
 

 

  

  

Kort om Den Grønne Nøgle/Green Key 
 
Green Key (Den Grønne Nøgle) er et miljømærke.  Et miljømærke er 

et program, som indebærer at virksomheder, som ønsker miljømær-
ket, lever op til en række konkrete miljøkrav. Til gengæld for at leve 

op til kravene får virksomhederne lov til at benytte miljømærket i sin 
markedsføring.  
 

Green Key er turismens miljømærke. Det betyder, at hoteller, kroer, 
ferie- og kursuscentre, vandrerhjem, campingpladser, restauranter og 

idrætsanlæg har mulighed for at blive mærket med Green Key.  
 

For at blive mærket med Green Key kræves, at man lever op til en 
række miljøkrav. Det er Green Keys kriterier. Der er i dag udarbejdet 
kriterier for alle de ovennævnte virksomhedstyper inden for turisme-

erhvervet – du kan læse mere om kriterierne her. 
 

International ordning 
Green Key er en international miljømærkningsordning, som er startet 
i Danmark. Den er blevet en del af et internationalt FEE-samarbejde 

og er nu repræsenteret i omkring 25 lande (og med flere lande på 
vej) Derfor skiftede Den Grønne Nøgle navn til Green Key. Der er en 

overgangsfase, hvor både det danske og engelske navn og logo vil 
blive brugt. 
 

Et endnu stærkere miljømærke 
Der vil fremover blive stillet endnu større miljøkrav til virksomheder 

med Green Key. Den danske styregruppe bag miljømærkeordningen 
har vedtaget nye kriterier. De træder i kraft i 2012 og bliver dermed 
nogle af de stærkeste i verden, og det vil i endnu højere grad komme 

miljøet til gode. 
Nogle af de nye krav handler om at udarbejde en affaldsplan og ind-

købspolitik, så de produkter der indkøbes er miljøvenlige og energibe-
sparende. 
 

Betydning for dig 
Hvis du vælger et Green Key hotel eller virksomhed betyder det, at du 

automatisk er med til at passe på miljøet. Green Key gør det lettere 
for dig at passe på miljøet uden, at det går ud over din oplevelse og 
komfort. 
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