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STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER FOR BÆREDYGTIGHED
KFUM-Spejderne i Danmark, ønsker at bidrage til Verdensmålene, ved især at have ambitioner for
vores grønne aftryk på verden og dermed Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 13
(klimaindsats). Netop Verdensmål 12 og 13 har altid været en særlig vigtig del af vores DNA.
Ambitionerne udleves ved at agere ansvarligt som organisation, samt ved at tilbyde ambitiøse
uddannelsesprogrammer om bæredygtighed for vores medlemmer.
Bæredygtighedsplanen tager udgangspunkt i grundtanken for spejderbevægelsen, at vi efterlader
en bedre verden end vi fandt. Samtidig er vi tro mod den kristne forvalterskabstanke, med særlig
vægt på elementet fra spejderloven om, at en spejder værner om naturen.
Vi tror på at Verdensmålene kun kan opnås, når den lokale spejdergruppe, har viden og redskaber
til at gøre en positiv forskel for lokalsamfundet. Det er derfor afgørende at Bæredygtighedsplanen
altid har understøttelse af den lokale spejdergruppe i centrum.
Bæredygtighedsplanen bruges desuden som et policy paper for helt konkret at kunne redegøre for
KFUM-Spejdernes grønne ambitioner overfor samarbejdspartnere.
På baggrund af halvårlige dialogmøder sættes nye bæredygtige initiativer i gang og de allerede
besluttede initiativer justeres - se alle initiativer løbende på www.spejdernet.dk/voresbidrag.
Alle kan bidrage til Bæredygtighedslpanen. Har du kommentarer eller ideer, kan du skrive til
voresbidrag@kfumspejderne.dk.
Bæredygtighedsplanen består af to dokumenter. Et dokument med strategiske indsatsområder og
et dokument med afrapportering på igangsatte initiativer.

AFRAPPORTERING
For at gøre arbejdet med Bæredygtighed mest gennemsigtigt og inddragende, kan du her følge
med i alle de initiativer som sættes i gang. Alle initiativer igangsættes i samarbejde mellem
hovedbestyrelsen og et andet organ hos KFUM-Spejderne. Det kan eksempelvis være
administrationskontoret, spejdercentre, styregrupper, distrikter, grupper, uddannelsesstabe og
lignende. Det skal sikre at det er en fælles mission for KFUM-Spejderne at arbejde med
Bæredygtighed.
Herunder kan du først læse de nyeste initiativer, som kun er beskrevet og ikke afrapporteret, samt
derunder de initiativer som er i gang og som derfor er afrapporteret.
Afrapporteringerne justeres løbende, som initiativerne skrider frem.

MÅLSÆTNINGER - EFTERÅR 2020
KFUM-Spejderne vil udleve bæredygtighedsplanen i efteråret 2020 gennem følgende
målsætninger:
● Sikre muligheder for samkørsel ved arrangementer og kurser, herunder undersøge
muligheder for differentieret kørselsrefusion afhængigt af antal personer i bilen
● Udforske måder at reducere vores CO2 udledning
på rejser, gennem dialog med SIA,

Spejder Rejser og Raptim
● Opdatering af færdigheds- og paletten mærker omhandlende mad, så der kommer større
fokus på grøntsager
● Udbrede kendskabet til Bæredygtig Bålmad Basta kogebogen
● Undersøge muligheden for kun at servere vegetarisk mad på Korps- og
Uddannelsesweekend
● Oplyse om de kurser om bæredygtighed der findes
● Skabe et værktøj til at indtænke miljømæssig bæredygtighed i kursernes
budgetplanlægning

UDDYBNING AF BÆREDYGTIGE INITIATIVER
I1:

Sikre muligheder for samkørsel ved arrangementer og kurser, herunder undersøge
muligheder for differentieret kørselsrefusion afhængigt af antal personer i bilen
Det skal undersøges, hvordan vi trods GDPR, indretter vores tilmeldingsformularer, således
at man har mulighed for at koordinere samkørsel. Hvis det drejer sig om et weekend
arrangement, skal det fremgå om man kommer fredag eller lørdag, samt forventet
ankomsttidspunkt. Hvis det er et stort arrangement, anbefales det at et eller flere distrikter
går sammen om at leje en bus og det anbefales at der er shuttle busser fra nærmeste
station. Samkørsel er kompliceret for medlemmer direkte under korpset, fordi de ikke får
den samme information som grupper under et distrikt. Desuden skal det undersøges, om
det giver mening at lave differentieret kørselsrefusion afhængigt af antal personer i bilen, til
eksempelvis Korpsweekend.

I2:

Udforske måder at reducere vores CO2 udledning på rejser, gennem dialog med SIA,
Spejder Rejser og Raptim
Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe attraktive rejse strukturer, som reducere
KFUM-Spejdernes CO2 udledning, eksempelvis ved i højere grad at benytte tog som
transportform.

I3:

Opdatering af færdigheds- og paletten mærker omhandlende mad, så der kommer
større fokus på grøntsager
De eksisterende arbejdsprogrammer omhandlende mad, har fokus på hvordan man
tilbereder kød. Vores nuværende unge generation har et mindre kendskab til grøntsager end
tidligere, hvorfor der skal større fokus i arbejds programmerne på at lære om hvordan man
tilbereder grøntsager.

I4:

Udbrede kendskabet til Bæredygtig Bålmad Basta kogebogen
Kogebogen skal hjælpe spejdergrupper, til at planlægge bæredygtige madplaner på
sommerlejre. Kendskabet til kogebogen ønskes udbredt, gennem nyhedsbreve og
information til uddannelsesstabe
(https://www.yumpu.com/da/document/view/62701716/baeredygtig-balmad-basta).

I5:

Undersøge muligheden for kun at servere vegetarisk mad på Korps- og
Uddannelsesweekend
Korps- og Uddannelsesweekenderne skal være KFUM-Spejdernes laboratorier, hvor vi tester
ting som kan bruges i resten af organisationen. Der ønskes serveret vegetarisk mad, for at
starte samtaler om vores madvaner.

I6:

Oplyse om de kurser om bæredygtighed der findes
Kurserne om bæredygtighed som udbydes på Linien Ud og i Fjeldgruppen ønskes samlet på
www.spejdernet.dk/voresbidrag, så det er nemt at finde dem.

I7:

Skabe et værktøj til at indtænke miljømæssig bæredygtighed i kursernes
budgetplanlægning
Det skal være nemt at vælge bæredygtig mad og fællestransport. Derfor skal der skabes et
budgetværktøj, som understøtter kursuslederne når de skal ansøge om kurser.

STATUS PÅ BÆREDYGTIGE INITIATIVER GODKENDT I FORÅRET 2020

De mange nye initiativer kaldte i foråret 2020 på en status. Bæredygtighedsplanen blev evalueret,
hvorfor der ikke blev igangsat nye initiativer i foråret 2020.

STATUS PÅ BÆREDYGTIGE INITIATIVER GODKENDT I EFTERÅRET 2019
I1:

CO2 neutralisering af www.spejdernet.dk igennem www.ingenco2.dk
Både www.spejdernet.dk og www.kfumspejderne.dk Co2 kompenseres nu gennem
ingenco2.dk. Logoet, som er det synlige bevis, placeres på hjemmesiden når den er blevet
opdateret i foråret 2020.

I2:

Undersøge muligheden for at omlægge KFUM-Spejdernes nationale hjemmesider til
bæredygtig hosting, igennem datacentre der er drevet af 100% grøn energi
De fleste servere på Spejdercenter CPH er nu blevet udskiftet med fælles servere med andre
organisationer.

I3:

Samle anbefalinger til energioptimering af spejderhytter
Der arbejdes i øjeblikket på at forberede et projektforslag til Miljømærkning Danmark, med
henblik på samarbejde om initiativet.

I4:

Afholde national kampagne for deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings
affaldsindsamling søndag d. 26. april 2020
Opfordringer er blevet delt i både Distriktsnyhedsbrevet og i det nationale nyhedsbrev i
foråret 2020. Initiativet blev udskudt på grund af corona.

I5:

Præcisere KFUM-Spejdernes bæredygtige holdninger, som efterfølgende skal bruges til
at arbejde politisk med bæredygtighed
Styregruppen for Profil og Samfund, har sammen med Hovedbestyrelsen defineret
KFUM-Spejdernes holdninger til bæredygtighed, på baggrund af de input som er kommet
gennem bæredygtige dialogmøder.

I6:

Afholdelse af genbrugsprojekt i Borup gruppe, hvor man af genbrugstøj vil sy
muleposer.
Borup Gruppe har udskudt afholdelsen af projektet grundet corona.

STATUS PÅ BÆREDYGTIGE INITIATIVER GODKENDT I FORÅRET 2019
I1:

Mindst fem spejdercentre med tilknytning til KFUM-Spejderne certificeres SCENES i
senest 2022
Netværket består nu af Næsbycenteret, Houens Odde, Stevninghus, Trevæld, Rømeregaard
og Flamsted Centret. Trevæld forventes godkendt i 2020 og både Rømeregaard og Flamsted
Centret har startet processen mod at blive godkendt.

I2:

Grønt Kraftcenter certificering for spejdergrupper
På Korpsweekend i november 2019 blev materialet Grønt Kraftcenter lavet, som er en
bæredygtig certificering af spejdergrupper, med udgangspunkt i Grøn Kirke.
Der foregår nu dialog med Grøn Kirke om initiativet.

I3:

Bæredygtigt univers med aktivitetsprogrammer på Spejdernet
Undersiden www.spejdernet.dk/voresbidrag er nu oprettet. Siden er blevet kommunikeret i
det nationale nyhedsbrev.

I4:

Bæredygtige principper for afholdelse af nationale arrangementer
Principperne for afholdelse af nationale arrangementer, er blevet udviklet i samarbejde med
uddannelsesstabene, som deltog på Uddannelsesweekend i januar 2020. Udkastet er
efterfølgende sendt til behandling i Styregruppeteamet, hvor styregrupperne har mulighed
for at kvalificere udkastet yderligere.

I5:

Bæredygtig tilføjelse til projektstrategien
Projektstrategien er under revidering med Udviklingschef Jakob Frost i spidsen.

I6:

Bæredygtige dialogmøder
Første bæredygtige dialogmøde blev afholdt lørdag eftermiddag på Landstræf. Omkring 40
deltagere var forbi dialogmødet. Det næste bærdygtige dialogmøde afholdes fredag d. 15.
maj kl. 20.15-21.30. Det er igen muligt at deltage online og gennem åben høringsproces.

I7:

Reduktion af fysiske medlemsblade
Eventuelt overproducerede ILDHU og Grazat magasiner, sendes nu direkte til genbrug på
trykkeriet. Der er således ingen restlagre på Spejdercenter CPH. ILDHU i januar produceres
af rest-papir som et forsøg - tykkelse og kvalitet variere derfor fra blad til blad, men vi sikre
brug af rest-papir som ellers potentielt var smidt ud.
55 Nord har bedt alle grupper, om at justere sit ønskede antal magasiner. Måden vi gjorde
det på var, at vi oprettede følgende side med spørgsmål:
https://form.jotformeu.com/92441500244345. Efterfølgende sendte Christian Bruun en mail
ud til alle gruppeledere med opfordring til at besøge linket og tilpasse til deres behov og
ønsker. 79 grupper har svaret ud af 429. Vi sparer i alt 755 kataloger. 24 grupper har ønsket
at ændre antal mens 55 grupper ønskede samme antal. 3 grupper ønskede flere kataloger 21
grupper ønskede færre kataloger.

