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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag 
om hållbarhetscertifiering av turist-
destinationer 

 
Vi ser idag en växande turistindustri i Norden. Turistsektorn är det område 
som har snabbast ekonomiska tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas i region-
er som under en längre tid har varit drabbade av urbanisering. Ökad tur-
ism i naturkänsliga områden riskerar dock att påverka naturen negativt.  
Detta är inte minst aktuellt i de känsliga områdena som finns i bland an-
nat Arktis där vi ser hur turismen ökar kraftigt. Med denna bakgrund så 
understryks behovet av ett gemensamt arbete i Norden för att få till en 
hållbar turism som ger levande landsbygd och ökade intäkter och fler ar-
betstillfällen.  
 
Ett sätt skulle kunna vara att miljö- och hållbarhetsmärka turistföretag 
och resultat från olika försöksprojekt som har visat positiva effekter. De 
områden/turistdestinationer som har varit pilotprojekt i Nordiska minister-
rådets arbetsgrupp för hållbar produktion och konsumtion har märkbart 
minskat sin miljö- och klimatpåverkan. Detta visar på att en certifiering 
dels kan fungera som ”belöning” till företag som håller en hög nivå i sitt 
miljöarbete men även kan verka som ett incitament till företag som vill bli 
bättre när det gäller att minska sitt slitage på miljön.  
 
I detta projekt redovisas även ett stort stöd från företagen för denna typ 
av certifieringar inom turismsektorn. En av ministerrådets utredningar, 
”Hållbarhetscertifiering av turistdestinationer”, trycker på vikten av att 
lära av Svanens framgångar och pekar ut att det inte finns några tillräck-
ligt bra certifieringar just nu som Nordiska rådet skulle kunna gå in och 
stötta.  
 
Därför skulle till exempelvis något märke likt Svanen kunna vara ett alter-
nativ eftersom miljömärket Svanen har varit, och är, en stor framgång för 
det nordiska miljöarbetet. Märket är vida känt och ligger i framkant när 
det gäller att bäst säkra hållbarhet i produktionen.  
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Inom klassen miljömärkning så ligger Svanen på topp och är en av de 
mest igenkända märkningarna vi har idag och har även fått pris för att 
vara en av de bästa miljömärkningarna i en internationell jämförelse.  
 
Tanken med en miljö- eller hållbarhetsmärkning är inte att konkurrera ut 
de befintliga utan det är för att säkra en hållbar miljö i flera olika 
branscher i framtiden. Med det höga anseendet och stora trovärdigheten 
som vi har i det nordiska miljöpolitiska arbetet så är det på alla sätt och 
vis önskvärt att vi även är med och utvecklar en hållbar turism i Norden 
som tar hänsyn till natur, människor som lever och bor i området och fö-
retagen.  
 
En nordisk miljö- och hållbarhetsmärkning på just turismanläggningar/ 
-attraktioner med mera har även möjligheten att verka som ett argument 
för att locka fler turister till Norden. Genom att trycka på det engagemang 
som finns för miljöfrågor i Norden så kan vi öka besöken, och därigenom 
även jobben, i regioner som under många år drabbats av avfolkning.  
 
Nyttan av en gemensam nordisk miljö- och hållbarhetsmärkning är extra 
stor då vi helst åker till varandras länder på semester. Att ha en symbol 
som är känd i samtliga nordiska länder är då en stor fördel för de företag 
som tar ett ansvar för en hållbar miljö.  
 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Ann-Kristine Johansson (S), Per-
Rune Henriksen (A) och Sjúrdur Skaale (Jvfl.) 

att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna  

att utreda en gemensam nordisk miljö- och hållbarhetsmärkning 
som kan användas inom turismbranschen 

 
 
København, 2 juni 2014 

Ann-Kristine Johansson (S) 
Per-Rune Henriksen (A) 
Sjúrdur Skaale (Jvfl.) 
 

 

 
 
 


