
Klima og energi 



Skallerup Klits historie 

• Grundlagt som flygtningelejr i 1945-1946 

• Ca. 150 huse fordelt på 200 tdr. land 

• Ca. 2400 flygtninge boede i lejren – heraf 400 børn 

• De sidste flygtninge forlod lejren 7. sept. 1947 

• Flere danske virksomheder viste interesse for projektet om 

at opstarte en ferieby. Efter ombygning blev lejren indviet 

som ferieby 15. maj 1949 

• I maj 1978 blev Skallerup-fonden stiftet – 87% af aktierne i 

Skallerup Klit Feriecenter A/S blev overdraget til fonden 

• Skallerup-fonden er i dag en selvejende institution, som ejer 

100% af aktierne i SKF A/S 

 

 



Skallerup Klit 



Ferieboliger - 263 ferieboliger i yderste klitrække 



Aktiviteter 



Hvorfor interesserer 

Skallerup Klit sig for klima ? 

• Vi lever af naturen – den er vores største aktiv 

 

• Vi har en fantastisk beliggenhed lige midt i den barske 

nordvestjyske natur – vi har 900 meter kystlinje – 200 tønder 

kystnært land  

 

• Vi skal passe på naturen og bevare den 

 

• Vi tror på at klima- og miljø bevidstheden fortsat vil vokse – og 

at bevidsthed om og holdning til disse spørgsmål vil være et 

stærkt salgsparameter fremover 

 

• Vi har en klar holdning til generelt at spare på alle naturens 

ressourcer – specielt de der er begrænsede f. eks olie og 

vand 

 

• Vi ønsker at den miljøbevidste holdning skal være 

gennemgående i alt hvad vi selv gør - og også meget gerne 

hvad vore gæster gør 



Kort om Skallerup Klit 

 

Fakta 2011 

 

• Ca. 306.000 overnatninger 

 

• El forbrug inkl. forpagtere 5.168 MW/h 

 

• Træpiller 923 ton (svarende til ca. 425.000 l olie) 

 

• Fyringsolie 20.181 l 

 

• Diesel 9.800 l 



Hvad har vi gjort? 

 

• 142 huse med jordvarmeanlæg. 

 

• 488 m2 solfanger 

 

• Centerbygning på ca. 11.000 m2 er opvarmet med træpillefyr 

 

• 209 huse er forsynet med brændeovn 



Co2 besparelser 

 
• Solvarme 38 tons  

 

• Træpiller 1.200 tons 

 

• Jordvarme 996 tons 

 

• Indkøb af el, produceret på dansk vandkraft 1.898 tons 

 

• Vi er som det første feriecenter i Danmark blevet certificeret af 

Det Norske Veritas efter ISO 14064-1.  



Mål for fremtiden 

 
Vores aftale med energistyrelsen skal fornyes nu og i den 

forbindelse har vi sat os følgende mål som vi de næste 3 år skal 

arbejde hen i mod. 

 

• Systematisere energiforbedrings tiltagene, gå efter de lavt 

hængende frugter. 

 

• Løbende overvågning af forbrug, og ud fra måneds/kvartals 

aflæsningerne foretages der gennemgang af de huse/områder 

der har haft et for højt forbrug. 

 

• Mere energi rigtig sammensætning af 

vandhandlingsanlæggene. 

 

• Fortsat certificeret CO2-neutral. 



Vi arbejder også videre med: 

 
• Sparepærer overalt  

 

• Endnu bedre energistyring 

 

• Vindmølle 

 

• Lokale indkøb. 

 

• Konvertere el opvarmede huse til hel eller delvis anden 

varmekilde – f.eks. luft til luft varmepumper, solvarme, 

solceller. 

 

• Intern transport til el – eller menneskedrevne køretøjer 

 

• Isolering – overalt 

 

• Og ikke mindst holdnings ændringer hos personale 



”Knaster” på vejen: 

 
• Sparepære/LED holder ikke lovede brændetimer 

 

• Mangel på præcise og troværdige nøgletal 

• Forbrug, installation af bi målere. 

• Gæste antal 

• Byggeri med mange tilbygninger. 

 

• Prioritering af resurser. 

 

• Tilskudsregler. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksempel på energi 

besparelses forslag.: 

 • Efter en screening af ventilationsanlægget i vandland, kom der 

følgende forslag. 

 

• Nuværende forbrug baseret på målinger af anlægget. 

• 2.995 Mw/h 

 

• Fremtidig forbrug efter en driftsoptimering af anlægget til ca. 

kr. 750.000 

• 1.779 Mw/h 

 

• Altså en rigtig god forretning, med en tilbagebetalingstid på 

under 2 år. 

 

• Det eneste lille problem er at det målte forbrug på anlægget 

normalt er:  

 

• 1.250 Mw/h  

 

 

 



Tak! 



Mål: 

 

• I 2007 besluttede vi at vi ville være CO2 neutrale hurtigst 

muligt og senest i december 2009 – hvor Klimakonferencen i 

København finder sted. 

 

• Vi ønsker hurtigst muligt at få opstillet en vindmølle tættest 

muligt på feriecenteret – således vi på årsbasis kan være 

selvforsyndende med el 

 

• Til en hver tid at forbedre vores adfærd i forhold til 

miljøspørgsmål – uden at det skal blive hysterisk 



Vores energipolitik 

 
Skallerup Klit ønsker overfor vores gæster, myndighederne og andre at fremstå en 

energibevidst og klimavenlig virksomhed, der arbejder seriøst på at sikre, at vort 

virke sker med mindst mulig udledning af CO2 og på en måde, så det ikke forringer 

vore gæsters oplevelser eller individuelle komfortbehov og –ønsker. 

 

Politikken søger vi at efterleve ved: 

• At gennemføre rentable projekter, der reducerer energiforbruget og/eller CO2-

udledning, som er teknisk mulige og som falder indenfor vores strategiske 

dispositioner. 

• At fokusere på energiforbruget og CO2-udledning ved nye investeringer og 

ombygninger. 

• At, der på grundlag af en opdatering af energikortlægningen årligt udvælges et 

eller flere områder til en særlig grundig energianalyse. 

• At registrere energiledelsen og udarbejde brugbare nøgletal. 

• At synliggøre energiforbrug og CO2-udledning for medarbejdere samt gæster. 

• At motivere medarbejderne til at stille forslag, der kan medvirke til at nedbringe 

energiforbruget og CO2-udledningen. 

• At overholde den til enhver tid gældende lovgivning på energiområdet. 

• For at kunne føre politikken ud i livet vil vi: 

• Etablere et ledelsessystem efter DS 2403:2008, der styrer vores energiforbrug 

• Udarbejde en klimastrategi efter ISO14064-1:2006 

• Vedligeholde et SKS-system i henhold til Sikkerhedsstyrelsens vejledning 

• Lade virksomheden certificere i henhold til ovenstående standarder og 

vejledninger 

• Indgå aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. 

Politikken er gældende for hele Skallerup Klit. 

Politikken er offentlig og udleveres til eksterne parter. Politikken er tilgængelig på 

www.skallerup.dk. 



Certifikat og miljørapport 

 


