Find inspiration til,
hvordan din virksomhed kan bidrage til FNs 17 verdensmål
MÅL

GENERELT
Har en politik/ strategi for bæredygtighed
Har en politik/ strategi for samfundsansvar eller Coporate
Social Responsibility (CSR)
Har en politik/ strategi for miljø- og klimavenlig drift
Støtter landsindsamlinger, foreninger m.v., der bekæmper fattigdom
Donerer mad til udsatte og hjemløse
Køber og støtter FairTrade-produkter o.lign., som fokuserer på at
minimere fattigdom i udviklingslande
Ansætter, uddanner og integrerer flygtninge, der er på flugt fra krig,
forfølgelse og/ eller fattigdom
Har fokus på sund og nærende mad i henhold til kostråd
Er med i Nøglehulsmærket/ Måltidsmærket
Har Det Økologiske Spisemærke og/ eller køber økologiske råvarer
Køber lokale og sæsonafhængige fødevarer
Køber fisk mærket med Skånsomt kystfiskeri
Producerer egne bæredygtige fødevarer
Har stor fokus på hygiejne og fødevaresikkerhed
Støtter landsindsamlinger, foreninger m.v., som bekæmper sult
Donerer mad til udsatte og hjemløse
Tilbyder fitness, motions- og spafaciliteter til gæster og ansatte
Tilbyder faciliteter til udendørsaktiviteter, såsom cykler, kanoer, kajakker,
gummistøvler etc.
Planlægger sports- og naturaktiviteter
Har reduceret portionsstørrelser eller giver mulighed for mindre portioner
Tilbyder alkoholfrie drinks m.v.
Tilbyder ansatte rygestop-kurser o.lign.
Tilbyder ansatte sundhedsforsikring, krisehjælp m.v.
Støtter landsindsamlinger, foreninger m.v., som bekæmper sygdom
Tilbyder praktik- og/ eller lærepladser
Tilbyder ansatte kurser og efteruddannelse
Tilbyder ansatte at deltage i netværk og messer
Er engageret som censor, skuemester, i et fagligt udvalg o.lign.
Ansatte deltager i Årets Kok, Årets Tjener, elevkonkurrencer,
Bocuse D’Or og/ eller Skills

Har en ligelig kønsmæssig sammensætning af personalet
Har både kvinder og mænd i ledelsen
Har formuleret en ligestillingspolitik i medarbejderhåndbog el. lign.

Måler og monitorerer vandforbrug
Har perlatorer på vandhaner og bruser
Har dobbeltskyllende toilet
Har sensor på vask og urinaler
Har rensningsanlæg, nedsivningsanlæg, cirkulær drift
Bruger primært miljømærkede rengøringsprodukter
Er miljømærket med Green Key, Green Restaurant eller andet miljømærke med fokus på vandbesparelse og mindre brug af kemikalier
Måler og monitorerer energiforbruget
Nedbringer energiforbrug gennem brug af energivenlige lyskilder,
apparater, maskiner m.v.
Har fået gennemført et energisyn/ energimærke
Tilbyder ladestandere til el-biler
Giver gæsten mulighed for at vælge mindre energibelastende service
ved at skift af linned og håndklæder ikke sker dagligt
Indkøber grøn strøm
Har egen vedvarende energikilde som vindmølle, solceller, flisfyr etc.
Er miljømærket med Green Key, Green Restaurant eller andet miljø-mærke
med fokus på at nedbringe energiforbrug og etablere vedvarende energikilder
Køber CO2–kompensation

KOMMENTAR

Skaber positiv vækst og flere arbejdspladser
Gør tiltag for at sikre, at gæster/ turister ikke overbelaster by og natur
f.eks. ved at anbefale særlige steder, tidspunkter eller transportformer
Ansætter ledige og personer på kanten af arbejdsmarkedet, særligt også
unge mennesker
Udvikler og skaber nye produkter og services
Har tiltag for at sikre godt arbejdsmiljø f.eks. medarbejdertilfredshedsundersøgelse
Har overenskomst
Stiller krav om og køber bæredygtige produkter/ services hos leverandører
Har omstillet til cirkulær drift
Investerer løbende i innovation og udvikling af nye produkter/ services
Deltager i udviklings-/ innovationspartnerskaber og/ eller projekter
Samarbejder med forskere og/ eller videninstitutioner
Tilbyder wifi/ digital infrastruktur
Skaber arbejdspladser og vækst i yderområder
Ansætter flygtninge
Ansætter personer på kanten af arbejdsmarkedet
Er med i God Adgang
Støtter landsindsamlinger, foreninger m.v., der bekæmper ulighed
Skaber oplevelser og tilbud også for lokale borgere
Investerer i udvikling af lokalområdet
Køber lokale råvarer, produkter og ydelser
Skaber og/ eller indfører nye innovative og energieffektive løsninger/
bygninger
Rådgiver gæster om miljøvenlige transportformer
Tilbyder cykler til gæsterne
Tilbyder lade-standere til el-biler
Rådgiver gæster om oplevelser ud over de sædvanlige top 5 attraktioner
Køber miljømærkede og bæredygtige produkter f.eks. rengøringsprodukter
Har energibesparende maskiner og belysning
Køber lokale og sæsonbetonede fødevarer
Køber økologiske fødevarer og har det Økologiske Spisemærke
Benytter postevand, ikke kildevand
Har opnået en miljøcertificering f.eks. Green Key, Green Tourist Organization
og Green Restaurant
Har fokus på at minimere madspild f.eks. gennem mærkningsordninger eller
apps
Har fokus på at reducere mængden af affald f.eks. plastik
Stiller krav til leverandører om at nedbringe forbrug af emballage og
indpakning
Sorterer affald
Udarbejder affaldsplaner
Kortlægger CO2 aftryk
Køber CO2–kompensation
Etablerer løbende miljø- og energibesparende tiltag
Nedbringer energiforbrug
Etablerer egen vedvarende eller klimavenlige energikilder som vindmølle,
solceller, flis- og halmfyr etc.
Køber MSC og ASC mærkede fisk
Støtter nyt mærke for Bæredygtigt Kystfiskeri
Bidrager med at holde naturen og kysten ren
Minimerer affald, som kan ender i havet

Er selvforsynende af eget bæredygtige økosystem
Fremmer biodiversitet ved at lade områder ligge hen
Deltager aktivt i udvikling af lokale naturområder
Udbyder naturaktiviteter og naturfaciliteter

Bekæmper sort arbejde
Bekæmper korruption og afpresning
Støtter menneskerettighedsorganisationer og arragementer som f.eks. Pride

Deltager i internationale samarbejder, der fremme udviklingslandes
muligheder
Deltager i offentlig-private partnerskaber omkring udvikling af nye tiltag

