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Udviklingen af miljømærkede  

hoteller i Danmark 2022 

 

Danmark er og arbejder på at blive en endnu mere bæredygtig 

destination. HORESTA tager temperaturen på den grønne udvikling 

indenfor forskellige virksomhedstyper og destinationer. Denne 

publikation har fokus på hoteller.  
 

Danmark er i spidsen på den bæredygtige dagsorden bl.a. indenfor turisme og har ifølge 

mange undersøgelser et grønt og bæredygtigt image og har iværksat mange grønne 

initiativer.  

Men går det fremad og har danske turisme noget at have det i. HORESTA vil med en 

række små ”årsberetninger” indenfor forskellige virksomhedstyper og destinationer 

forsøge at gøre status for bæredygtig turisme i Danmark – især med fokus på indsatsen i 

2021.  

Første temperaturmåling ser på de danske hoteller, og deres grønne indsats – især via 

miljømærkninger. Men der er flere temperaturmålinger på vej. 

 

 

  

 

”Vi er blevet væltet helt bagover af interessen for Green Key.  

Turistbranchens mange års indsats kulminerer nu, hvor et 

rekordstort antal hoteller mærker sig med Green Key.” 

 

Sara Azoulay Pedersen, Miljøkonsulent i HORESTA  
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”Vi skal ramme en balance, hvor turismens positive effekter for 

væksten og beskæftigelsen går hånd i hånd med udviklingen af 

grønne og klimavenlige tilbud til turisterne. 

Regeringens ambition er, at Danmark skal være en af verdens mest 

bæredygtige turistdestinationer.”  

Erhvervsminister Simon Kollerup 
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1. Flere hoteller i Danmark bliver miljømærket  
 

Antallet af Green Key hoteller er streget markant de sidste par år. Sammen med 

Svanemærkede hoteller er cirka halvdelen af alle hotelværelser i Danmark 

miljømærket og en tredjedel af hotellerne.  

 

Her er nogle udpluk af udviklingen: 

 

• I de sidste 15 år er antallet af Green Key hoteller i Danmark næsten 5. doblet med 

en stigning fra 33 til 160 hoteller mærket med Green Key i 2022.  

 

• Over halvdelen af hotelværelserne i Danmark er på et miljømærket hotel med 

enten Svanen eller Green Key. 

 

• I storbyer er dette højere, hvor antallet af miljømærkede værelser fx i København 

nærmer sig 75 %. 

 

• Af de miljømærkede hoteller er 85 % mærket med Green Key, mens 15 % er 

mærket med Det nordiske Svanen. 

 

• 21 flere hoteller har modtaget Green Key i løbet af 2021, mens der kom 17 med i 

2020. I samme periode har et mindre antal mistet Green Key pga. lukning, skift af 

kæde eller fordi de ikke kan leve op til Green Keys kriterier.  

 

• Stigningen i 2021 ses især i Midtjylland, hvor der er kommet 7 nye hoteller med 

Green Key. Sønderjylland og Sjælland følger med hver 4, København øger med 3, 

mens Nordsjælland stiger med 2 og Nordjylland med 1. 

Nordjylland fik den største vækst af Green Key med 5 nye hoteller i 2020. 

 

• Statens udbud og indkøb for konference bidrager til øge antallet af miljømærker. 

Over halvdelen på listen over valgte konferenceleverandører i 2021, er mærket 

med Green Key. 

 

• Generelt er hotelkæderne godt repræsenteret i forhold til miljømærker, men 

iværksætter også tiltag udover Green Key.  

 

• Det samlede antal turistvirksomheder med Green Key eller søsterordninger er på 

15 år steget med 3,5 gang fra 79 mærkede virksomheder i 2007 til 286 i 2022. 
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Stigning i antal Green Key hoteller i Danmark fra 2007- 2022 
 

I de sidste 15 år er antallet af Green Key hoteller i Danmark 5. doblet med en 

stigning fra 33 til 160 hoteller mærket med Green Key i 2022.  

Antallet af Green Key hoteller oplevede en markant stigning op til klimatopmødet COP15 i 

København tilbage i 2009, hvor hotelkæder som Arp. Hansen og Comwell Hotels var med 

til at starte en positiv bølge for Green Key. Her blev antallet af Green Key hoteller næsten 

fordoblet. 

 

De følgende år efter 2009 har der været en pæn stigning, men hvor der igen tages et 

pænt hop fra 88 til 105 mærkede hoteller. Det skete i forbindelse med, at Danmark 

overtog EU formandskabet i 2012, hvor der var fokus på en grøn afholdelse af 

formandskabet. 

I de sidste par år har der været endnu større fokus på klima og bæredygtighed, hvilket 

har medført en markant stigning, hvor der fra 2020 til 2022 sammenlagt er kommet 28 

flere hoteller med i Green Key. 
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VDK-undersøgelse: Green Key 
hoteller i Danmark har højere 
belægningsprocent 
 

Green Key hoteller i Danmark har højere 
belægningsprocent, flere forretningsgæster end 
øvrige hoteller og en mere jævn fordeling af 

gæster. 
Læs mere… 
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Procent miljømærkede hoteller i Danmark 
Hoteller i Danmark er mærket med enten Green Key eller det nordiske miljømærke 

Svanen. Det samlede antal af mærkede hoteller i Danmark ligger nu på 184, hvilket er en 

mere end en 3-dobling på 15 år. 

 

Det betyder, at den samlede andel af danske hoteller med miljømærker er steget fra 11 

% i 2008 til 32 % i 2022. 

 

Denne stigning i procent er sket i en periode, hvor kapaciteten er øget i Danmark – både i 

forhold til værelser og antal hoteller. 

Ses der på antal værelser er der 27.690 miljømærkede værelser i starten af 2022 mod 

5.480 tilbage i 2008, hvilket sammenlagt er en 5. dobling. Der er en større andel af større 

hoteller, som er blevet miljømærket, hvorfor stigningen er større på værelser end på 

hoteller.  
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Hvis der kigges på andelen af værelser på hoteller med miljømærker som Green Key er 

det steget fra 15 % til 53 % i 2022. Dermed er over halvdelen af hotelværelserne i 

Danmark miljømærket. 
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VDK-undersøgelse: Turister 
efterspørger miljøcertifikater som 
Green Key på overnatningssteder og 
destinationer 
 

Miljøcertificerede destinationer og overnatnings-
steder med fx Green Key er i høj kurs blandt 
turisterne på nærmarkederne – og især blandt 

tyskerne. 
Læs mere… 
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Andelen af miljømærkede hoteller fordeles mellem Svanen og 
Green Key 
 

På hotelsiden findes der to miljømærker i Danmark, som hotellerne mærker sig 

med. Det drejer sig om det internationale miljømærke Green Key og Det 

nordiske miljømærke Svanen. 

I starten af 2022 er der i 184 hoteller med miljømærker i Danmark. 15 % svarende til 28 

hoteller er mærket med Svanen via Scandic hotellerne, mens de 156 hoteller med Green 

Key svarer til 85 % af hotellerne. 

  

I januar 2022 er der i 27.680 værelser i Danmark på et miljømærket hotel. Med 5.306 er 

19 % af hotelværelserne mærket med Svanen, mens Green Key er mærket til på 81 % af 

værelserne med 22.384 værelser.  

 

 

Antal Green Key 
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Svanen og Green Key - 2022

Antal Green Key 

værelser
81%

Antal Svanen 

værelser
19%

Andel hotelværelser med henholdsvis 

Svanen og Green Key - 2022
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2. Disse hoteller modtog Green Key i 2021 
 

Antallet af Green Key hoteller i Danmark er i løbet af 2021 sammenlagt steget med 17 til 

160 hoteller, da der er kommet 21 nye hoteller med i ordningen, mens 4 hoteller af 

forskellige årsager ikke har Green Key længere.  

 

1 Charlottehaven København   

2 Comwell Copenhagen Portside København Comwell Hotels 

3 DGI Copenhagen København   

4 Best Western Hotel Hillerød Nordsjælland Best Western 

5 Højstrupgård Nordsjælland   

6 Godstedlund Sjælland   

7  Milling Søpark Sjælland Milling Hotels 

8 Sonnerupgård Sjælland   

9 Vilcon Sjælland  

10 Hotel Fuglsangcentret Sønderjylland Small Danish Hotels 

11 Hotel Legoland  Sønderjylland   

12 Hotel Vejlefjord Sønderjylland Small Danish Hotels 

13  Legoland Castle Hotel Sønderjylland   

14 BW Plus Hotel Eyde Midtjylland Best Western 

15 HimmerLand Midtjylland   

16 Hotel Fjordgaarden Midtjylland Small Danish Hotels 

17 Hotel GUESTapart Midtjylland   

18 Hotel Nørre Vinkel  Midtjylland Small Danish Hotels 

19 Hotel Skjern Midtjylland   

20 Nørre Vosborg Midtjylland Familien Bühlmann 

21  Hotel Scheelsminde Nordjylland Familien Bühlmann 

 

Antallet af Small Danish Hotels hoteller med Green Key er steget med 4, mens både Best 

Western, Milling Hotels og Familien Bühlmann har øget med hver 2 og Comwell har fået 

yderligere 1 hotel med i Green Key. 

Stigningen ses især i Midtjylland, hvor der er kommet 7 nye hoteller med Green Key. 

Sønderjylland og Sjælland følger med, med 4 hver, København øger med 3, mens 

Nordsjælland stiger med 2 og Nordjylland med 1. 
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Hertil kommer 3 feriecentre, som også har modtaget Green Key. Det drejer sig om: 

Landal Middelfart, Skagen Strand og Kysthusene Gilleleje. Legoland Holiday Village har 

også modtaget Green Key og har værelser, men figurerer under ”Camping” kategorien. 

 

 

 

 

  

 

Hotel Vejlefjord i grønne omgivelser 
modtager Green Key 
 
Personalet har stået i forreste række med hjælp og 

ideer, da det ikoniske Hotel Vejlefjord ansøgte om 
Green Key - og nu har de fået belønningen. 
 

Læs mere… 

 

  

 

LEGOLAND Billunds 3 overnatnings-

steder er blevet Green Key 
certificerede 
 

Hotel LEGOLAND®, LEGOLAND Holiday Village og 
LEGOLAND Castle Hotel er blevet Green Key 

certificerede efter flere års målrettet indsats. 
 

Læs mere… 
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Disse hoteller modtog Green Key i 2020 

I 2020 var der også en stor vækst i antallet af Green Key hoteller. Her blev 17 hoteller 

mærket med turismens internationale miljømærke, så det samlede antal steg til 149 

Green Key hoteller i Danmark. Her var der 3 hoteller, som mistede Green Key. 
1 Coco Hotel København  

2 GO Hotel City København  

3 Hotel Ottilia København Brøchner Hotels 

4 Hotel Skt. Annæ København  

5 Skovshoved Hotel Nordsjælland Small Danish Hotels 

6 Metalskolen Jørlunde 
Konferencecenter 

Nordsjælland  

7 Fjelsted Skov Hotel & Konference Fyn  

8 Hotel Faaborg Fjord Fyn Small Danish Hotels 

9 Milling Hotel Park Fyn Milling Hotels 

10 Kolding Hotel Apartments Midtjylland  

11 Vejle Center Hotel Midtjylland Munkebjerggruppen 

12 Montra Odder Parkhotel Midtjylland Montra Hotels 

13 Hotel Phønix Hjørring Nordjylland Small Danish Hotels 

14 Aalborg Airport Hotel Nordjylland Familien Bühlmann 

15 Montra Hotel Hanstholm Nordjylland Montra Hotels 

16 Montra Skaga Hotel Nordjylland Montra Hotels 

17 Hotel Fårup Nordjylland  

 

Nordjylland fik den største vækst af Green Key med 5 nye hoteller, og København følger 

med 4. Fyn og Midtjylland er vækstet med 3 Green Key hoteller hver, og Nordsjælland 

har øget med 2.  

Desuden er Hotel Brandan på Færøerne, i 2020, mærket sammen med konferencestedet 

Nordens Hus Færøerne. 

 

 

  

 

Hele Montra-hotelkæden er nu 
mærket med turismens 
miljømærke Green Key 
 
De fire overnatningssteder i Montra Hotels og deres 

gæster har fået en tidlig og grøn julegave.  Montra 

Odder Park, Montra Hanstholm og Montra Skaga i 

Hirtshals er nu blevet mærket med Green Key efter 

mere end et halvt års målrettet og entusiastisk 

miljøarbejde.  

Læs mere… 
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Statens udbud bidrager til flere miljømærkede hoteller 

 
”Flere grønne krav på aftalen har medført, at de offentlige kunder får rig 

mulighed for at tænke miljø- og klimavenligt, når de skal bruge et 

konferencested. 75 pct. af leverandørerne er certificeret med Green Key, 

Svanemærket eller lever op til kravene til certificeringerne på tilsvarende vis,” 

fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI. 

I slutningen af marts 2021 trådte den nye SKI-aftale på konferencer, seminarer og møder 

i kraft. Over halvdelen af de valgte konferencesteder er mærket med Green Key. 

Den nye, landsdækkende SKI-konferenceaftale har nemlig fokus på at købe grønt, oplyser 

Staten og Kommunernes Indkøbsservice. 

Rig mulighed for at købe grønt og bæredygtigt 

Bæredygtighed har spillet en stor rolle i tildelingen af de nye leverandører. Tilbudsgiverne 

har nemlig fået flere point i evalueringen, hvis de fx er certificeret med Green Key, 

Svanemærket eller arbejder med at reducere madspild, sorterer affald eller har en høj 

andel af økologiske fødevarer i deres sortiment. 

Når offentligt ansatte igen skal til at holde konferencer og seminarer, står omtrent 100 

leverandører klar til at tilbyde konferencefaciliteter til hele den offentlige sektor og på 

tværs af hele landet. Aftalen giver også rig mulighed for at købe grønt og bæredygtigt til 

din næste konference. 

Over halvdelen med Green Key 

58 af de 101, som er på listen over konferenceleverandører, er mærket med Green Key, 

som dermed er over halvdelen af de valgte konferencesteder, mens de 15 Scandic 

hoteller med det nordiske Svanen også er på listen. 

 

 

 
  

 

Staten har sagt ja til den 
bæredygtige hotelkæde Comwell 
 
Comwells 13 konferencehoteller i Danmark er blevet 

en del af Statens Møde- og Konferenceaftale, hvor der 

har været særligt fokus på kædens bæredygtige 

arbejde. Alle hotellerne har Green Key. 

 

Læs mere… 

  

http://greenattraction.dk/
https://www.horesta.dk/susdaneable
https://www.greets.dk/
https://www.green-key.dk/
https://www.greenrestaurant.dk/
https://www.greensportfacility.dk/
https://www.greentourismorganization.dk/
https://www.greencamping.dk/
https://www.green-key.dk/nyt/om-overnatningssteder/2021/07/staten-har-sagt-ja-til-den-baeredygtige-hotelkaede-comwell/
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3. Hotelkæder sætter den grønne dagsorden  
 

Generelt er hotelkæderne med til at fremme den bæredygtige udvikling i 

branchen og er også godt repræsenteret i forhold til miljømærker.  

Flere mindre kæder kommer med i Green Key, mens nogle hotelkæder udvider med flere 

hoteller, som efterfølgende også miljømærkes. 
 

 

Arp. Hansen var første større kæde, som søgte om Green Key til alle 
deres hoteller tilbage i 2008. Sidenhen er der kommet flere hoteller til, 

som alle er blevet mærket, så Arp. Hansen nu har 13 
overnatningssteder med i Green Key. 
Senest er SteelHouse Copenhagen mærket med Green Key i 2020. 

 

 

I år er Best Western Plus Hillerød og Best Western Plus Eyde blevet 
tildelt Green Key, så dermed har 8 danske hoteller fra den 
amerikanske kæde mærket med Green Key. 

 

Comwell Hotels har øget sit antal af miljømærkede hoteller med 
overtagelse af H.C. Andersen Hotel i Odense fra Radisson og med 
tilføjelse af det nye Comwell Portside i Nordhavn, og har nu 15 hoteller 

med Green Key. 
 

 

Guldsmeden Hotels – også med Green Key - har åbnet hotel på 

Islands Brygge med NASA-teknologi til genbrug af vand. 
Antallet af Guldsmeden hoteller er faldet, da hotellet i Aarhus er 
afviklet.  

 

Montra Hotels har fået mærket alle sine 4 hoteller. Det startede med 

Sabro Kro, som har haft Green Key længe. Men i 2020 kom de 3 
øvrige hoteller med. 

 

Radisson Hotel Group har længe haft en international aftale med 

Green Key og 4 af kædens hoteller i Danmark er mærket med Green 
Key. 

 

Scandic arbejde med Svanen er bredt anerkendt og tildeles til alle 
nye hoteller. Nyeste er Scandic CPH Strandpark. 

 

 

Sinatur har også rykket betragteligt med B-Corp mærkning, beregnet 

deres CO2-aftryk med anerkendt GHG-regnskab, som har medført at 
de kan kalde sig en CO2-neutral hotelkæde også vandt de Baltic Sea 
Regions Sustainable Tourism Award. 

 

 

Small Danish Hotels øger gevaldigt i øjeblikket i antallet af hoteller 
med Green Key. Antallet af Small Danish Hotels med Green Key er nu 

på 15 hoteller efter Hotel Vejlefjord, Fuglsangcentret ved Fredericia og 
Tornøe Hotel i Kerteminde blev tildelt mærket op til årsskiftet.  

 

http://greenattraction.dk/
https://www.horesta.dk/susdaneable
https://www.greets.dk/
https://www.green-key.dk/
https://www.greenrestaurant.dk/
https://www.greensportfacility.dk/
https://www.greentourismorganization.dk/
https://www.greencamping.dk/
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Mange andre hotelkæder i Danmark har også fået øje på Green Key.  

 
• Bella Group har i mange år haft mærket Bella Center, Belly Sky, Crowne Plaza 

og Marriott Copenhagen. 
• Bornholm Hotels har Green Key på det grønne fyrtårn Green Solution House, 

Hotel Fredensborg og Griffen. 

• Brøchner Hotels har længe haft mærket på Avenue Hotel, Hotel Danmark og 
SP34, men det er nu suppleret med det nyere Hotel Ottilia. 

• Familien Bühlmann har på kort tid fået 3 hoteller med i Green Key. Det drejer 
sig om Aalborg Airport Hotel, Nørre Vosborg og Scheelsminde Hotel 

• Milling Hotels har nu 3 hoteller med Green Key, da kæden har overtaget Hotel 

Ritz i Aarhus og samtidig har fået mærket Maribo Søpark og Milling Hotel Park  
• Go Hotels og Arthur Hotels har hver to hoteller med Green Key. 

 

 

 

 

 

Sinatur Hotel & Konference vinder 
EU’s Miljøpris 2020 
 
Green Key mærkede Sinatur Hotel & Konference har 

modtaget EU’s miljøpris i kategorien Miljømanagement 

for implementering af en omfattende 

bæredygtighedsstrategi.  

 

Sinatur var den første kæde, der blev mærket med 

Green Key. Nu er de også Nordens første B Corp 

certificerede hotelkæde. 

 

Læs mere… 
  

 

Arp Hansen lancerer 
bæredygtighedsstrategi 
 
Hotelkæden Arp. Hansen har lanceret en 

bæredygtighedsstrategi med fokus på især 

verdensmålene og miljømærker som Green Key, som 

alle kædens overnatningssteder er tildelt. 

 

Læs mere… 

  

http://greenattraction.dk/
https://www.horesta.dk/susdaneable
https://www.greets.dk/
https://www.green-key.dk/
https://www.greenrestaurant.dk/
https://www.greensportfacility.dk/
https://www.greentourismorganization.dk/
https://www.greencamping.dk/
https://www.green-key.dk/nyt/om-overnatningssteder/2021/03/sinatur-hotel-konference-vinder-eu-s-miljoepris-2020/
https://www.green-key.dk/nyt/om-overnatningssteder/2020/09/arp-hansen-lancerer-ny-baeredygtighedsstrategi/
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4. Many shades of green…  
 

Samtidig med at antallet af Green Key hoteller stiger, bliver de enkelte hoteller 

også bedre. Nogle hoteller går flere skridt videre end Green Keys kriterier og 

samtidig hæver Green Key i 2022 barren for at være med i ordningen.   

 

Green Key strammer kriterierne fra 2022 
Green Key har vedtaget en markant stramning af kriterierne, som træder i kraft fra 2022. 

Turismens internationale miljømærke er ambitiøs på både udbredelse og krav, og hæver 

baren for at være med i Green Key hvert 5. år. 

Siden Green Key startede i Danmark for over 25 år siden har ordningen holdt sig aktuelt 

ved løbende at forbedre sig og hæve barren for at være med. I de senere år har der 

været større stramninger af kriterierne cirka hvert 5 år. Næste stramning sker henover 

2022. 

 

 

Internationale kriterier med national tilpasning 

Kriterierne er vedtaget internationalt af FEE og den internationale styregruppe efter 

høringer i de enkelte lande. Det er tilladt i de enkelte lande at skærpe kriterierne 

yderligere i forhold de internationale krav. Danmark er et foregangsland for bæredygtig 

turisme og Green Key, og derfor har den danske Jury godkendt de strammeste kriterier 

blandt Green Key landene. 

 

 

 

Radisson gør som første 

hotelgruppe, møder og 
arrangementer CO2-negative 
 
Radisson introducerer som første hotelkæde i verden 

CO2-negative møder. Radissons hotellers CO2-

fodaftryk er beregnet ud fra det førende værktøj i 

gæstfrihedsindustrien, Hotel Carbon Measurement 

Initiative (HCMI) 

Læs mere… 
  

 

Bella Group markerer national 
madspildsdag 
 
BC Hospitality Group – nu Bella Group - støtter 

Danmarks Nationale Madspildsdag og har i den 

forbindelse allieret sig med Stop Spild Lokal for at 

sætte fokus på, hvordan overskudsmad kan udnyttes. 

 

Læs mere… 

 

  

http://greenattraction.dk/
https://www.horesta.dk/susdaneable
https://www.greets.dk/
https://www.green-key.dk/
https://www.greenrestaurant.dk/
https://www.greensportfacility.dk/
https://www.greentourismorganization.dk/
https://www.greencamping.dk/
https://www.green-key.dk/nyt/om-overnatningssteder/2021/12/radisson-goer-som-foerste-hotelgruppe-moeder-og-arrangementer-co2-negative/
https://www.green-key.dk/nyt/om-overnatningssteder/2021/09/bc-hospitality-group-markerer-danmarks-nationale-madspildsdag/
https://www.green-key.dk/nyt/om-overnatningssteder/2021/09/bc-hospitality-group-markerer-danmarks-nationale-madspildsdag/
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5. Stor stigning af turistvirksomheder med Green-

mærkninger i Danmark 
 

Antallet af miljømærkede turistvirksomheder, som er mærket med mærkninger 

udbudt af HORESTA med Friluftsrådet er stødt stigende.  

Først og fremmest har der været stigning for de forskellige kategorier indenfor Green 

Key. Ligeledes er søsterordningerne som Green Sport Facility, Green Camping, Green 

Restaurant og Green Tourism Organization med til at øge antallet af miljømærkede 

turistaktører. 

Det samlede antal turistvirksomheder med Green Key eller søsterordninger er steget med 

3,5 gang fra 79 i 2007 til 286 i 2022. 

 

Det er hotellerne, som især er med til at hive antallet af miljømærker op. Herudover er 

der også god vækst på Sportsanlæg, mens nye konferencesteder uden overnatning med 

Green Key og organisationer med Green Tourism Organization begynder at hive antallet 

op. 

  2007 2015 2022 

Green Key - Feriecentre/Holiday Center med  4 0 8 

Green Key - Hotel- og Kursuscenter/Hotel 33 112 160 

Green Key - Konferencecenter uden overnatning 0 7 11 

Green Key - Vandrehjem/Hostel 6 5 6 

Green Restaurant 6 0 5 

Green Tourism Organization 0 0 8 

Green Camping 8 6 7 

Green Sport Facility 22 82 81 

I alt/Total 79 212 286 

 

  

79
97

139
159

172
181

201 205 212 215 221 217
226

235
251

286

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SAMLET ANTAL GREEN-MÆRKNINGER I 

DANMARK 2007 - 2022

http://greenattraction.dk/
https://www.horesta.dk/susdaneable
https://www.greets.dk/
https://www.green-key.dk/
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