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Action 

 

Forær eller lav fx loppemarked over møbler, 
hovedpuder, dyner o.lign. der skal udskiftes 
hvor produkter eller overskud går til lokale 
organisationer, som hjælper fattige og udsatte. 

Indføres med det 
samme 

 

Lav en strategi for at undgå madspild 
Optimér og udveksle information af løsninger 
omkring madpakker, der reducerer madspild og 
ressourceforbrug 
Hvis det er muligt, kan der indgås aftaler om 
overskudsmad til lokale, der er udsatte 
(hjemløse, fattige, studerende oa.).  
Find gode resteopskrifter og del dem med 
kollegaer 
Indgå samarbejde med lokale 
foreninger/aktører. 

Er implementeret i 
løbet af 2019 

 

Røgfri værelser og fællesområder. 
Danhostels mål og ønske er at blive røgfri 
områder. 
 
Alle skal kunne tilbyde motionstilbud/frilufts-
aktiviteter til personale og gæster.  
 
 

Gælder i dag 
Implementeret inden 
2021 
 
Implementeret inden 
2020 

 

Tilstræbe en løbende udviklingsproces med 
medarbejdere og en plan herfor 
Tilbyde relevant uddannelse til personale 
Stille sig til rådighed for jobprøvning og 
erhvervspraktik 
Styrke rammer for afholdelse af Lejrskoler 
Stille gratis WI-FI til rådighed 

 
Gælder inden 2020 
Gælder inden 2021 
 
Gælder nu 
Gælder nu 
Gælder nu 



 

Kønsopdeling på fællesværelser 
Begge køn skal som udgangspunkt 
repræsenteres i Danhostels bestyrelse og 
arbejdsgrupper 
Samme løn for samme arbejde 

Gælder nu 
Gælder 2020 
 
 
Gælder nu 

 

Spareanordninger på nyanskaffelser inden for 
vand og sanitet 
Opfordring til gæsterne om at spare på vand og 
ressourcer 
Vandbesparende vaskemaskiner (ved nykøb) 
Fedtopsamling 
Brug af miljøgodkendte rengøringsmidler 

Gælder inden 2020 
 
Gælder inden 2020 
 
Gælder inden 2021 
Gælder inden 2021 
Gælder inden 2020 

 

Undervise personale i energibesparende tiltag 
Skifte til LED-pærer ved udskiftning af lyskilder 
Fokus på lys, varme og andre energikrævende 
kilder 
Plan hvor det er muligt for skift til vedvarende 
energi (inkl. leverandører) 
 

Gælder inden 2020 
Gælder inden 2021 
Gælder nu 
 
Gælder inden 2020 

 

Ansættelsesforhold og leverandører skal leve op 
til gældende lovgivning  
Samarbejde med lokale aktører inden for 
oplevelser/attraktioner, handel, restauranter, 
transport osv. (nuværende Fælles Vækst 2020-
strategi pkt. 3) 
 

Gælder nu 
 
Gælder nu 



 

Gratis WI-FI 
Tilbyde eller henvise til cykeludlejning 
Bidrage til udvikling af lokale cykel- og 
vandrerruter 
Anvise offentlig transport 

Gælder nu 
Gælder inden 2020 
 
Gælder inden 2020 
Gælder nu 

 

Danhostels kerneprodukt er trygge rammer til 
fællesskaber, der opfordrer til samvær 
Kan indgå et samarbejde med landsdækkende 
eller lokale humanitære organisationer  
Hvis muligt, stille faciliteter til rådighed for 
lokale hjælpeorganisationer 

 
Gælder nu 
 
Gælder inden 2020 
 
Gælder inden 2020 

 

Styrke den lokale historiefortælling og 
attraktivitet 
Handle lokalt og bruge lokale råvarer i videst 
muligt omfang 
Tilbyde/anvise cykelleje 
Samarbejde med lokale aktører inden for 
oplevelser/attraktioner, handel, restauranter, 
transport osv. (= #8) 

Gælder nu 
 
Gælder inden 2021 
 
Gælder nu 
Gælder nu 

 

Affaldsbehandling 
- Forebyggelse 
- Reduktion 
- Genanvendelse 
- Genindvinding 

Afskaffelse af engangsplastic  
Genbrugsside på Danhostels Intranet 
 
Styrke brugen af danske og økologiske 
sæsonmadvarer 
 

Gælder nu 
 
 
 
 
Gælder inden 2021 
Implementeres 
medio 2020 
Gælder inden 2021 
 
 
 
 
 



 

Reducere kødforbrug  
Stille poser til indsamling af affald i naturen til 
rådighed (Fx affald i bytte for en kop kaffe/kage) 
Madpakker emballeres miljørigtigt 
 
 

Gælder inden 2020 
 
Gælder inden 2020 
Gælder inden 2020 

 

Afskaf engangsplastic og reducer plastic i det 
hele taget inden udgangen af 2021 

Gælder inden 2021 

 

Undgå kemikalier ved ukrudtsbekæmpelse Gælder inden 2020 

 

Ingen diskrimination 
 

Gælder nu 



 

Styrke Danhostel samarbejdet 
Styrke det lokale turismesamarbejde 
Samhandel og andre store leverandører skal 
leve op til FN’s verdensmål i deres indkøb 
Dele ”best practice” 
Dele erfaringer/opskrifter inden for 
bæredygtighed, energibesparelse, 
madopskrifter inden for økologi og vegetariske 
retter.  

Gælder nu 
Gælder nu 
Gælder inden 2020 
 
Gælder inden 2020 
 
 
 
Gælder inden 2020 
 

 


