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MR-N svar på rekommandation 23/2022 om certificering for 

bæredygtig turisme 

Nordiska råd rekommenderar at Nordisk Ministerråd 

- indfører en certificeringsordning for bæredygtig turisme 

 

Nordisk Ministerråd meddeler 

Nordisk Ministerråd stiller sig positivt over for Nordisk Råds bestræbelser på, at nordisk 

turisme bliver mere bæredygtig og byder velkommen politisk interesse for emnet. Nor-

disk Ministerråds (MR-N) strategiske prioriteringer angående turisme blev vedtaget på 

erhvervsministermødet i Bergen i 2019, når den nordiske plan for turismesamarbejde 

blev godkendt af ministrene. Hensigten med planen er at styrke det nordiske turisme-

samarbejde i regi af Nordisk Ministerråd med det formål, at muliggøre og sikre bære-

dygtig vækst i regionen. Planen understøtter de nationale turismestrategier og -politik-

ker gennem implementering af aktiviteter med tilknytning til planens målsætninger og 

en mere systematisk tilgang til de nationale og regionale udfordringer, hvor bæredyg-

tighed er identificeret som et centralt emne.   

 

Angående rekommandationen om at indføre en certificeringsordning for bæredygtig 

turisme, peger ministerrådet på, at der findes i forvejen flere forskellige certificerings-

ordninger på nationalt og internationalt niveau. Mange af disse ordninger bygger på in-

ternationalt godkendte og/eller standardiserede indikatorer og kriterier.  

 

Ministerrådets vurdering er, at oprettelse af en ny ordning vil ikke medføre tilstrækkelig 

merværdi og nytte. Derudover vil en ny ordning være ressource- og omkostningstung, 

og det er ligeledes uvist, hvilken effekt en ny certificeringsordning vil have. Ministerrå-

det peger også på, at bæredygtigheds-certificering kræver en betydelig indsats af dem 

som søger certificering, og en ny ordning vil i sig selv ikke nødvendigvis trække nordisk 

turisme i en mere bæredygtig retning, udover den nuværende situation. Ministerrådets 

konklusion er derfor, at en ny certificeringsordning skal ikke prioriteres.  

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen ikke kan imødekommes. 


