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Bæredygtighedspolitik

Vores bæredygtige målsætninger

På vores bæredygtighedsrejse har vi nogle strategiske 
målsætninger, som bidrager til at sætte retningen for 
destinationsselsekabets arbejde med at fremme bære-
dygtig turismeudvikling i Himmerland: 

• Vi vil være et bæredygtig destinationsselskab inden 
for rammerne miljø, socio-kulturel og økonomi, og 
herunder holde os opdateret på den nyeste viden, 
teknologi og samarbejder, der kan bidrage til forbed-
ringen af vores bæredygtighedsindsats. 

• Vi vil være sparringspartner for turismeerhvervet i 
Himmerland, sikre videndeling og faciliteringen af 
samarbejder og dermed fremme udviklingen af bæ-
redygtige turismeoplevelser og produkter. 

• Vi vil arbejde strategisk med at positionere Destinati-
on Himmerland som en bæredygtig turistdestination, 
herunder målet om at blive certificeret som “Green 
Tourism Organization”.

• Vi vil have en vigtig rolle i at inspirere turister til at 
afholde bæredygtige ferier og træffe bæredygtige 
beslutninger når de besøger vores destination. 

For Destination Himmerland er bæredygtighed ikke en slut-
destination, men en rejse. Det betyder, at vi gerne vil gå for-
an og løbende evaluere og forbedre vores egen bæredyg-
tighedsindsats, samt bruge vores netværk og platforme til at 
inspirere andre til at gøre det samme. Formålet med denne 
bæredygtighedspolitik er at sikre en langsigtet miljømæssig, 
socio-kulturel og økonomisk balance i turismeudviklingen. 
Det vil sige, at skabe en bæredygtig destination, hvor den 
stigende turismeaktivitet bliver til gavn for både turister og 
dem som bor og arbejder på vores destination, samtidig med 
at den bidrager til at skabe opmærksomhed på at bevare 
Himmerlands natur- og kulturarv. 

Billede af Mette Johnson
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Vores tilgang til bæredygtig turisme-
udvikling
Vi arbejder med bæredygtighed inden for rammerne miljø, 
mennesker og økonomi. Vi stræber efter, at alle tre ele-
menter af bæredygtig udvikling indgår som en naturlig og 
balanceret del af vores arbejde med turismeudvikling. Som 
tidligere nævnt, så opfatter vi ikke bæredygtighed som en 
slutdestination, og dermed er vi også klar over at vores egen 
nuværende bæredygtighedsindsats ikke er være fuldkom-
men. Derfor stræber vi efter gennemsigtighed i vores ind-
satser, således at vi løbende kan forbedre vores egen bære-
dygtighed gennem konkrete mål, handlinger, videndeling og 
samarbejder. 

Det er vigtigt for os, at vi sætter det gode eksempel og 
sikrer, at den bæredygtige tankegang er integreret i vores 
organisation. Dette gør vi bl.a. ved at have fokus på bære-
dygtighed og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling 
på vores personalemøder, ligesom at vi sikrer at nye medar-
bejderer introduceres og oplæres i vores interne tiltag 
og indsatser. Dette resulterer i, at vi løbende har interne 
dialoger vedrørende vores bæredygtighedsindsats samt, 
hvordan vi kan forbedre og udvikle bæredygtige turisme-
udvikling på vores destination. Ligeledes sikrer det en invol-
vering af Destination Himmerlands medarbejdere, således at 
de tager ejerskab og blive gode ambassadører for en bære-
dygtig destination.  

Når vi samarbejder med vores partnere, aktører og leveran-
dører gøres dette i henhold til vores Bæredygtighed- og 
indkøbspolitikker. Dermed sikrer vi, at vi, i alle vores handlin-
ger, overvejer og prioriterer socio-kulturel, miljømæssig og 
økonomisk bæredygtighed. 
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Miljømæssig bæredygtighed
Hos Destination Himmerland stræber vi efter at minimere 
vores miljømæssige fodaftryk. Dette gør vi ved at overveje, 
hvordan vi internt i vores organisation, samt i turismeudvik-
lingen, påvirker vores omgivelser og hvordan vi kan have en 
positiv indvirkning på brugen af ressourcer. Vores indsats for 
dette omfatter: 

• Vi har fokus på affaldssortering og sorterer i 7 fraktioner.

• Vi stræber efter at minimere vores vandforbrug bl.a. ved 
at investere i teknologier. 

• Vi stræber efter at minimere vores energiforbrug og har 
fokus på køb af energi fra vedvarende energikilder. Hele 
vores energiforbrug er dækket af vindmølleenergi. 

• Vi har klimakompensation på vores hjemmeside, der sik-
rer, at den er CO2-neutral. 

Socio-kulturel bæredygtighed
Det er vigtigt for os, at vi udvikler turisme, der respekterer 
den lokale kultur og DNA, og hvor vi sikrer bevarelsen af 
lokal kulturarv. Derfor er det et fokusområde at vores ind-
satser og udviklingstiltag er til gavn for borgerne i Himmer-
land, såvel for turister, der besøger vores destination. Derfor 
stræber vi efter at udvikle turismen i Himmerland med re-
spekt for lokalsamfundet og dets borgere. Dermed sikrer vi, 
at turismeudviklingen ikke har en negativ indflydelse. Af den 
grund, har vi fokus på at involvere lokalsamfundet, således at 
borgerne bliver ambassadører for destinationen og bidrager 
til at give turisterne en autentisk oplevelse. 

Social bæredygtighed er et vigtigt princip i den interne 
organisationskultur hos Destination Himmerland. Vi stræber 
efter at skabe en balance mellem arbejde og fritid, ligesom 
at vi fokuserer på skabe rammerne for et sundt arbejdsmiljø 
med godt kollegaskab og velfærd, herunder med fokus på 
arbejdsrettigheder, ligestilling og mangfoldighed. 
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Økonomisk bæredygtighed
Turismen bidrager til økonomisk vækst og jobskabelse og 
derved økonomisk bæredygtighed. Den økonomiske vækst 
fra turisme er afhængig af de naturlige, kulturelle og sociale 
ressourcer som turismeaktiviteterne bygger på. Derfor er 
det vigtigt, at der bliver skabt en balance mellem de tre prin-
cipper for bæredygtig turismeudvikling.

Som destinationsselskab bidrager Destination Himmerland 
til den økonomiske bæredygtighed ved at arbejde aktivt for 
at tiltrække flere turister til destinationen, samt bidrage til 
forretnings- og produktudvikling ved turisterhvervet, såle-
des at disse fremtidssikres. Derfor har vi en vigtig rolle i at 
sikre, at ovenstående bliver udført med respekt for de bære-
dygtige principper. 

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling
Vi ved at den øgede turismeaktivitet også kan have negative 
konsekvenser for vores destination bl.a. ved at slide på de 
naturområder og fysiske ressourcegrundlag som turismen 
bygger på. Derfor arbejder vi aktivt med FN’s 17 verdensmål 
for bæredygtig udvikling til at skabe dialog og ensretning på 
tværs af både interne og aktørers handlinger. I Destination 
Himmerland har vi fokus på løbende at evaluere vores arbej-
de med verdensmålene, således at vi sikrer, at vi bliver ved 
med at forbedre os.


