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Afgreiðsla Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 
 

Nefndarálit norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar um 

þingmannatillögu 

um vottunarkerfi fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu  

Tillaga 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að innleitt verði vottunarkerfi fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu. 

 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna 

að að þróuð verði heildstæð viðmið um sjálfbæra ferðaþjónustu sem nái til 

allra þátta ferðaþjónustunnar með tilheyrandi áhrifamati. 

Bakgrunnur 

Sjálfbærni er orðin miðlægur þáttur í ferðaþjónustu. Aukin áhersla á 

loftslagsbreytingar og náttúruvernd hefur í för með sér að margt ferðafólk sækist 

eftir sjálfbærni á ferðum sínum. Fyrir vikið halda ýmsir aðilar í ferðaþjónustu fram 

sjálfbærni í markaðssetningu sinni, á sama tíma og sömu aðilar leitast við að innleiða 

sjálfbærniþætti í reksturinn. 

 

Því miður er erfitt að segja til um hvað sjálfbær ferðaþjónusta er í raun. Nægir að 

hótel noti mild þvottaefni, að veitingahús noti staðbundin matvæli eða að ferjur séu 

rafknúnar? 

 

Markmiðið með tillögunni er að samin verði heildstæð viðmið sem aðilar 

ferðaþjónustu á Norðurlöndum geta uppfyllt til að geta markaðssett þjónustu sína 

sem sjálfbæra. Með heildstæðum sjálfbærniviðmiðum eru aðilar í ferðaþjónustu 

hvattir til að grípa til heildstæðra aðgerða með það fyrir augum að öðlast vottun.  
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Vert er að íhuga hvort innleiða eigi áfangavottun en hún myndi gera þjónustuaðilum 

kleift að auka stöðugt á sjálfbærni þjónustunnar. 

Sjónarmið nefndarinnar 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til 

Norrænu ráðherranefndarinnar að hún innleiði vottunarkerfi fyrir sjálfbæra 

ferðaþjónustu og að norræn stjórnvöld þrói heildstæð viðmið um sjálfbæra 

ferðaþjónustu sem nái til allra þátta ferðaþjónustunnar. 

 

Tillöguna ber að skoða í ljósi þess að sjálfbærni verður æ miðlægari þáttur í 

ferðaþjónustu og að margt ferðafólk gerir kröfur til þess að tekið sé meira tillit til 

sjálfbærni í þjónustu sem það kaupir. 

 

Í tillögunni kemur fram að erfitt sé að skera úr um hvort um sé að ræða sjálfbæra 

ferðaþjónustu. Í því tilefni væri æskilegt að taka saman heildstæð viðmið sem aðilar í 

ferðaþjónustu á Norðurlöndum gætu uppfyllt. Enn fremur að sameiginleg vottun 

myndi byggjast á umræddum sameiginlegu viðmiðum. 

 

Fjölda stofnana og verkefna er að finna á sviði sjálfbærni og ferðaþjónustu, hvort sem 

er norrænt, alþjóðlega eða á landsvísu en skrifstofan hefur ekki fundið neina viðleitni 

til þess að samhæfa þessar aðgerðir.  
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