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Ferie med omtanke i Slettestrand
Vi gør alt, hvad vi kan, for at passe på mennesker, miljøet og vores smukke natur. 
Vores arbejde med bæredygtighed skal være en inspiration – for gæsterne, 
samarbejdspartnere og ikke mindst vores kollegaer i turismebranchen. 

Bæredygtighed ligger i vores DNA
Da John og Inger Marie Kronborg købte Feriecenter 
Slettestrand i 1999, var det med en drøm om at skabe 
et feriested med plads til alle – uanset forudsætninger. 
Et sted hvor mennesker kan mødes på lige fod og få 
nære oplevelser i vores smukke natur. Vi står derfor 
allerede rigtig stærkt på social bæredygtighed – måske 
som en af de stærkeste i Danmark indenfor vores 
branche.

Men vores “lille familiebiks” er vokset. Vi har nu mere 
end 60.000 overnatninger årligt, og vi er over 100 
medarbejdere i løbet af højsæsonen. Vi føler derfor,  
at vi fremadrettet også er nødt til at arbejde mere 
strategisk med den miljømæssige bæredygtighed, og 
hvordan vores feriecenter påvirker den fantastiske 
natur, der ligger helt centralt i vores koncept. 

Bæredygtig Slettestrand v. 2.0
Vi har allerede sat mange tiltag i gang for at gøre vores 
feriecenter mere bæredygtigt. Nu skal de samles i denne 
strategi, med det formål at vi fremover kan arbejde mere 
systematisk med bæredygtighed, få defineret de næste 
skridt på vores bæredygtige rejse samt blive bedre til 
at inddrage og inspirere vores medarbejdere og gæster. 
Strategien omfatter følgende områder:

• Affaldsressourcer
• Mad og drikke
• Indkøb og forbrug
• Energi
• Social bæredygtighed
• Transport
• Vand og sanitet
• Naturen

Medarbejderundersøgelse primo 2021

... at vi allerede er gode til: 
• minimering af madspild

• at sørge for gode affaldssorteringsfaciliteter

• energioptimering og -besparelser

• at bruge økologiske- og lokale råvarer

• social bæredygtighed, åbenhed og diversitet

• at holde fokus på samspillet med naturen.

... at vi kan blive bedre til:
• kommunikation om affaldssortering og 

madspild

• efterisoleringer og energioptimering

• reparation og genanvendelse

• endnu mere lokal og plantebaseret mad

• indragelse af hele personalet i bæredygtighed

• at give tilbage til naturen, f.eks. ved at plante 
træer og sætte fuglekasser op.

Medarbejderne siger...

91 %
mener, det er vigtigt for vores 
gæster, at vi arbejder med 
bæredygtighed.

67 %
siger, det er vigtigt for dem  
at have en arbejdsplads, der 
arbejder med bæredygtighed.

Vi vil skabe ringe i vandet
Det er et stort ønske, at vores arbejde med bære-
dygtighed kan være med til at inspirere vores gæster, 
samarbejdspartnere og ikke mindst andre feriecentre 
og aktører i turismebranchen. Derfor lægger vi denne 
strategi frit tilgængelig for alle, i håbet om at den kan 
skabe bevidsthed, vise mulighederne og inspirere 
andre til handling. 

Målsætningerne og de specifikke handlinger i denne 
strategi er defineret ud fra de muligheder, vi ser lige 
netop hos vores feriecenter. Men det er områder, som 
ethvert ferie- eller konferencested kan arbejde med og 
tilpasse til deres virksomhed. 

Lad os komme i gang!
At arbejde med bæredygtighed handler meget om at 
komme ind i en tankegang. Vi ved godt, at vi ikke kan 
gå hele vejen med alle indsatser år 1. Men vi vil gøre 
så meget, vi kan, samt lægge en plan for, hvordan vi 
kan gøre endnu mere. Det samme håber vi, at vi kan 
inspirere andre til at gøre. Med strategien her i hånden 
er det blevet lidt nemmere for alle.

Læs strategien og gå i gang. Let’s rock.

Alle de tiltag, som vi sætter i gang,  
taler ind i FN’s 17 Verdensmål 
for bæredygtig udvikling. Vores 
arbejde med bæredygtighed 
bidrager til en lang række delmål, 
der kan ses i hvert afsnit i denne 
strategi. Dertil har vi udvalgt fire 

overordnede mål, der bedst beskriver vores primære 
fokus og motivation for at arbejde med bæredygtighed: 

Tanken er: Think global – act local.

65 %
snakker med gæsterne 
om bæredygtighed.

Undersøgelsen blev sendt ud i januar 2021 til ca. 60 medarbejdere, hvoraf 24 medarbejdere svarede. På dette tidspunkt var de fleste 
medarbejdere hjemsendt pga. coronanedlukninger. 

Vi siger tak til Worldperfect for det gode samarbejde 
samt deres hjælp med udarbejdelsen af strategien!

https://www.verdensmaalene.dk/maal
http://worldperfect.dk/
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Affald
Vi forpligter os til at minimere vores affald samt øge genanvendelse af de ressourcer, 
vi bruger, gennem forbedret affaldssortering. 

Det har vi allerede gjort
• Ny affaldsordning

Primo 2020 indgik vi en ny affaldsordning med Nordjysk 
Forretnings & Industri Renovation med mulighed for 
afhentning af genanvendelige ressourcer i flere fraktioner.

• Forbedret affaldssorteringsmuligheder i ferieboliger
Affaldssorteringsmulighederne i alle ferielejligheder er 
blevet opgraderet i løbet af 2020. Alle lejligheder er nu 
udstyret med specifikke beholdere til følgende fraktioner: 
pap/papir, plast/metal, bioaffald og restaffald.

• Ny affaldssorteringsguide
Der er i efteråret 2020 udarbejdet en affaldssorterings-
guide for at hjælpe gæsterne med at sortere deres 
affald. Guiden hænger i køkkenet i alle lejligheder, ved 
affaldsstationerne i lejlighedsblokkerne, i affaldsgården 
og kan desuden findes på hjemmesiden. 

• Forbedret affaldssortering i fællesområderne
Affaldssorteringsmuligheder i fællesområderne 
omkring feriecenteret er blevet opgraderet i form af 
ens affaldsbeholdere med tydelig skiltning om, hvilken 
fraktion den skal bruges til. Der er desuden udarbejdet 

“ ja tak” og “nej tak” skilte med eksempler på, hvad 
der må/ikke må komme i beholderen. Eksemplerne er 
tilpassset beholderens placering. 

• Fokus på reparation og genanvendelse
Vi er begyndt at tænke reparation og genanvendelse, 
når noget går i stykker. 

• Affaldsindsamling
Vi indsamler henkastet affald, når vi ser det ligge i 
naturen. 

De næste skridt
• Oplær personalet omkring affaldssortering, og gør det 

til en vane.

• Løbende forbedring af vores kommunikationer til 
gæsterne for at gøre det så nemt som muligt for dem 
at sortere deres affald. 

• Fortsæt med at indsamle henkastet affald i naturen, 
og opfordr gæster til at gøre det samme. 

• Bliv endnu bedre til at reparere og genanvende tingene.

• Drøft indpakning og emballage af vores indkøb med 
leverandører, og undersøg mulighederne for at skabe 
en mere cirkulær økonomi.

Hvorfor synes vi, det er vigtigt?
• Vi vil reducere mængden af affald, der ender i vores 

smukke natur.

• Vi vil bidrage til mere effektiv udnyttelse af klodens 
ressourcer.

• Vi vil minimere CO2-udledningen i forbindelse med 
produktion af nye produkter

FN’s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling
Vores arbejde med affaldsminimering og 
-genanvendelse taler ind i følgende verdensmål 
og delmål:

Vi skal tage ansvar for vores affald
Som feriecenter vil vi gå forrest og vise, hvordan man 
kan tage ansvar for sit affald til gavn for både det lokale- 
og globale miljø.

Vi skal have minimeret den mængde affald, vi producerer i 
forbindelse med den daglige drift af feriecenteret. Dertil 
skal vi blive bedre til at genbruge og genanvende de 
ressourcer, vi benytter os af, enten selv eller gennem 
affaldssortering.  

Fokusområder
• Bedre affaldssortering
• Bedre kommunikation med både gæster og personalet 

om affaldssortering
• Affaldsminimering
• Mere reparation og genanvendelse
• Indsamling af henkastet affald i naturen
• Minimering af vores madspild (se mere på side 6).

Delmål 11.6 Delmål 12.2 
Delmål 12.3 
Delmål 12.5

Delmål 14.1 Delmål 15.1

Besparelserne gælder for august 2020 
sammenlignet med august 2019. Grundet 
nedlukninger ifm. covid-19 er der kun 
udtaget data for august måned, da denne 
måned er forretningsmæssigt yderst 
sammenlignelig i forhold til omsætning, 
aktivitet og gæster. Dataindsamling fra 
Marius Pedersen (2019) og Nordjysk 
Forretnings & Industri Renovation (2020).

48 %
af brændbart affald 
konverteret til bioaffald

Resultater 2019-2020

https://www.nfir.dk/
https://www.nfir.dk/
https://slettestrand.dk/baeredygtig-ferie/affald/
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Det har vi allerede gjort...
• Menuen baseres på råvarer, der er i sæson her og nu.

 » Lokale sæsonvarer har som regel en bedre kvalitet 
med en mere intens og nuanceret smag.

 » Vi sparer på transport og emballage af varer fra 
udlandet.

 » Vi sparer på opvarmning af drivhus, hvis råvarerne 
skal produceres lokalt udenfor sæsonen. 

• Vi støtter vores lokale producenter.
 » Vi skyder penge tilbage i den lokale økonomi og 

skaber flere lokale arbejdspladser til gavn for hele 
området.

• Måltiderne opbygges efter et grøntsager med kød 
til-princip.

 » Ved at bruge mindre kød og fisk i retterne får vi  
luft i vores madbudget til at vælge kød- og fiske-
produkter af en højere kvalitet, hvor der sættes 
fokus på dyrevelfærd, økologi og nærhed.

 » Kødproduktion har en særlig høj CO2-udledning 
og kræver store landbrugsarealer, der kan føre til 
tab af biodiversitet. 

• Vi tilbereder så meget som muligt fra bunden.
 » Vi er selv herre over, hvilke råvarer der bliver brugt, 

og vi undgår unnødvendige tilsætningsstoffer. 
 » Vi sparer på indpakning og transport af 

færdiglavede madprodukter. 

Vores kamp mod madspild
Det ligger os meget på sinde, at vores gode mad skal 
spises og ikke gå til spilde. Vi har derfor implementeret 
en række nye tiltag i køkkenet, der har været med til at 
skabe en kraftig reduktion i vores madspild.

• Vi bestiller varer efter bookingerne, og alt regnes ud 
efter vægt af råvarer per spisende gæst. 

• Vi sørger for at få så meget som muligt ud af de råvarer, 
vi får ind i køkkenet.

• Vi minimerer rester fra buffeten ved at anrette på mindre 
fade, når vi nærmer os slutningen af serveringstiden.

• Vi genbruger resterne fra buffeten til at lave lækre nye 
retter.

Mad og drikke
Vi vil servere lækre måltider baseret på lokale sæsonvarer. Vi vil vise respekt for 
naturen, dyrene og de mennesker, der producerer vores mad. Vi vil ikke lade mad 
gå til spild. 

Hvad nu?
• Bedre kommunikation med gæsterne omkring, 

hvordan de kan biddrage til vores kamp mod madspild.

• Brug buffeten til at inspirere og vise gæsterne 
mulighederne indenfor sæsonbaserede- og grønne 
retter. 

• Brug vores kommunikationsplatforme til at inspirere 
gæsterne til at spise mere bæredygtigt og minimere 
deres madspild derhjemme, f.eks. gennem opskrifter, 
tips m.m.

• Undersøg mulighederne for en mere cirkulær økonomi 
med vores leverandører.

• Overvej en udvidelse af vores køkkenhave, hvor vi selv 
kan dyrke alle vores krydderurter m.m. 

FN’s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling
Vores arbejde med at skabe et mere bæredygtigt 
køkken og minimere vores madspild taler ind i følgende 
verdensmål og delmål:

Vores køkken skal stråle af 
bæredygtighed
Vi har glæden af at servere over 100.000 måltider 
om året. Der er derfor et kæmpe potentiale for at skabe 
en positiv forandring – både for miljøet og vores 
samfund – blot ved at kigge på vores madvaner.

Vi skal blive ved med at handle lokalt og efter sæson 
med fokus på at servere flere grønne retter. Vi skal 
fortsat arbejde på at minimere vores madaffald. Vi 
skal blive bedre til at inspirere gæsterne til at tage 
deres egne madvaner op til overvejelse og træffe 
mere bæredygtige valg.

Resultater 2019-2020

Delmål 2.3 
Delmål 2.4

43,9 Ton
i CO2-besparelser

CO2-besparelserne udregnes på baggrund af indkøbt kilo kød 
(okse og gris) baseret på tal fra JRC (2012). Grundet nedlukninger 
ifm. covid-19 er der kun udtaget data for juli, august og september 
måned i 2019 og 2020. Disse er forretningsmæssigt yderst sam-
menlignelige i forhold til omsætning, aktivitet og gæster.

Delmål 3.9 Delmål 8.6 Delmål 11.6

Delmål 12.2 
Delmål 12.3

Delmål 14.1 
Delmål 14.4

Delmål 15.1 
Delmål 15.5
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Indkøb og forbrug
Vi vil minimere vores miljøbelastning ved at træffe velovervejede og bæredygtige 
beslutninger i forbindelse med vores indkøb og forbrug.  

FN’s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling
Når vi arbejder på at gøre vores indkøb og forbrug 
mere bæredygtigt, bidrager vi til følgende 
verdensmål og delmål:

Vi skal forbruge med omtanke
Vi står med en masse konkrete valg i forbindelse med 
den daglige drift af feriecenteret, hvor vi har mulighed 
for at have en positiv effekt på både miljøet og vores 
lokale samfund.

Vi skal blive bedre til at stille kritiske spørgsmål om 
de ting, vi køber: Har vi virkelig behov for det? Kan det 
købes brugt? Hvor og hvordan bliver det produceret? 
Hvem køber vi det fra? Hvad sker der med det, når det 
når enden af sin levetid? 

Fokusområder
• Reparation fremfor udskiftning 
• Genbrug og bæredygtige produkter
• Støtte lokale leverandører og producenter 
• Inspirere andre ved at kommunikere om vores valg. 

Det har vi allerede gjort
• Vi har undersøgt vores indkøb i hele 

virksomheden.
• Vi køber plantebaserede rengøringsprodukter, der 

er 100 % biologisk nedbrydelige, Svanemærket og 
certificeret med EU-blomsten. 

• Alt IT bliver købt brugt.
• Vi bruger lokale leverandører, hvor muligt.

De næste skridt
• Indkøb produkter, der kan blive til hinandens 

reservedele, forstået på den måde at de skal 
kunne skilles ad og delene genanvendes. 

• Standardisér indkøbene, så vi får færre forskellige 
standarder. 

• Etablér en byttecentral til service til ferieboligerne.
• Stil krav til vores leverandører. 
• Undersøg altid, om nye indkøb kan indkøbes som 

refurbished frem for nyt. 
• Fremtidige om- og tilbygninger skabes så 

bæredygtigt som muligt. 
• Møbler og træ købes lokalt, hvor vi kender 

produktionen, eller som FSC-certificeret.

Hvorfor synes vi, det er vigtigt?
• Vi vil minimere CO2-udledningen i forbindelse med 

produktionen af nye produkter.

• Vi vil bidrage til mere effektiv udnyttelse af klodens 
ressourcer.

• Vi vil bidrage til den lokale udvikling ved at støtte 
vores lokale leverandører. 

Delmål 3.9 Delmål 8.3 
Delmål 8.5 
Delmål 8.9

Delmål 12.2 
Delmål 12.4 
Delmål 12.5
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Energi
Vores mål er, at hele vores energiforbrug skal dækkes med CO2-neutral og vedvarende 
energi. På sigt vil vi indføre et mere lokalt kredsløb i form af f.eks. egen vindmølle.

Det har vi allerede gjort
• Screenet hele feriecenterets energiforbrug

Ved at få kortlagt vores nuværende energiforbrug kan 
vi bedre prioritere fremtidens forbedringer.

• Udskiftet det gamle oliefyr i hovedbygningen
• Skiftet til vedvarende energi

Vi har købt vindenergi med certifikater og 99 % af 
vores energi kommer herfra. 

• Havbadehuset
Havbadehuset er opført med varmepumper og isolering 
efter den højeste energistandard. 

• Løbende energioptimeringsløsninger
Vi er i gang med at minimere vores energiforbrug 
gennem en række energioptimeringsløsninger omkring 
feriecenteret, f.eks. opsætning af sensorer til at tænde 
lysene i offentlige områder, skift til LED-pærer, 
forbedret isolering m.m.

De næste skridt
• Løbende udskiftning efter behov af elprodukter og 

hvidevarer til energibesparende udgaver.
• Indfør sensorer og intelligente systemer til løbende at 

optimere energiforbruget.
• Oplær personalet omkring energibesparende tiltag, og 

gør det til en vane.
• Bedre kommunikation til gæsterne omkring energi- 

besparende tiltag under ferien. 
• Inspirér andre til at overveje at skifte til vedvarende 

energi.

Vi skal vise omtanke i vores 
energiforbrug
Der skal meget energi til for at holde feriecenteret 
kørende. Vi har allerede omlagt stort set al vores 
el-indkøb til vedvarende og CO2-neutral energi 
fremstillet af dansk vindkraft. 

Nu skal vores fokus være på at minimere vores energi- 
forbrug, så vi ikke bruger mere, end vi har behov 
for. Udover løbende energioptimeringer omkring 
feriecenteret, skal vi kigge på vores egne handlinger 
og vaner samt kommunikere med vores gæster 
omkring energibesparelser under ferien. 

Fokusområder
• Energioptimering af vores fysiske rammer
• Klogere og mere bevidst energiforbrug
• Bedre kommunikation med gæster og personalet 

om energiforbrug
• Inspirere andre til at kigge på deres energiforbrug.

Hvorfor synes vi, det er vigtigt? 
• Vi vil bidrage til mere effektiv udnyttelse af klodens 

ressourcer. 

• Vi vil skubbe til markedet og øge andelen af vedvarende 
energi i det samlede energiforbrug. 

• Vi vil minimere CO2-udledningen og luftforureningen 
forbundet med fossile brændstoffer.

FN’s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling
Vores arbejde mod et mere bæredygtig energiforbrug 
taler ind i følgende verdensmål og delmål:

Resultater 2016-2019
Vores omkostninger til energi var de 
samme i 2019, som de var i 2016 - på 
trods af 35 % omsætningsstigning!

Delmål 3.9 Delmål 7.2 
Delmål 7.3

Delmål 13.3

https://www.scanenergi.dk/
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Det sociale
Vi vil drive et åbent og inkluderende feriested med plads og lige muligheder for 
alle – uanset forudsætninger. 

Vi skal være tro mod vores rødder
Social bæredygtighed danner hele grundlaget for 
Feriecenter Slettestrand, og var den oprindelige drøm,  
dengang Kronborg-familien købte stedet. Det er derfor 
et område, hvor vi i dag står virkelig stærkt. 

Vi skal fortsætte det gode arbejde, som John og Inger 
Marie har sat i gang, ved at tage socialt ansvar og vise 
hensyn til hinanden, vores gæster og vores naboer. 
Sammen skal vi sikre, at Feriecenter Slettestrand altid 
bliver et varmt og trygt feriested, der spreder positiv 
energi til vores gæster, resten af Danmark og videre ud 
i verden. 

Fokusområder
• Handicapvenlig ferie
• Boenheden Delfinen
• Tryg og inkluderende arbejdsplads med lige muligheder 

for alle
• Uddannelse af elever og kompetenceudvikling af 

personalet
• Vores lokale samfund.

Hvorfor synes vi, det er vigtigt?
•  Vi vil gå forrest og vise, at ALLE er gode til noget, 

og ALLE kan bidrage på en arbejdsplads.

• Vi mener, at alle har ret til en RIGTIG ferie, uanset 
funktionsniveau og baggrund.

FN’s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling
Vores arbejde med social bæredygtighed taler ind i 
følgende verdensmål og delmål:

God Adgang
Vi er tilgændelighedsmærket i alle 
syv kategorier under mærke- 
ordningen God Adgang. 

Det har vi allerede gjort
• Handicaptilgængelige ferieboliger

34 % af vores ferieboliger er specielt indrettet for 
gæster med handicap.

• Fuld tilgængelighed
Feriecenteret har fuld tilgængelighed, herunder i 
træningsrummet og Havbadehuset. Vi tager altid 
tilgængelighed med i vores overvejelser, når der skal 
planlægges nye faciliteter omkring feriecenteret.

• Handicapvenlige aktiviteter
Vi holder en række handicapvenlige aktiviteter i løbet 
af sæsonen, som f.eks. rolig vandgymnastik, musik- 
og danseaften, pandekagehygge og hestevognstur. 

• Kørestolsvenlige stier i naturen
Vi lobbyede for at få anlagt kørestolsvenlige stier i 
Svinkløv Plantage og ned til Vesterhavet for at gøre 
naturen mere tilgængelig for alle. 

• Fleksjob
Vi har flere kollegaer, der er ansat i fleksjob. Vi er stolte 
af at tage et socialt ansvar og finde beskæftigelse til 
dem. 

• IGU
Vi har flere elever ansat i forskellige afdelinger, og vi 
sætter en ære i at lære dem op i, hvordan man driver 
en rummelig og bæredygtig virksomhed. 

• Lige vilkår for alle
Vi har skabt en arbejdsplads, hvor medarbejdere med 
udfordringer arbejder på lige fod med dem uden, og 
hvor alle kollegaer behandles ens.

De næste skridt
• Bliv skarpere på, at vi også er en arbejdsplads med 

stor rummelighed.

Drømmen
• Vi vil være det foretrukne feriested for mennesker med 

handicap.

• Vi vil være anerkendt som en af Danmarks mest 
rummelige arbejdspladser.

• Vi vil være et springbræt, der kan hjælpe folk godt 
videre i livet, uanset om man er af anden etnisk 
herkomst, har en svær baggrund, en diagnose eller af 
anden grund har svært ved at finde almindelig 
beskæftigelse. 

Anbefalinger
Handi-Travel-Info.dk anbefaler os 
som et handicaptilgængeligt 
feriested. 

Delmål 4.7 Delmål 5.1 
Delmål 5.5

Delmål 6.2 Delmål 8.5 
Delmål 8.6 
Delmål 8.8

Delmål 10.3 Delmål 12.8

https://godadgang.dk/faktaark/feriecenter-slettestrand-2371
https://www.handi-travel-info.dk/Rejsemaal.aspx?ID=36
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Transport
Vi drømmer om en grønnere infrastruktur i fremtiden. Det gælder om rejser til og fra 
feriestedet, transport under ferien samt vores egne interne transport.

Vi vil gøre det grønt at komme 
til Slettestrand
Der rejser hver dag masser af mennesker til og fra 
Slettestrand i forbindelse med ferier, kurser, dagsture 
m.m. Dertil har vi selv behov for at komme rundt 
omkring i området. Der er derfor gode muligheder for 
at skabe en positiv forandring i den forbindelse. 

Vi skal sikre grønne transportmuligheder til og fra 
Slettestrand, skabe bevidsthed omkring dem og 
opfordre gæsterne til at benytte sig af dem. Dertil 
skal vi minimere feriecenterets miljøbelastning ved 
at optimere vores egen transport.

Fokusområder
• Forbedring af vores interne transport
• Facilitering af grønne transportmuligheder for 

gæster
• Bedre kommunikation omkring grønne transport-

muligheder
• Udbrede kendskabet til cykling. 

Hvorfor synes vi, det er vigtigt? 
• Vi vil minimere CO2-udledning og luftforurening 

forbundet med benzin- og dieselbiler.

• Vi vil være med til at udvide infrastrukturen for 
elektrificeret transport.

• Det, du oplever, er mere nærværende, når du cykler 
eller går. 

• Vi synes, cyklen er verdens fedeste transportform!

FN’s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling
Vores arbejde med at fremme grøn transport taler ind i 
følgende verdensmål og delmål:

Det har vi allerede gjort
• Ladestandere til elbiler

Der er opstillet ladestandere til elbiler, der kører på 
vedvarende og CO2-neutral energi fra dansk vindkraft. 

• MTB som transportmiddel
Vi opfordrer til, at gæsterne lader bilen stå under ferien 
og i stedet oplever naturen på cykel eller gåben. F.eks. 
siger vi altid “gå ned til stranden” i stedet for “kør ned 
til stranden”.

• Medlem af Bed+Bike
Som medlem af Bed+Bike er vi med til at udvide 
mulighederne for cykelferie, bikepacking og mountain-
bikeferie i Danmark. Ved at kommunikere om vores 
medlemsskab til vores gæster, kan vi også øge deres 
kendskab til denne type ferie uden bil.

• Opfordret gæster og kursister til samkørsel
I vores Facebook-gruppe for gæster i Slettestrand er 
der mulighed for at planlægge samkørsel til og fra 
Slettestrand.  

De næste skridt
• Informér personalet om ladestanderne, og sørg for at 

de er klædt på til at hjælpe og vejlede gæsterne efter 
behov.

• 100 % af vores interne transport udskiftes med 
elkøretøjer.

• Brug vores medlemsskab af Bed+Bike mere aktivt i 
vores markedsføring.

• Bistå med at etablere blafferstoppested i Slettestrand,  
og udbred kendskabet til samkørsel og blafferi.

• Udvikl ferieoplevelser baseret på deleøkonomisk  
transport, blafferi, etc.

Delmål 3.9 Delmål 9.1 Delmål 13.3

https://aktivdanmark.dk/aktiv-danmark-forside/cykling/
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Vand og sanitet
Vi vil blive mere effektive i vores vandforbrug og beskytte vandrelaterede 
økosystemer, så flere mennesker kan få adgang til rent drikkevand og egnede  
sanitetsfaciliteter. 

FN’s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling
Når vi optimerer vores vandeffektivitet og 
sanitetsmuligheder, bidrager vi til følgende 
verdensmål og delmål:

Vi skal behandle vand som en 
knap ressource
Selvom vi sjældent mærker det her i Danmark, er vand-
mangel et reelt og tilbagevendende problem for en stor 
andel af verdens befolkning. 

Vi skal derfor passe på denne knappe ressource ved at 
blive mere effektive og sparsomme i vores vandforbrug, 
samtidig med at vi minimerer vandforurening gennem 
udslip af farlige kemikalier. Vi har desuden et ansvar 
for at sikre adgang til egnet sanitetsfaciliteter for alle 
gæster og medarbejdere i Slettestrand.

Fokusområder
• Vandeffektivitet og -besparelse 
• Minimere vandforurening
• Lige adgang for alle til egnede sanitetsfaciliteter
• Kommunikere med gæster om vandbesparelser. 

Det har vi allerede gjort
• Vandbesparende toiletter

Vi er i gang med at installere vandbesparende toiletter 
i hovedbygningen og ferieboligerne i forbindelse med 
opgradering og renoveringer af feriecenteret. 

• Havbadehuset
Havbadehuset er opført med den førende 
vandrensningsteknologi. 

• Færre skadelige kemikalier
Vi har udskiftet vores rengøringsprodukter med bære-
dygtige udgaver (se mere på side 6), og vi har øget 
fokus på korrekt dosering af rengøringsmidler.

• Sanitet og hygiejne
Vi har sørget for, at alle gæster har adgang til egnede toi-
letfaciliteter, herunder småbørn og gæster med handi-
cap. Vi tilbyder desuden puslefaciliteter samt mulighed 
for køb af diverse hygiejneprodukter i receptionen. 

De næste skridt
• Etablér regnvandsopsamling overalt på ferie- 

centeret, og brug vandet til f.eks. cykelvask, vanding af 
udearealer, toiletter m.m.

• Forbedr vandforbruget/-effektivitet i hovedbygningen og 
Havbadehuset.

• Reducér spillevand.
• Udskift tromlefiltre med sandfiltre.
• Kommunikér med gæster om vandbesparelser under 

ferien og derhjemme. 

Hvorfor synes vi, det er vigtigt?
• Vi vil bidrage til øget vandeffektivitet og -anvendelse 

verden over, så færre mennesker skal lide af  
vandmangel.

• Vi vil minimere vandforurening i forbindelse med 
udslip af farlige kemikalier.

• Vi vil beskytte vores vandrelaterede økosystemer. 

Delmål 3.9 Delmål 6.2 
Delmål 6.3 
Delmål 6.4

Delmål 12.4
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Naturen
Vi vil selvfølgelig passe på naturen, men vi vil også tage skridtet videre og arbejde 
proaktivt med naturformidling samt genetablering og udvidelse af naturområder, 
vandmiljøer og økosystemer.

Hvorfor synes vi, det er vigtigt? 
• Vi vil være med til at begrænse forringelse af 

naturlige levesteder. 

• Vi vil se mere biodiversitet, både lokalt og globalt. 

• Vi vil dele ud af vores viden om naturen for at 
skabe bevidsthed omkring samspillet med naturen,  
samt hvordan den kan bevares og beskyttes. 

FN’s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling
Når vi arbejder med beskyttelse og genetablering 
af naturen, bidrager vi til følgende verdensmål og 
delmål:

Vi skal sikre vores natur for de 
kommende generationer 
Naturen spiller en helt centrale rolle i vores koncept. 
Det er den primære årsag til, at mange af vores gæster 
vælger at besøge os, og er derudover også grunden til, 
at vi selv har valgt at bosætte os i Slettestrand. 

Vi skal selvfølgelig blive ved med at gøre alt, hvad vi kan 
for at passe på naturen, men vi skal også begynde at 
tænke på det store billede med øget fokus på natur- 
formidling og genetablering af naturen. 

Fokusområder
• Øget biodiversitet
• Beskyttelse af lokale økosystemer
• Nye levesteder for dyr, fugle og insekter
• Naturformidling.

Det har vi allerede gjort
• Vilde udearealer

Vi lader vores udearealer gro vilde til glæde for insekter 
og levende væsener. 

• Vild mad
Vi afholder sanketure i naturen for at hjælpe folk med 
at få en bedre forståelse for naturen, uddanne dem om 
vilde råvarer, samt åbne deres øjne for hvor fantastisk 
naturen er.  

• Naturformidling
Vi samarbejder med uddannelsesinsitutioner om 
naturformidling til den næste generation.

• Vildmarksweekend
Vi afholder events som Vildmarksweekend på MTB med 
det formål at give gæsterne en helt unik naturoplevelse. 

• Naturterapi
Vi har fået en uddannet naturterapeut med på holdet og 
begynder i 2021 at tilbyde naturterapi til både gæster 
og medarbejdere.

• Naturvenlige MTB-spor
Vi støtter Slettestrand Trailbuilder Laug i deres arbejde 
med omlægning og vedligeholdelse af MTB sporene 
i Svinkløv- og Kollerup plantager. Alt arbejde foregår i 
tæt samarbejde med Naturstyrelsen med tilførsel af få 
materialer udefra og med stort hensyn til den omkring-
liggende natur. 

• Støtte til miljø- og naturorganisationer
Vi giver hvert år økonomisk støtte til WWF Danmark. 
Derudover afholder vi et årligt Grøn Fredag- 
arrangement, hvor al overskud går til Verdens Skove. 

Vi drømmer om...
• at gøre verden til et grønnere sted

• på sigt at bruge en del af vores overskud på at skabe 
mere natur til glæde for kommende generationer 

• at der er en fuglekasse i hvert et træ.

Delmål 4.7 Delmål 15.1 
Delmål 15.2 
Delmål 15.5

https://www.wwf.dk/kaemp-med-os/stoet-som-virksomhed/wwfs-erhvervssponsorer/
https://www.facebook.com/groups/318950698238274/


Læs mere om, hvordan vi arbejder for at give dig 
en bæredygtig ferie på www.slettestrand.dk/omtanke

Feriecenter Slettestrand A/S 
Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev, Danmark

+45 9821 7044 • mail@slettestrand.dk 
www.slettestrand.dk • www.mtbslettestrand.dk

Storm & Stilhed

https://www.verdensmaalene.dk/maal
https://slettestrand.dk/
https://mtbslettestrand.dk/

