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Fremlagt af Den Socialdemokratiske Gruppe 

Behandles i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden 
 

Medlemsforslag 
om certificeringsordning for bæredygtig turisme 

Forslag 

Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at indføre en certificeringsordning for bæredygtig turisme 

 

Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer 

at udarbejde et sammenhængende sæt af kriterier for bæredygtig turisme, 

der omfatter alle dele af turismesektoren 

 

Baggrund 

Bæredygtighed er blevet et centralt element i turismesektoren. Det store fokus på 

klimaforandringer og naturbeskyttelse betyder, at mange turister efterspørger bæ-

redygtighed i deres rejser. Det betyder, at mange turistaktører anvender påstande 

om bæredygtighed i deres markedsføring, samtidigt med at turistaktørerne forsøger 

at indføre bæredygtige elementer i deres forretning. 

 

Desværre er det svært at sige, hvad der reelt er bæredygtig turisme. Er det tilstræk-

keligt at hotellet bruger skånsomme vaskemidler, når en restaurant anvender lokalt 

produceret mad, eller når færgen sejler på el? 

 

Forslaget sigter på at skabe et sammenhængende sæt kriterier, som turistaktørerne i 

Norden skal leve op til for at kunne markedsføre sig som bæredygtige. Ved at formu-

lere et fælles sæt kriterier for bæredygtighed tilskynder man samtidig til at turistak-

tørerne gør en sammenhængende indsats for at opnå certificeringen.  
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Det er værd at overveje, om man skal indføre et gradueret certificeringssystem, så 

aktørerne kan stræbe efter at blive mere og mere bæredygtige. 
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