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Ett hållbart Ekerum
Vi är mer än bara en resort, vi arbetar för 
ett bättre samhälle.
Vårt hållbarhetsarbete, Corporate Social Responsibility, 
genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Vårt mål är att ta ett 
uttalat ansvar för hållbarhet i allt vi företar oss. 

Vi vill bidra till samhällsnytta och göra gott för morgondagen. Vårt 
arbete innefattar i högsta grad att värna om vår miljö, och minska 
negativ påverkan på den. 

Ytterligare en stor del av vårt arbete är vårt sociala engagemang 
och de projekt vi sponsrar eller driver på egen hand samt 
vårt aktiva arbete med vår personal och deras inre och yttre 
välbefinnande.



10 miljoner liter vatten
Varje år sparar vi cirka 10 miljoner liter 
vatten på våra golfbanor genom vår nya 
bevattningsanläggning och selektiv bevattning. 

Vi samlar regnvatten i dammar, vilket gör att inget 
kommunalt vatten används till bevattning av 
golfbanorna.

Minskat matsvinn
Vi minimerar matsvinnet och jobbar enligt devisen 
”inget ska förgås”.

Exempelvis torkar vi överblivet bröd och använder 
det till brödbak, krutonger och panering.

85 liter tvål 
Vi sparar in på tvättmedel och andra typer av 
kemikalier.

Genom nya sensorstyrda behållare lyckades vi 
spara in 85 liter tvål på mindre än ett år.
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44 nya biarter
Vi har återskapat cirka 10 hektar ursprunglig öländsk natur med 
torrängar och sandmarker. 

Sedan 2015 har 44 nya biarter flyttat in på Ekerum, varav 15 
anses utrotningshotade. En av dessa arter har inte har setts på 
Öland sedan 1940-talet.

Lokala råvaror
I den utsträckning det går använder Restaurang Öland råvaror 
från Kalmar och Öland. 

Vi arbetar aktivt med lokala producenter. 

Slutet vattensystem
Vi har ett slutet vatten-system där vi leder in allt regnvatten till 
stora dammar innan vi använder det för bevattning av golfbanan. 

Det innebär i praktiken att det renas ännu en gång innan det  
når Kalmarsund. 



Nytt naturreservat
I och med bildandet av ett nytt naturreservat i Rällaskogen ställer 
vi en del av våra marker till Naturvårdsverkets förfogande. 

Syftet är att bevara den biologiska mångfalden och återställa 
områdets värdefulla naturmiljöer.

Användning av rejektvatten
Tillsammans med Linnéuniversitet projekterar vi för att börja 
använda rejektvatten som bildas vid avvattning av slam.

Det ska användas för att vattna med samt att återskapa 
våtmarker att forska kring.

Miljövänlig transport
Golfbilarna och transport-fordonen på golfbanan är till stor del 
batteridrivna.

Vi har dessutom kontinuerlig kontakt direkt med tillverkarna 
gällande fortsatt utveckling av miljövänlig drift.
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25 848 meter wc-papper
Genom att gå från rulle till arksystem har vi lyckats  
minska förbrukningen av wc-papper med hela 25 848 meter 
på ett år.

Det motsvarar fågelvägen mellan Ekerum och Malmö!

Här kan man ladda elbilen
Redan 2012 installerade vi våra första nio laddstolpar för elbilar.
Genom åren har vi installerat många fler. 

Vi har dessutom kontinuerlig kontakt direkt med tillverkarna 
gällande fortsatt utveckling av miljövänlig drift.

Förnybar energi
För oss är det självklart att driva anläggningen med 
förnybar energi.

I dagsläget drivs hela huvudanläggningen av bergvärme. 
Planen framåt är att komplettera med solceller.



Använder 50% mindre vatten
Alla vattenkranar på anläggningen används med en något 
reducerad effekt.

Det innebär att vi tillsammans med våra gäster har lyckats 
minska vattenförbrukningen med hela 50% de senaste åren.

Hållbara råvaror
Vi serverar vegetariskt minst tre dagar i veckan. 

Vi fortsätter att lägga fokus på råvaror som är bra utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv och styr våra menyer efter säsong.

80% mindre kemikalier
Sedan 2020 har vi lyckats minska användningen av kemikalier på 
anläggningen med hela 80%.

Självklart fortsätter vi arbeta för att komma ner i ännu lägre nivåer.
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