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NOTAT 

Til 

 

Kopi 

 

Fra 

Sigrid Søndergaard 

Emne 

 

 

Svar rek. 25/2014 Hållbarhetscertificering av 

turistdestinationer 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

 

å kartlegge mulighetene, avklare innretning og mål og skape klarhet 

om hvordan en felles nordisk ordning for å fremme bæredyktige 

nordiske turistdestinasjoner skal kunne forvaltes, og samarbeide her 

om med de aktører i Norden som er i gang med å utvikle tilsvarende 

nasjonale ordninger og Nordiske miljømerking – Svanen 

  

å opprette et forum for representanter for nordiske myndigheter for 

turisme, kulturmyndigheter, miljø- og naturvernmyndigheter samt 

miljø- og reiselivsorganisasjoner, med det formål å utvikle forslag om 

en felles nordisk referanse for begreper som «bæredyktig turisme» og 

«bæredyktig turistdestinasjon» og være rådgivende for utviklingen av 

et forslag om felles nordisk ordning for å fremme bæredyktige 

nordiske turistdestinasjoner  

 

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Nordisk Ministerråd ser meget positivt på, at Nordisk Råd fremhæver dette 

vigtige spørgsmål. Der er, som Nordisk Råd nævner, allerede lavet et mindre 

studie i regi af Nordisk Ministerråd1, som dog hovedsageligt fokuserer på 

småsamfund. Derudover har Nordisk Ministerråd i regi af sin arbejdsgruppe 

TEG (Arbejdsgruppen for terrestriske økosystemer) deltaget i og 

medfinansieret et projekt i regi af UNESCO om sikring af World Heritage Sites 

igennem bæredygtig turisme. Dette projekt har bl.a. resulteret i en checkliste 

til at anvende i arbejdet med at bedømme hvor bæredygtigt et World 

Heritage Site er. 

Høringssvarerne som Nordisk Råd har fået tydeliggør også, at der er en 

interesse for at sikre bæredygtige turisme i alle de nordiske lande, hvorfor 

Nordisk Ministerråd har en interesse i spørgsmålet. 

 

Som det også fremhæves i høringsvarerne, så er det ikke kun et interessant 

spørgsmål, men også meget komplekst, bl.a. er spørgsmålet om, hvordan 

man definerer en destination svært, i forhold til at sikre at alle dele af denne 

er bæredygtige.  

 

I dag findes der et nordisk kvalitets- og bæredygtighedssystem som også 

omfatter turisterhvervet i form af kriterier og en lang række licenser i 

                                                                                                                   
1 Rapport fra Nordisk Ministerråd: Hållbarhetscertificering av turistdestinationer. Utredning av 

möjligheter i en nordisk kontext: Befintliga standarder eller ett nytt nordiskt system? 
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Svanen, som gælder for hotel, vandrerhjem og konferenceanlæg. Desuden 

findes der under EU den fælles mærkning, EU-blomsten, som har kriterier for 

logi- og campingtjenester.  

 

Nationalt i de nordiske lande er der flere forskellige ordninger, mærkninger 

og andre tiltag i gang i forhold til en mærkning eller udpegning af 

turistdestinationer/rejsemål som bæredygtige, bl.a. har Norge udviklet en 

national ordning under Innovasjon Norge i samarbejde med internationale 

organisationer. De nordiske lande arbejder derfor alle med at sikre, at 

turistmålene er bæredygtige, samt med at skabe gode forhold for at 

turistmålene kan blive bæredygtige. I Sverige har Tillväxtverket lavet en 

undersøgelse af bæredygtige turistdestinationer (Utveckling av hållbare 

turistdestinationer: Om problem, processer och planering (rapport 0184)). 

Denne illustrerer og konkluderer, at turistdestinationer og deres opnåelse af 

bæredygtighed er forskellige fra destination til destination. Den klargør, at 

det er svært at tilrettelægge en proces for opnåelsen af en bæredygtig 

turistdestination og at hver destination har sine særskilte udfordringer, 

problemer og processer.  

 

På baggrund af at Nordisk Ministerråds tidligere undersøgelser af 

problematikken har haft et snævret fokus og af interessen i landene, samt 

muligheden for at samle op på projekter, som omtalte UNESCO-projekt, så 

vil Nordisk Ministerråd efter modtagelsen af denne rekommendation fra 

Nordisk Råd diskutere problematikken igen og på denne baggrund vurdere 

om, man fælles nordiske bør arbejde videre med bæredygtige 

turistdestinationer, samt om dette kan gøres indenfor eksisterende rammer, 

hvis aktuelt. I så fald kunne et første skridt være at undersøge, hvilke 

ordninger der findes i landene, og om disse kan samordnes eller koordineres.  

 

Nordisk Ministerråd anser derfor, at rekommendationen er opfyldt. 


