
Lalandia og miljøet
”Lalandia er blandt de mest 
miljøansvarlige feriecentre i 
Danmark”, skriver vi på vores 
hjemmeside.  

Vælger man, at se på Lalandia, 
ud fra en miljøforkæmpers 
synsvinkel, kan der siges meget 
positivt om børnefamiliernes 
paradis; men energibesparende 
og miljøvenlig er måske ikke de 
ord, der ligger lige for. 

I Lalandia – Rødby er der en årlig 
el forbrug på 5.850.000 kWh pr. 
år. Der anvendes 6.800 MWh 
fjernvarme og bruges 54.000 
m3 vand. En miljøforkæmper vil 
derfor klappe i hænderne, hvis 
forbruget kan begrænses.

Med tankerne på det ”Lokale 
Klimatopmøde”, som sidste år 

afholdtes på Lalandia med 
Danmarks Naturfrednings-
forening som arrangør, kan jeg 
stadig både se overraskelsen og 
accepten under vores præsenta-
tion over de tiltag, som Lalandia 
– Rødby har integreret. 
Lalandia har gjort og gør meget 
for at forbedre sin miljøprofil.

The Green Key
I Lalandia har vi valgt, at bruge 
en miljøcertificering som 
dynamo. Den Grønne Nøgle / 
Green Key er Turismens 
Internationale Miljømærke, der 
er en dansk opfindelse, som 
startede for over 15 år siden. Den 
Grønne Nøgle er blevet til en 
international miljømærk-
ningsordning, som nu er 
repræsenteret i 16 lande, og flere 
er på vej. For at blive mærket 
med Den Grønne Nøgle kræves, 
at man har et program og lever 
op til en række miljø-krav. 
Kriterierne for at opnå ”Den 
Grønne Nøgle” skal sikre, at 
virksomheden gør en ekstra 
indsats på miljøområdet til 
fordel for gæsterne, de ansatte, 
økonomien og ikke mindst for 
miljøet og klimaet. Den Grønne 
Nøgle / Green Key tildeles for 12 

måneder ad gangen. At 
opretholde retten til “Den 
Grønne Nøgle” indebærer årlige 
kontrolbesøg af uvildige 
miljø-teknikere for at se, om 
kravene stadig overholdes.
”Den Grønne Nøgle” er med 
andre ord vore gæsters garanti 
for at have valgt et feriecen-ter 

og et feriehus, hvor man har 
taget en fundamental bes-
lutning om at tage hensyn til 
miljøet. Miljøcertifikatet ”Den 
Grønne Nøgle” har uden tvivl 
været med til at fremme de 
miljørigtige tiltag i Lalandia.

At gøre en forskel !
Hvad er det så, Landia gør, der 
berettiger til udtrykket: ”At gøre 
en forskel”. Ved løbende kontrol 
begrænses brugen af vand, 
energi, rengøringsmidler, plante-
gift og engangskrus/-glas. Det 
foretages også en kildesortering 
af affald. Ligesom der tilbydes 
røgfrie huse, og hovedparten af 
Centret og Aquadomen er 
røgfrie områder. I restauran-
terne tænkes der mod yderligere 
økologiske produkter. Nu sidder 
du sikkert som læser og tænker: 
”Det er der jo også mange 

andre, der med fordel gør”. Men 
vi gør mere end det.

Begrænsning af klor
Lalandia har for et par år siden 
implementeret et helt nyt og 
banebrydende vandrens-
ningssystem, der betyder at 
klorindholdet i badevandet er 

sænket med 50 %! Det nye 
system har yderligere gavnet 
miljøet ved at energi- og 
vandforbruget samtidig er 
sænket betragteligt.

Regnvand til toiletskyl
”Her anvendes regnvand til 
toiletskyl” står der på tre sprog 
over alle vores toiletter. Van-det 
i cisterne er en smule grønt – 
derfor informationen til vores 
gæster. I anlagte søer i terrænet 
rundt om Lalandia opsamles 
regnvand. Vandet pumpen ind i 
Centret og Aqua-domen, hvor 
det filtreres og anvendes til 
toiletskyl.   Golfbaner vandes 
med ressourcer fra regnvands-
anlægget. Golfbaner er 
storforbrugere af vand. 
Ofte er det godt drikkevand, der 
hældes ud over plænerne. Det 
gør vi ikke her. I de anlagte søer, 

hvor regnvand strømmer til og 
opsamles, hentes vand til 
golfbanens sprinkleranlæg. 
Ukrudtsprøjtning søges 
begrænset mest muligt.

Aquadomens bruseenheder
”Tryk og du får vand” ligger 
hurtigt på rygmarven hos

vores gæster. Et tryk giver vand i 
et 1/2 minut; men det sparer på 
vandet og vores gæster er 
tilfredse. Aquadomens bruse-
enheder er forsynet med 
vandbesparende hoveder 
og tidstryk.

Fremløbstemperaturen er i hele 
anlægget dimensioneret til  
37 ºC. Normalt er den omkring 
70 ºC. Når vi med succes kan 
nedregulere temperaturen og 
sparet miljøet, er årsagen, at 
vandet renses for bakterier via 
specielmaskede filtre.  

Overskudsvarmen fra 
skøjtehallen
Overskudsvarmen fra skøjtehal-
len udnyttes. Varmen, der 
opstår ved kondensatorvarmen, 
sendes fra et specielt anlæg 
retur til opvarmning af 
bassinvand i den udvendige del 
af badelandet eller brusevand.

Passiv solvarme og naturlig 
ventilation
Aquadomen og Centret i Rødby 
fremstår med en stor mængde 
glas, der holder på sol-varmen 

og giver godt lysindfald til 
faciliteterne. Mange virksomh-
eder er i dag forsynet med 
kølende klimaanlæg. I Lalandia 
har vi valgt at begrænse 
kølingen til fødevarer, serverrum 
og biograf og i stedet anvende 
naturlig ventilation assisteret af 
mekanisk. Vi har en forbavsende 

lille forekomst af frådsende 
klimaanlæg.

Varmen i feriehusene
Varmen i de 752 feriehuse styres 
fra servicecentret.  Med omkring 
700.000 årlige persondøgn er 
der stor ind- og udryk i hvert 
enkelt feriehus.  Er det enkelte 
feriehus ikke beboet, sænkes 
indetemperaturen til 10 ºC. 
Når du som ny gæst sætter 
nøglen i feriehuset, er tempera-
turen igen normal. Styringen 
sker via et computerprogram.

Vask af tekstiler fra feriehusene
Tidligere har vi også anvendt 
regnvand i vaskeriet, hvilket dog 
er stoppet, da mekanikken tog 
skade og tøjet ikke blev rent. 
Den store mængde tekstiler fra 
feriehusene vaskes i nye energi-, 
vand- og sæbebesparende 
maskiner. De to kæmpe 
industrimaskiner anvendes 
mellem 4 og 5 gange hver dag – 
så det er meget sæbe vi sparer.

Rengøring via cykel
Med over 700 feriehuse skal der 
ofte gøres rent. 

Rengøringspersonalet transpor-
terer sig rundt via cykel med lille 
anhænger. Selv børnene stopper 
op og kigger, når rengørings-
cyklerne kommer rundt i flok. 
Konvojer af cykler med 
anhængere – og ikke biler.

Nye tiltag
Lalandia har gjort og gør meget 
for miljøet. Men der kan gøres 
endnu mere. En optimering af 
de miljømæssige tiltag er på 
den lange bane godt for miljøet 
og kan, ved omtanke, være 
yderst fornuftig for bundlinjen.

De økonomiske mest forde-
lagtige tiltag, vi indtil nu har 
foretaget, ligger primært inden 
for driften af de tekniske anlæg. 
Miljøcertifikatet ”Den Grønne 
Nøgle”, hvor det er nødven-digt 
at leve op til en række krav og 
en videre udvikling af disse – har 
uden tvivl været med til at 
fremme de økonomisk 
fornuftige og miljørigtige tiltag.

Man kan med rette spørge sig 
selv, hvorfor der skal en 
miljøcertificering til som 
dynamo. Forklaringen ligger 
sandsynligvis i, at en certificer-
ing, som model, er håndterbar 
for teknisk driftspersonale, der 
fornuftigt nok har deres 
primære fokus på god stabil 
drift og dermed en 
tilfredsstillelse af gæsternes 

forventninger. På et tidspunkt 
stopper dynamoen og nye 
metoder skal sikre udviklingen. 
Man kunne måske ansætte en 
miljømedarbejder?
Med et så bredt favnende 
forretningsområde, som vi har, 
ville det blive overordentlig 
svært for en miljømedarbejder 

at tilgodese både miljøet på 
lang sigt og bundlinjen på kort 
sigt. Problemet er, at én person 
ikke kan have den tilstrækkelige 
detailviden og overblik. Derfor 
har Lalandia valgt en anden vej. 

Retningen bestemmes og 
skinnerne lægges
Tankerne skal udbredes. Ideerne 
kommer fra medarbejderne, der 
selv har detaljerne i hænderne.
Vi er ikke gået ind i en udvikling 
af miljøarbejdet udelukkende af 
brandingmæssige årsager, men 
fordi vi tror på, at det er det 
rigtige, og at det hænger 
fornuftigt sammen økonomisk. 
Det skal være en god forretning, 
hvilket jeg klart mener, det er.

Vi har derfor valgt, at videreud-
vikle miljøtiltagene ved 
oprettelsen af vidensamlende 
personalegrupper. De er fagligt 
tværgående sammensat med 
afsæt i det miljømæssige og 
skal være dynamoen til at 
inspirere til besparelser. På den 
led kan miljøtiltagene accele-
rere og den driftsøkonomiske 
bundlinje forbedres. 

Med afsæt i mottoet: ”De der 
arbejder sammen – vinder 
sammen” gnaver grupperne sig 
frem med ideer og forslag, der 
gavner miljøet.

Ferie med fornuft
Lalandia driver feriecentre med fokus på både miljø og gæster
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