomhed kan arbejde 
mere cirkulært
•Udvikling af nye forretningsmæssige potentialer
• Konkurrencemæssige fordele og forberedelse til fremtidens 
krav om bæredygtighed
• Professionel branchekyndig konsulentydelse som ser på 
virksomhedens ressourceanvendelse med nye øjne
• Adgang til et netværk af ligesindede
virksomheder
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Netværksarrangementer

- RethinkTourism d. 20. november

- Bæredygtighedsnetværk d. 9. december

- Eventlab Masterclass: Bæredygtige møder og 
events gennemteknologi d. 14. januar

- GCO: Onboarding

Destination Fyn: Screening i forhold til verdensmål
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Fokus på grønne idealisterHelårsturisme og sæsonudvidelseUdgangspunkt i eksisterende 
turismeprodukter og -tilbud
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Bæredygtig transport, lokal kultur og lokale produkterFyn 2030, GDS Index og Circular North Sea Regions




