
Vi gør, som 
naturen siger.
Naturligvis.
Vores 2030-mål



Alle Sinaturs seks hoteller ligger ude i naturen, i skov brynet eller i 

vandkanten, og naturen er en væsentlig del af den  oplevelse, vores 

gæster tager med sig hjem. Derfor har vi valgt at passe ekstra godt 

på den og drive hotel på naturens  præmisser. 

Vi prioriterer fx grøn energi og arbejder på at blive CO2-positive.    

Vi affaldssorterer alt og har et mål om at blive 100% affaldsfrie.      

Vi har også skarpt fokus på økologi, og er den eneste danske hotel-

kæde, der har Det Økologiske Spisemærke i sølv. Vores ambitiøse 

kokke arbejder primært med sæsonens friske råvarer fra producenter 

i nærområdet, og det giver så gode kulinariske resultater, at vi har 

 vundet prisen for ”Bedste Madkoncept” i branchen.

Vores mange bæredygtige indsatser understøtter FN’s verdensmål, 

og frem mod 2030 har vi sat os en lang række meget ambitiøse mål, 

så de kommende generationer også kan få et liv i smukke omgivelser. 

Du kan læse om nogle af dem her.

Vi driver hoteller på 
naturens præmisser



Vi køber 
kun danske 
fødevarer

1.
Danske landmænd leverer fødevarer i topkvalitet, og vi sam arbejder 

med nogle af de dygtigste. Når vi køber ind lokalt, får vi helt friske 

råvarer og sparer CO2-udledning fra transporten. Derfor serverer vi 

altid danske frugter i sæson, men aldrig mango eller kiwi, der er fløjet 

ind fra den anden side af kloden. 

Den tætte dialog med lokale danske leverandører sikrer, at vi kan 

tilpasse menuerne efter, hvornår råvarerne er allerbedst. Hvis der af 

naturlige årsager ikke findes en dansk råvare af tilfredsstillende kvalitet, 

køber vi certificerede, bæredygtige fødevarer fra udlandet. Det gælder 

fx det meste vin, kaffe/te og chokolade. Men vores kokke og  

sommelierer følger de danske vinproducenter tæt, og en dag bliver 

også vinen på dit Sinatur-hotel lokal. 

Sagt helt kort: Vi køber vores fødevarer hos leverandører, der er  

placeret så tæt på vores hoteller som muligt – uden at gå på  

kompromis med kvaliteten.



2.
På Sinatur-hotellerne er der et forbrug af så forskellige produkter som 

rengørings  midler, håndklæder og tekstiler, møbler, elektronik, papir og 

kuglepenne og produkter til personlig pleje. 

En væsentlig og ofte overset del af hotelbranchens træk på jordens 

ressourcer er de produkter, vi selv og vores gæster forbruger. Derfor 

har vi besluttet, at alle produkter skal være certificerede og komme 

fra bæredygtige virksomheder. Det er den bedste garanti for, at  

miljøbelastningen er så lille som mulig. 

Vi går som minimum efter et af følgende miljømærker:

 

 

Hvis vi handler med producenter, der endnu ikke har et af miljømærkerne, 

screener vi dem ud fra en række kriterier, der bl.a. om fatter miljøpåvirkning, 

samfundsansvar og arbejdstagerrettigheder. 

 Ø-mærket
 EU’s økologimærke
 Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse
 Fairtrade-mærket
 MSC- og ASC-mærket
 Svanemærket
 EU-blomsten
 Allergimærket Den blå krans

 FSC-mærket
 BDHI
 ECO-CERT
 NATRUE
 OEKO-TEX
 GOTS
 TCO-mærket
 Indeklimamærket

Sinatur var den første danske hotelkæde, der blev Green Key- 

certificeret. Vi fik som de første Det Økologiske Spise mærke i 

bronze i 2013, og vi er nu igen de første og 

eneste med et sølv mærke. 60-90 % af alle  

vores mad- og drikkevarer er økologiske.

Alle produkter er 
certificerede og 
fra bæredygtige 
virksomheder



Vi genanvender allerede 72% af vores affald. 

Alle hoteller har egen-
produktion af madvarer

Vi er affaldsfrie, vi genbruger 
og genanvender alt

3.

4.

Intet slår smagen af ny-høstede grøntsager og urter, der lige er plukket. 

Samtidig er en køkkenhave med til at give både konference- og hotel-

gæster og medarbejdere en nærhed til naturen. Derfor har alle 

Sinatur -hoteller en køkkenhave, hvor vi eksperimenterer med at dyrke 

fødevarer til brug i vores restauranter. Og vores mål er, at en væsentlig 

del af vores madvarer kommer fra egenproduktion. 

Affald er et omsiggribende og stadigt voksende problem. Vi kan ikke 

forbruge uden at producere affald, men der er meget, vi kan gøre for 

at minimere mængden og sikre, at mest muligt kan genanvendes. 

Sinatur vil gennem vores indkøb og drift sikre, at de produkter, vi for-

bruger, kan indgå i enten det biologiske eller det tekniske kredsløb. 

Det affald, der ikke indgår i direkte recirkulering eller genbrugssystemer, 

sorterer vi, så det kan bruges til produktion af nye produkter. Et godt 

eksempel er, at vi kræver af vores leverandører, at alle emballager 

skal kunne genanvendes. 

 

Hvis du vil vide mere, forklarer Miljøstyrelsen  

grundtanken i den cirkulære økonomi her.



Vi er CO2-positive

Vi bruger vand med omtanke

5.

6.

For at blive positiv må man først være neutral. Vi følger FN’s definition af, 

hvornår en virksomhed er CO2-neutral, og vi køber allerede al energi fra 

vedvarende kilder. Men vi stopper ikke her. Vi arbejder kontinuerligt 

og ambitiøst på at reducere energiforbruget fra driften af hotellerne. 

Den del, vi ikke kan optimere os ud af, vil vi selv producere – og vi vil 

endda producere mere, end vi forbruger, så vi kan kalde os CO2-positive. 

Vi vil også mindske den CO2-påvirkning, vi skaber gennem vores forbrug. 

Vi går i dialog med vores leverandører, og vi har allerede reduceret antallet 

af transporter til vores hoteller betragteligt. Derudover vil vi neutralisere 

klima påvirkningen med CO2-kreditter og investeringer i klimaprojekter.

Vi vil begrænse den mængde vand, der bliver brugt på vores hoteller, 

og vi sparer alle de steder, vi kan. Vi investerer i løsninger til vand-

besparelse og -genanvendelse, så vi fx kan anvende regnvand til 

 toiletskyl. Via vores indkøb bakker vi op om leverandører, der aktivt 

arbejder på at begrænse vandforbruget.

I dag bruger vi kun grøn strøm, så vi sparer klimaet for  

1.100 tons CO2 hvert år. Vi har egne flis- og pillefyr og  

dermed klimavenlig varme. Vi har reduceret antallet af  

leverancer fra grossister med 54%.



7.
At være en bæredygtig virksomhed indebærer, at vi påtager os et ansvar 

hele vejen rundt. Derfor arbejder Sinatur også for social bæredygtighed. 

Vores grundsyn er, at alle mennesker har en rolle at spille og en plads 

at indtage i den store sammenhæng. Vi har respekt for hinanden som 

kolleger, og vi giver dem, der vil og deler vores kærlighed til naturen, 

mulighed for at bidrage og gøre en forskel. Medarbejderne på 

Sinatur- hotellerne er ikke alene engagerede og kompetente; de er 

bæredygtigheds-ambassadører, der er med til at drive udvikling og 

innovation til gavn for dem selv, Sinatur og naturen.

Alle hoteller overholder selvfølgelig alle gældende overenskomster, 

og vi måler på medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel. Vi har 

desuden udviklet et ambitiøst, bæredygtigt og kvalitetssikret 

uddannelsesprogram på tværs af de forskellige faggrupper. 

Vi er en inspirerende, 
mangfoldig og 
inkluderende 
arbejdsplads, som 
medarbejderne elsker



8.
Hensynet til omgivelserne og ønsket om en mere bæredygtig           

livsstil involverer alle, vi er i berøring med. Vi vil være naturens 

 talerør,  skabe opmærksomhed og invitere til handling. Vi ønsker at 

inspirere til, at både gæster, leverandører og samarbejdspartnere i 

lokal området deler vores glæde ved naturen. 

Vores medarbejdere bidrager aktivt til at gøre Sinatur til en 

 anerkendt fortaler for bæredygtig adfærd og forbrug. Vi har udviklet 

et internt ambassadørprogram, som sikrer, at vores samfunds-

ambition og bæredygtige forretningsstrategi bliver omsat til handling. 

Ambassadørerne samarbejder på tværs af hotellerne og fungerer 

som forandringsagenter, der sikrer videndeling og hjælper kollegerne 

med at involvere og engagere vores hotel- og konferencegæster.

Vi investerer i løsninger og handlefællesskaber, som kan gøre en 

mærkbar forskel. Ikke bare for os, men for det samfund, vi er en del af. 

Vi deler 
vores 
begejstring



9.
I Sinatur er vi meget optagede af at forpligte os til de mål vi sætter, så vi 

skaber transparens og troværdighed. Derfor er vi i gang med to store certi-

ficeringer, som vi satser på at være i mål med inden  udgangen af 2020. 

B Corp-certificering 
B Corp står for Benefit Coorporation, en bevægelse af virksomheder, der 

bruger kerneforretningen som løftestang til at skabe positiv  forandring til 

fordel for både verden og bundlinjen. En bevægelse, der har ét fælles mål: 

At redefinere, hvad der skaber succes i  erhvervslivet. 

Det er verdens eneste holistiske certificeringsordning. En B Corp forpligter 

sig juridisk til at skabe værdi på en tredobbelt bundlinje og lader sig måle på 

og offentliggør den impact, som forretningen har på medarbejdere, kunder, 

leverandører, miljøet og samfundet generelt. Certificerede B Corps lever 

derfor op til høje standarder for ansvarlig virksomhed og er transparente 

omkring egen praksis.

GHG-certificering
Et af vores store mål er at blive CO2 positive inden udgangen af 2030,     

og derfor er det altafgørende for os, at vi både måler på og rapporterer på 

vores CO2 aftryk. Vi har valgt at gøre dette ud fra GHG (Global Green-

house Gas) protokollen, som er en af de mest  anerkendte internationale 

rammer og standarder for måling og  rapportering af drivhusgasser. Det 

 betyder, at vi måler på klimagas emissioner i både scope 1, 2 og 3. – altså 

ikke bare vores egne  handlinger på hotellerne, men også vores CO2 

 udledning gennem vores leverandører og medarbejdere.  Fx måler vi på, 

hvor meget CO2 vores medarbejdere udleder, når de kører til og fra 

 arbejde. Det er nemlig vigtigt for os, at det er vores samlede CO2 

 udledning, vi måler på og gør vores bedste for at minimere.

Vi forpligter 
os til at gøre, 
som vi siger



Din garanti for 
60-90% økologi 

Green Key 
– Turistbranchens 

miljømærke

Sinatur har fået 
tildelt årets bedste 

madkoncept

Lad din el-bil op 
på Sinatur

Sinatur bruger 
100% vindmøllestrøm


