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InsIKter

MiMMi DahlströM

För Första gången på 14 år får vi en 

fråga om vår miljöpolicy!

Det är Blick Möteskonsult som nu tagit det 

viktiga steget att informera sina kunder om 

sina anläggningars miljöprogram. Bravo!

Det sorgliga i kråksången är ju att ingen 

någonsin frågat förut. 

Att det har tagit så lång tid att inom 

mötesindustrin börja intressera sig för 

miljöfrågor.

För oss på Äventyrens Ö var det en 

självklarhet redan från starten att ta hänsyn 

till den natur vi verkar i. Långt innan det blev 

politiskt korrekt att göra det.

när vi startade blev vi godkända som 

officiella sponsorer till naturskydds-

föreningens ”Projekt Havsörn”. ett projekt 

som varit lyckosamt och medfört att örnarna 

idag lever, förökar sig och mår ypperligt i vår 

svenska skärgårdsnatur.

För att bli godkänd som sponsor krävdes då 

att man inte saluförde några motoraktiviteter. 

Man fick alltså inte som sponsor köpa sig 

ett ”rent miljösamvete” med ena handen 

och skövla naturen med den andra. Av den 

anledningen var vi mycket stolta över att ha 

godkänts.

naturens Bästa är en förening med goda 

avsikter som tyvärr inte löpt linan ut.

På en av de certifierade företags hemsidor 

beskrivs de så här:

”För att resenärer lättare ska veta vilka 

företag som arrangerar ekoturism så är 

kvalitetsmärkningen ’naturens Bästa’ skapat. 

naturens Bästa är en kvalitetsmärkning 

av svensk ekoturism. naturens bästa 

är ett varumärke för de bästa svenska 

naturoperatörerna och deras bästa 

produkter.”

som arrangör kan man där certifiera 

miljövänliga program och aktiviteter. Dessa 

aktiviteter saluförs sedan på ett sätt som vid 

en för snabb anblick anger att arrangören 

agerar för ”naturens bästa”. någon beskriver 

sin certifiering som att ”verksamheterna 

genomförs utifrån medveten hänsyn till djur, 

natur och långsiktig hållbar turism”.

InItIatIvet är hedervärt och ambitiöst 

men tyvärr inte så trovärdigt. 

Flera av de företag som har naturens Bästa 

certifierade program är i andra delar av sin 

verksamhet ytterst tveksamma aktörer inom 

ekoturismsektorn.

några bedriver omfattande kommersiell 

motorbåtstrafik i skärgården, andra har 

flygbokningscentral, helikopterfärder 

eller snöskoter/fyrhjulings uthyrning. 

Men man har en naturens Bästa logga 

för att man också arrangerar, exempelvis 

naturpromenader.

Detta gäller naturligtvis inte alla arrangörer 

godkända naturens Bästa Program! Många 

är genuint duktiga och trovärdiga i sin 

ekoturismanpassning. Men det har smugit sig 

in en hel del katter bland hermelinerna bland 

naturens Bästas godkända arrangörer.

Det är synd, för det underminerar projektets 

trovärdighet och bidrar kanske också till att 

begreppet ekoturism på sikt urholkas.

att vara mIljövänlIg har ju alltid ett 

pris. Ingenting är gratis.

Vi själva är ett bra exempel på det – och 

kanske framförallt våra duktiga gäster. För 

när man är gäst hos oss blir man automatiskt 

en del av vårt miljöarbete.

här är några exempel:

  Vi förbrukar minimalt med ström då de 

flesta av våra gäster sover i lappkåtor och vid 

behov får sin värme från lägereldar.

  Vi förbrukar nästan inget tvättmedel 

eftersom vi av miljöskäl inte hyr ut sovsäckar 

- vi säljer dem. en egen sovsäck tvättar man 

inte lika ofta som en hyrd (liksom hotell lakan 

skall tvättas efter varje gång).

Av samma anledning uppmanar vi också 

gäster som väljer att bo i sommarhemmet 

att ta med egna lakan och inte hyra dem 

från oss. Gästerna har till och med sig egna 

badlakan.

  Vi förbrukar minimalt med diskmedel då 

alla tallrikar och träbestick används i 

komposter, fjärrvärmeanläggningar eller 

återvinns. Kåsorna diskar gästerna i havet 

och tar sedan med sig hem och dricker sitt 

kaffe ur på arbetsplatsen.

  Vi latrinkomposterar.

  som en naturlig del i vår syn på miljö och 

natur, marknadsför eller säljer vi naturligtvis 

inte heller aktiviteter med motoranknytning.

  eftersom vi är verksamma på en ö gör vi 

vårt eget motorbåtsåkande så miljövänligt 

som möjligt med fyrtaktsmotorer och acrylat 

bränsle.

  Vi använder de miljövänligaste lokala 

underleverantörerna och transportörerna.

mot Bakgrund av ovanstående 

kan man fundera över om vi faktiskt kanske 

till och med kan vara en av sveriges mest 

miljövänliga mötesanläggningar.

Däremot har vi inte ansökt om att få något 

program certifierat av naturens Bästa. 

För vem certifierar oss mötesanläggningar 

som är så miljövänliga att vi faller utanför alla 

traditionella regelverk?

Och vem bryr sig egentligen?

när det verkligen gäller och man sitter där 

med offerterna i handen?

ÄntLIGen!

”Det sorgliga i kråksången 
är ju att ingen någonsin 
frågat förut. att det har 
tagit så lång tid att inom 
mötesindustrin börja 
intressera sig för miljöfrågor”
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