
 
 

 1 

Djurgårdens Ekolyx Hållbarhetspolicy och värdegrund 
 
Djurgårdens Ekolyx startades sommaren 2017, i syfte att skapa hållbara semesteralternativ för den 
medvetna stockholmaren och för besökaren som vill uppleva stadens pärla.  
 
Djurgårdens Ekolyx vill arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Som företag har vi ansvar både för 
vår närmiljö och för planeten. Målsättningen är inte bara att undvika negativ påverkan, utan också 
att aktivt påverka i en positiv riktning. Vi vill kunna glädjas åt att se nästa generation upptäcka och 
uppleva den speciella känsla som bara naturen kan ge oss. 
 
Vi erbjuder rekreation i en naturlig närmiljö, att komma nära sitt kulturarv genom att själv vandra i 
det. Att kunna gå ut i skogen utan att behöva resa långt. Detta är extra viktigt i en värld med många 
uttryck och ständig uppkoppling. Vistelse i naturen gör något särskilt med oss människor, vi kopplar 
av, varvar ner, andas djupt, stresshormon minskar och vi känner oss gladare. 
 
Kungliga Djurgården är en del av Nationalstadsparken, världens första nationalstadspark, ett särskilt 
skyddat område med stora natur- och kulturvärden. Här finns en fantastisk artrikedom. Ekar som 
hyser över tusen olika insektsarter, fågelmiljöer som hålls öppna av betande djur, vilda däggdjur 
såsom rävar, bävrar, grävlingar, både sånglärka och näktergal sjunger över Ladugårdsgärde. 
 
Genom upplevelserna på Djurgården vill vi sprida kunskap om Nationalstadsparken, om naturskydd, 
och om Stockholms natur. Upplevelserna sker på naturens villkor, och ger dig möjligheten att ta in 
naturen med alla dina sinnen.  
 
För att aktivt verka för att bevara och stärka naturområden i allmänhet och Nationalstadsparken i 
synnerhet är Djurgårdens Ekolyx medlem i Förbundet för Ekoparken, och i Naturturismföretagen. Vi 
arbetar utifrån de Globala Målen för hållbar utveckling, med särskild fokus på mål 11, 12, 13, 14 och 
15. Djurgårdens Ekolyx stöder Klimatriksdagens värdegrund. 
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Vi gynnar småföretagande 
 
Djurgårdens ekolyx samarbetar med andra företag på Djurgården, som tillsammans håller kultur- och 
naturarvet levande och tillgängligt, och samtidigt bevarar det för framtida generationer. Vi 
samarbetar med små företag för att skapa personliga upplevelser som vi själva älskar. 
 
Upplevelserna berikar och bevarar miljön. Ridningen och hästhagarna, båtturerna och promenaderna 
är en del av Djurgårdens kulturhistoria. Yoga, naturguidning, fågelskådning gör vi i små grupper och 
med hänsyn till miljö, djurliv och årstid. Vi strävar efter att kunden ska få med sig kunskap hem från 
sin upplevelse, om ekologi, fågelliv, eller historia, om naturlig hudvård, yoga som verktyg i den egna 
vardagen, eller ekologisk matproduktion. Kunskap föder upptäckarglädje och engagemang! 
 

Vi använder riktiga hästkrafter 
 
En av vår tid största miljöfrågor är klimatet. Vi behöver alla vara med och arbeta för en hållbar 
framtid! Som företag vill Djurgårdens Ekolyx ta ett helhetsgrepp, och erbjuda klimatsmarta alternativ 
för kunder, såväl som att engagera oss genom föreningsarbete. 
 
Därför vill vi erbjuda härliga upplevelser och möjligheter till avkoppling och semester i sin egen stad. 
En hemester är ett hållbart alternativ till en flygresa, där du får mer tid till avkoppling och mer pengar 
över till lyxiga upplevelser, mat och boende. Att få lyxen och komma bort från vardagen, utan att 
behöva resa. 
 
De flesta av företagets egna resor sker med apostlahästarna! Men vi tar även hjälp av el-poddtaxi 
och av lokaltrafik. Båtupplevelser sker med eldriven vattenlimousin och galoppen längs 
Djurgårdsbrunnskanalen sker såklart med riktiga hästkrafter. 
 

Vi tar ansvar för mänskliga rättigheter 
 
Som företag har vi ett extra stort ansvar för att ta hand om allas vår natur och miljö. Vi lever i en tid 
då valen blir avgörande, antropocen, och våra val här och nu påverkar hela planeten. 
 
Vi arbetar för att minska klimatpåverkan, ytterst för att människor ska kunna leva sina liv tryggt, och 
inte behöva bli klimatflyktingar. Alla ska ha rätt till en trygg levnadsmiljö. 
 
Vi anser även att människor inte ska behöva arbeta med besprutningsmedel och andra gifter i 
produktionen. 
 
Våra stora inköp är upplevelser, såsom yogaklasser, ridturer, fågelvandringar, m.m. – Samt mat, 
genom restauranger och catering. Ibland gör vi små extra inköp av snacks, och vi handlar även 
kontorsmateriel. Det är viktigt för oss att våra leverantörer har en god arbetsmiljö för sina 
medarbetare.  
 
Vi väljer i första hand KRAV-märkta livsmedel. KRAV ställer även krav på goda arbetsvillkor. För 
kontorsmateriel väljer vi i första hand Svanen-märkta produkter. Om företaget inte har sin 
tillverkning i Sverige stämmer vi även av mot företagets hållbarhetspolicy. 
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Vi följer ICC:s Anti-korruption Due diligance för små och medelstora företag: 
 
http://icc.se/wp-content/uploads/2015/09/ICC-2017-Anti-korruption_Due-diligence-på-externa-
aktörer-en-guide-för-små-och-medelstora-företag.pdf 
 

Vi prylbantar för att hushålla med resurser 
 
Vi utgår från ”The buyrarchy of needs” innan vi gör något inköp till företaget: 
 

1. Behövs införskaffningen verkligen, eller kan vi använda de resurser vi redan har? 
2. Om detta behöver införskaffas, kan vi låna/hyra istället för att köpa? 
3. Om det inte går att låna, och det inte är ekonomiskt hållbart att hyra, kan vi istället byta mot 

något som vi har men inte behöver? 
4. Om det inte är aktuellt att låna/hyra/byta, finns det ett fungerande second hand-alternativ? 
5. Om det inte second hand fungerar som alternativ gör vi följande analys: 

a) Finns det ett alternativ med en pålitlig och välkänd miljömärkning som ställer höga krav, 
så väljs detta 

b) Om sådan miljömärkning inte finns på området, ska tillverkarnas/företagens miljöpolicys 
jämföras, samt 

c) En jämförelse ska göras mellan företagen ifall de är omnämnda av miljöorganisationer 
 

Avfallshantering 
 
Det avfall som kan uppkomma under våra evenemang är helt och hållet kopplat till den mat som äts. 
Vi samarbetar med miljömärkta hotell och ekologiska restauranger, och den återvinning som sker vid 
dessa. I vissa fall använder vi oss av catering av ekologisk mat, och då kommer den i förpackningar 
som vi källsorterar. Den mat som eventuellt blir över efter upplevelsen bjuder vi vidare. 
 

Energianvändning 
 
Elen som används till vårt hemmakontor köps av GodEl, som är märkt med Bra Miljöval, och som är 
stiftelseägd – vinsten går till välgörenhetsorganisationer såsom Naturskyddsföreningen, Läkare utan 
gränser, Rädda barnen, Stockholms Stadsmission, m fl. Företaget har inga anställda och gör ingen 
extra elförbrukning i hemmet utöver den befintliga förbrukningen för boendet. 
 
Våra upplevelsepaket, med yoga, workshops, ridning, fågelskådning, m.m., kräver endast en låg 
energianvändning. Evenemangen sker i samarbete med andra företag och lokaler. En stor del av 
aktiviteterna sker utomhus utan någon energianvändning. Evenemangen ligger i anslutning till 
kollektivtrafik, så att deltagarna kan resa dit kollektivt. Till de måltider som serveras vid våra 
evenemang väljer vi ekologiskt och gärna vegetariskt. 
 

Kemikalier och gifter 
 

http://icc.se/wp-content/uploads/2015/09/ICC-2017-Anti-korruption_Due-diligence-på-externa-aktörer-en-guide-för-små-och-medelstora-företag.pdf
http://icc.se/wp-content/uploads/2015/09/ICC-2017-Anti-korruption_Due-diligence-på-externa-aktörer-en-guide-för-små-och-medelstora-företag.pdf
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Djurgårdens Ekolyx har ingen varuproduktion, men vi arbetar aktivt med att verka för naturliga 
alternativ till syntetiserade kemikalier. Bland våra upplevelsepaket finns ”Gör ditt eget hemmaspa”, 
där man lär sig att tillverka sin egen hudvård av naturliga ingredienser. 
 
Vi undviker kemikalier och gifter i de produkter vi köper in, såsom ekologiska yogamattor, 
företagsskjorta i ekologisk bomull, eller visitkort från Svanen-märkt tryckeri. 
 

Utsläpp till luft 
 
Vi klimatkompenserar genom bidrag till Rainforest Action Network. Vi har testat 2017 års CO2-
utsläpp på Zeromission, och är stolta över att vårt utsläpp har varit så pass litet. Vi kommer att 
fortsätta att sträva efter minimala utsläpp. 
 

https://zeromission.myclimate.org/sv/portfolios?calculation_id=977751 

 

Utsläpp till vatten 
 
Vi vill värna vårt vackra Stockholm, staden på vatten och verka för minimala utsläpp, och för 
användningen av naturliga drivmedel, sol, vind och vatten. Sjöfarten är ett ofta bortglömt miljöhot 
för våra hav och sjöar. För de båtupplevelser vi erbjuder samarbetar vi med Ekocharter 
vattenlimousin, som kör med eldrivna båtar.  
 
Vi använder oss av miljömärkta rengöringsprodukter för disk och tvätt, samt miljömärkta tryckerier 
och kläder. Återvinning av material är också viktigt för att undvika att skräp hamnar i våra vatten. 

https://zeromission.myclimate.org/sv/portfolios?calculation_id=977751
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