
Bornholm går forrest med Green Restaurants  

Det er blevet nemmere for kunderne at træffe bæredygtige valg, når de skal ud og spise på Bornholm. 

HORESTA, som er hotel- og restaurationsbranchens forening, er lige startet med at certificere danske spisesteder som ”Green 

Restaurant”, og 2 ud af de 3 første spisesteder, som har gennemført certificeringen, ligger på Bornholm. Det er ”Brohuset ved 

Hammershus”, og ”Svaneke Bryghus Restaurant”. 

En ”Green Restaurant” sparer på vand og el, undgår madspild – f.eks. ved at bruge alle spiselige dele af råvarerne, og affalds-

sorterer i mindst 10 fraktioner. En ”Green Restaurant” bruger en vis andel af økologiske og lokale råvarer, og tilbyder vegetari-

ske alternativer. En ”Green Restaurant” sætter sig mål for, hvordan miljøoverlæggeren sættes op – år for år. 

Alle spisesteder på Bornholm har mulighed for at få hjælp til at finde ud af om ”Green Restaurant” er noget for dem, og kan 

også få hjælp til at forberede selve certificeringen. Kontakt Signe Folke på Bornholms Landbrug & Fødevarer.     

Økologiske Spisemærker på Bornholm  

Det økologiske spisemærke er en ordning under Fødevarestyrelsen, som kan bruges som bevis på at spisestedet satser på øko-

logi. Spisestedet kan, alt efter hvor mange økologiske råvarer, der bliver brugt, få et spisemærke i enten bronze, sølv eller guld.  

På Bornholm er der 3 restauranter med et økologisk spisemærke, og 36 institutioner, kantiner m.m. 

Spisestedet skal dokumentere det økologiske forbrug med fakturaer, og økologiprocenten opgøres på baggrund af de seneste 

3 måneders forbrug. Derfor er det en god idé at få registreringerne på plads i starten af sæsonen.    

Ordningen er gratis for spisestedet og bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsen.  

Man kan finde en samlet oversigt over spisestederne med økologiske spisemærker her:   https://www.oekologisk-
spisemaerke.dk/om-spisemaerket/danmarkskort 
Hvis du vil vide mere om hvordan dit spisested kan bruge ordningen, kan du kontakte Bornholms Landbrug & Fødevarer, Føde-

varestyrelsen eller Økologisk Landsforening. 

Se klippene om hvordan de  to born-

holmske spisesteder er kommet                 

i mål som Green Restaurants: 

https://youtube/yQcm5djmESk      

https://www.youtube.com/watch?

v=28b7XuAeS2Y 

Nyhedsbrev  til alle, der arbejder med spisesteder, mad og oplevelser på Bornholm 

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser på Bornholm 
                                                               Juni 2021 

COVID-19 

I denne tid er der udsigt til lempelser vedr. COVID-19forholdsregler, men der er fortsat begrænsninger for både gæster og 

personale. Der kan også komme lokale ændringer, så vi kan opfordre til at følge opdateringerne på https://coronasmitte.dk/ 

og i de lokale medier. 

https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/om-spisemaerket/danmarkskort
https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/om-spisemaerket/danmarkskort
https://coronasmitte.dk/


Kulinarisk Ø d. 2. - 5. september 

I det tidlige efterår er der Kulinarisk Ø - Bornholms mad- og drikkefesti-

val 2021 på hele øen. Det er i år både en mad– og drikkefestival, og der 

vil særligt være fokus på bæredygtige oplevelser. Der bliver noget for 

enhver smag for både turister og lokale, unge og gamle, og alle andre 

der bare er på udkig efter en bornholmsk godbid.   

Kulinarisk Ø - Bornholms mad- og drikkefestival 2021 bliver til i samar-

bejde mellem Destination Bornholm, Gourmet Bornholm og Bornholms 

Landbrug & Fødevarer.  

www.bornholm.info/madfestival 

Bæredygtig ferie hos Destination Bornholm 

Destination Bornholm har en temaside om bæredygtig ferie på Bornholm:  bornholm.info/baeredygtig-ferie 

Pulje til spisesteder med frist 21. juli                                                                                                          

Der er netop åbnet en ny pulje hvor spisesteder, caféer, barer m.m. kan søge op til 35.000 kr. som engangstilskud til at skabe 
øgede aktiviteter. Ansøgningsfristen er 21. juli, og det bevilgede beløb skal bruges i 2021.  Restaurantpuljen kan søges af re-
stauranter, caféer, barer mv., der fx gerne vil tilbyde en rabat eller afholde en aktivitet, der kommer kunderne til gavn i som-
meren eller efteråret. 

Der er bl.a. krav om at spisestedet er registret hos Fødevarestyrelsen og har et p-nummer. Hvis man har mere end 1 spisested, 
kan man søge for hvert p-nummer.  

De bornholmske virksomheder har sikkert masser af idéer til arrangementer, men der er også mulighed for at lægge aktivite-
terne i forbindelse med et af de eksisterende ø-dækkende arrangementer f.eks ”Kulinarisk Ø – Bornholms mad- og drikkefesti-
val 2021 fra d. 2. – 5. september” eller ”Bornholms Kulturuge d. 17. – 26. september” eller øens julemarkeder, hvor der foku-
seres på bæredygtighed og lokale madoplevelser. 

Bornholms Landbrug og Fødevarer kan kvit & frit hjælpe med ansøgningerne, hvis arrangementerne drejer sig om f.eks Green 
Restaurants eller anden form for bæredygtighed, og BCB Business Center Bornholm kan også hjælpe, hvis der er spørgsmål.  

Der ligger en vejledning  til puljen på Virksomhedsguiden.dk 

Projektet om bæredygtige spisesteder og madoplevelser 

Når turistbranchen med hoteller, restauranter og destinationsselskab går sammen med landbruget om at løfte udviklingen i en 

bæredygtig retning – så sker der noget. Det vil HORESTA, Destination Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer gerne 

vise med et fælles projekt om bæredygtige spisesteder og madoplevelser.  

Målet er, at alle bornholmske fødevarevirksomheder får viden om, og inspiration til, hvordan de kan arbejde med bæredygtig-

hed. Der skal udvikles og afprøves bæredygtige madevents - til glæde for bornholmere og tilrejsende gæster. 

Ønsket om bæredygtige spisesteder på Bornholm bunder i et bredt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Desti-

nation Bornholm, Business Center Bornholm, HORESTA, Gourmet Bornholm, Center for Regional og Turismeforskning, BOFA 

og Bornholms Landbrug & Fødevarer.  

https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/pulje-til-restauranter-cafeer-og-barer/364b55e0-0a1d-40ea-83b8-f3a2171a1941/

