
At rejse med omtanke - FAQ 
Nordic Leisure Travel Group, bestående af Spies, Ving, Tjäreborg, 
flyselskabet Sunclass Airlines samt koncepthotellerne Sunwing 
Resorts, O.B.C. og Sunprime Hotels, har en vision om at være 
Nordens førende, når det kommer til bæredygtighed inden for 
ferierejser med fly. Gennem en række tiltag vil virksomheden i 
fremtiden gøre det nemmere for de rejsende at tage de bære-
dygtige valg. Virksomheden har en plan og nogle klare mål, der 
strækker sig frem til 2030 med yderligere målsætninger frem 
mod 2050.

1. HVAD GØR VIRKSOMHEDEN FOR AT MINDSKE 
CO2-UDLEDNING FRA FLYENE? 

Luftfart står for cirka 3 % af den totale CO2-udledning og skal 
som alle andre brancher mindske deres udslip. Virksomhedens 
flyselskab, Sunclass Airlines, skal mindske udledningen af CO2 
med 25 % pr. passagerkilometer i 2030 med en vision om helt at 
undgå udslip i 2050.

2. HVAD BLIVER DER KONKRET GJORT FOR 
AT MINDSKE UDLEDNINGEN MED 25 % PR. 
PASSAGERKILOMETER I 2030?  

1. En del af planen består i at investere i nye og væsentligt mere 
brændstofeffektive fly over de kommende år. Hele flyflåden skal 
være udskiftet inden udgangen af 2030. Det første nye fly kom-
mer i vintersæsonen 2023. Det er en Airbus A330-900neo, som 
bl.a. udleder op til 23 % mindre CO2 pr. sædekilometer sammen-
lignet med tidligere langdistancefly.

2. Bæredygtige brændstoftyper skal bidrage positivt til klima-
reduktionsmålet. Virksomheden er klar til at anvende disse, så 
snart de er tilgængelige på markedet. Allerede i dag er virksom-
heden engageret i NISA, som er et nordisk tiltag, der arbejder for 
mere bæredygtig flyvning.

3. Endelig har virksomheden en forventning om at kunne opti-
mere egne flyoperationer gennem anvendelse af nye computer-
systemer, vægtreduktioner og optimering af serviceprogrammer 
ombord samt gennem forbedringer af luftrumsinfrastrukturen 
over hele Europa.

3. ER DER, SET UD FRA ET KLIMASYNSPUNKT, 
NOGEN FORSKEL PÅ AT FLY VE MED CHARTERFLY 
FREM FOR RUTEFLY? 

Siden charter slog igennem i 1960’erne, er der sket en minds-
kning i flyenes udledning med 80 % pr. passagerkilometer. Ud-
ledning fra fly er ganske vist fordoblet siden midten af 1980’erne, 
i takt med at flere fik råd til og mulighed for at flyve. Tallene er 
dog vokset i samme takt som den totale CO2-udledning, hvilket 
betyder, at andelen af det globale udslip har ligget relativt stabilt 
omkring 3 %. Nu skal den totale udledning mindskes, og helst 
skal udslip helt undgås.

De seneste 20 år har Spies flyselskab Sunclass Airlines mindsket 
udledningen med 20 %. Det er bl.a. sket gennem øget effektivi-
tet og lavere brændstofforbrug. Charter er desuden en effektiv 
forretningsmodel, hvor flyene næsten altid fyldes helt op med 
passagerer, og man flyver non-stop til rejsemålet uden mellem-
landinger. Det sparer brændstof og unødig udledning. Så hvis du 
vælger at flyve på ferie, så er charter formodentlig en af de mest 
klimavenlige rejseformer.

4. ER KLIMAKOMPENSATION, SOM I 
ANVENDER I DAG, EN GOD LØSNING PÅ 
KLIMAUDFORDRINGERNE?

Virksomheden ser klimakompensation som en godtgørelse for 
de udslip, man fortsat ikke kan gøre noget ved, og valgte derfor 
allerede i 2019 at investere i det. I dag klimakompenseres alle 
gæsters flyrejser (både charter og rutefly), gæster på egne kon-
cepthoteller samt bustransfers på rejsemålene (charter). Men i 
længden er det bedste naturligvis at mindske udslippet gennem 
forskellige løsninger, der har en direkte påvirkning på driften. Det 
er en del af den plan Spies følger.

5. HVILKE RÅD HAR I TIL DEM, DER TØVER MED AT 
FLY VE TIL UDLANDET PÅ FERIE? 

Vi tror på møder, der mindsker afstanden mellem mennesker og 
kulturer. Når man skal flyve på ferie, anbefaler vi, at man vælger 
en rejsearrangør, der har så lav en udledning som muligt, og som 
arbejder aktivt for hurtigt at mindske udslip fra fly. Spies har en 

særdeles effektiv forretningsmodel og optimerer egne fly ved at 
fylde dem helt op og flyve non-stop til rejsemålet uden mellem-
landinger. Det sparer på både brændstof og CO2-udslip.

6. HVAD GØR VIRKSOMHEDEN KONKRET PÅ 
HOTELLERNE? 

Der har i mange år pågået et seriøst bæredygtighedsarbejde 
på koncepthotellerne Sunwing, Sunprime og O.B.C. Hotellerne 
arbejder ud fra den internationale bæredygtighedsstandard 
Travelifes kriterier, og samtlige hoteller skal være certificerede 
via Travelife i løbet af 2022. I 2025 skal alle virksomhedens egne 
koncepthoteller drives helt uden udledning af CO2 fra deres 
elforbrug. Før 2040 skal samtlige udbudte charterhoteller være 
uden klimaaftryk.

Virksomheden opfordrer ligeledes partnere til at arbejde i over-
ensstemmelse med en standard godkendt af Global Sustainable 
Tourism Council (GSTC) såsom Travelife, Green Globe og Green 
Key. Det indebærer, at partnerne har et program, der gennemgår 
ekstern revision og kan vise, at de arbejder for at mindske deres 
energiforbrug, vand og affald. Samtidig skal de også tage et soci-
alt ansvar i forhold til deres ansatte og det miljø, de er en del af.

7. HVORDAN ARBEJDER SPIES MED SOCIALT 
ANSVAR? 

1 ud af 10 jobs i verden hører i dag under turistbranchen. Derfor 
er det vigtigt, at turismen fortsat kan blomstre. Det er også 
vigtigt, at det sker på en ansvarsfuld måde med hensyntagen 
til love, regler og menneskerettigheder. Samtidig skal turismen 
være positiv for de lokalsamfund, som Spies sælger rejser til. 
Virksomhedens arbejde med bæredygtighed og socialt ansvar 
styres af et antal politikker og retningslinjer. Alle politikker tilpas-
ses løbende den virkelighed, vi lever i.

CODE OF CONDUCT

Virksomheden har et adfærdskodeks, der fungerer som vigtigste 
politikdokument og som paraply for alle andre retningslinjer. 
Det indeholder grundlæggende principper for, hvordan man 
som organisation skal drive virksomhed på en etisk, social og 
miljømæssig forsvarlig måde. Det omfatter forretningsetik og 
lovgivning, miljø, arbejdsmiljø og ansættelsesforhold samt 
menneskerettigheder. Det gælder alle ansatte og alle dele af 
driften inden for Nordic Leisure Travel Group. Derudover er der 
et adfærdskodeks for leverandører, en politik for beskyttelse af 
børn og én for beskyttelse af dyr.

8. TILBYDER SPIES UDFLUGTER, HVOR MAN K AN 
MØDE VILDE DYR I FANGENSK AB?

Virksomheden har en dyrevelfærdspolitik, hvilket betyder, at der 
tages afstand fra alle former for udnyttelse af vilde dyr i fangens-
kab, ridning eller badning med elefanter, fotoshoots med vilde 
dyr osv. I 2022 har man desuden indgået et tæt samarbejde med 
World Animal Protection. Det indebærer, at man skal tilbyde 
og guide gæsterne til dyrevenlige udflugter, der er godkendt af 
World Animal Protection, og som følger virksomhedens dyrevel-
færdspolitik.

9. ER SPIES ENGAGERET I UDSATTE BØRNS 
RETTIGHEDER?

Det er en selvfølgelighed at værne om børn og deres rettigheder. 
Mange børn rejser hvert år med Spies og virksomheden har en 
politik for beskyttelse af børn. Derudover har virksomheden 
stor erfaring med at skabe trygge miljøer for børn på familieho-
tellerne. I juni 2022 indgik virksomheden desuden et langsigtet 
samarbejde med Red Barnet, som bl.a. handler om at støtte Red 
Barnets vigtige arbejde med at skabe trygge miljøer for udsat-
te børn. Derudover vil virksomheden også kæmpe for børns 
rettigheder gennem en række forskellige aktiviteter i løbet af de 
kommende år.

FOR MERE INFORMATION OM VÅRT 
HÅLLBARHETSARBETE

Besøg Spies bæredygtighedssider for mere information. Her kan 
du bl.a. finde bæredygtighedsrapporter, læse om virksomhedens 
strategi og se, hvad man gør på de forskellige områder inden for 
driften. 

Spies 

spies.dk/om-spies/rejser-med-omtanke 
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