
Policy för Sjyssta Evenemang
på Kungliga Djurgården

GRUNDSYN

Den samlade besöksnäringen på Kungliga Djurgården har ett gemensamt ansvar att aktivt arbeta för en hållbar 
utveckling av platsen. Genom Kungliga Djurgårdens Intressenter har aktörerna verkat för att skapa en samsyn i 
vad ett hållbart evenemang på Djurgården innebär. Denna hållbarhetspolicy syftar till att minimera miljöbelast-
ningen, minska segregationen och öka tillgängligheten före, under och efter de evenemang som arrangeras av oss 
här på Djurgården. Policyn gäller för samtliga medlemmar i Kungliga Djurgårdens Intressenter.

FEM GRUNDVALAR

1. Evenemang för alla – ett öppet välkomnande Djurgården 
o Verka för jämställdhet och att öka mångfalden bland besökare
o Förhindra alla former av diskriminering och sexuella trakasserier
o Säkra god tillgänglighet för besökare med fysiska funktionsvariationer
o Tydligt kommunicera åtgärder och aktiviteter internt och externt, dokumentera arbete i policys och 

riktlinjer. 

2. Modern energiförsörjning – fossilfritt Djurgården 2025
o Samordning av transporter till och från, samt på evenemangsområdet uppmuntras
o Användning av fordon med förnyelsebara bränslen/el
o Eventuella reservaggregat ska drivas med el/fossilfritt bränsle
o Kommunicera kollektiva tillresealternativ
o Kommunicera cykelvänlighet
o Införa tomgångskörningsförbud

3. Hållbar matkultur
o Prioritera säsongsanpassade, lokala och ekologiska råvaror
o Erbjuda varierat matutbud med stor andel råvaror från växtriket i menyer
o Etablera rutiner för att minimera matsvinn
o Etablera källsortering och retursystem
o Använda flergångsartiklar, alternativt engångsartiklar av förnyelsebara material i servering

4. Snyggt och rent
o Anpassa ljud- och ljus till rimliga nivåer
o Tillse god logistik som motverkar onödig trängsel, köbildning och andra olägenheter
o Åtgärder för att minska förpackningar och engångsmaterial av alla slag
o Åtgärder för att minimera plastanvändning
o Förbud mot plastkonfetti och ballongsläpp

5.    Tryggt och säkert
o Arbetsmiljöregler skall följas
o God utrymningsstrategi skall vara på plats
o Förhindra trängsel och underlätta för god handhygien
o Krisgruppsorganisation skall finnas
o Pyroteknik väljs bort av säkerhetsskäl samt med omtanke om djurliv


