


Hvordan ville 
naturen drive hotel?



Vores værdier

Nærvær

Natur 

Gastronomi



Sinaturs 2030 mål: Fra 
mere til bedre uden 
spild

Vi køber kun danske fødevarer

Alle hoteller har egen produktion 

Alle produkter er certificerede og fra 
bæredygtige virksomheder

Vi er affaldsfrie, vi genanvender alt

Vi er CO2 positive





B CORP – hvad er 
det?

En virksomhed som balancerer formål og profit.

Anvender sin kerneforretning som løftestang til 
at skabe positiv samfundsudvikling for verden 
og bundlinjen.





Vores energi

Vi køber kun vindmøllestrøm

Vi har vores egen vindmølle, 
solcelleanlæg og flisfyr

Vi har ladestandere til elbiler på alle 
vores hoteller

Alle lyskilder er skiftet til LED



Vores 
leverandører & 
Cirkulær-
økonomi
Vores mål er, at alle de produkter 
vi køber og bruger er certificerede 
og fra bæredygtige virksomheder

Emballage skal indgå i vores 
affaldssortering

Vi har reduceret antallet af 
leverancer med 47% siden 2015



Kaffe Bueno
• Vi forbruger 10 tons kaffe årligt       & 

2.700 liter kosmetik produkter (sæbe, 
shampoo, lotion)

• Startet samarbejde med Kaffe Bueno, 
som får kaffegrums fra Sinatur

• Olien der trækkes ud af kaffegrums 
bruger Kaffe Bueno til at producere 
shampoo, sæbe og lotion til alle Sinatur 
hotellerne  – første leverance er klar 
uge 43 2020

• Kaffe Buenos cirkulære 
forretningsmodel hænger godt sammen 
med vores værdier og       mål om at 
blive CO2 positive



Vores affald

• Vi forsøger at minimere vores store mængde af 
affald

• Vi affaldssorterer og genanvender 72% 

• Alle vores papirservietter er udskiftet til 
servietter uden lim, så de kan smides i 
madaffaldsspandene

• Vores leverandører tager emballage med retur

• Vi måler vores madspild

• Småt brændbart skal være afskaffet i 2030



Vi når længere sammen 
– Partnerskaber 
Find partnere som kan udvikle din egen forretning 
– om endnu bedre, udvikle sig sammen!

Den Danske Naturfond

Kaffe Bueno

Hou- Falk stolen

Økologisk Landsforening – Skovlandbrug

Soroptimisterne og Stop Sult Fonden



Maden i Sinatur
Godt håndværk

Danske madtraditioner med ny inspiration

Maden smager af området og af sæsonens lokalt 
dyrkede råvarer

Ingen appelsinjuice, bananer eller ananas

Mere grønt og mindre kød

Prioriterer et lavt CO2 aftryk

Dyrevelfærd

Ingen oversøiske vine

60-90% økologi



Sinatur medarbejderne er 
vores vigtigste aktiv
• Alle mennesker har en rolle at spille og en plads at 

indtage i den store sammenhæng

• Vi har respekt for hinanden, og vi giver dem, der vil 
og deler vores kærlighed til naturen, mulighed for at 
bidrage og gøre en forskel

• Vi har branchens mest ambitiøse team af 
bæredygtighedsambassadører, der sikrer videndeling 
og hjælper kollegerne med at involvere og engagere 
vores hotel- og konferencegæster




