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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga 

um sjálfbærnivottun ferðamannastaða 

 
Ferðaþjónusta á Norðurlöndum er í örum vexti og er sú atvinnugrein þar 
sem hagvöxtur er hvað mestur. Ný störf skapast á landsvæðum sem 
einkennst hafa af fólksflótta um alllangt skeið.  Fjölgun ferðamanna á 
viðkvæmum náttúrusvæðum eykur þó hættu á neikvæðum 
umhverfisáhrifum. Þetta á ekki síst við um viðkvæm vistkerfi á 
norðurslóðum, svo dæmi sé tekið, þar sem ferðaþjónusta er í miklum 
uppgangi. Í ljósi þessa er skýr þörf á að Norðurlöndin vinni saman að 
aukinni sjálfbærni í ferðamennsku sem felst í lifandi dreifbýli, auknum 
tekjum og meiri atvinnu. 

 

Ein hugsanleg leið er að veita fyrirtækjum í ferðaþjónustu eða 
tilraunaverkefnum, sem gefið hafa góða raun, umhverfis- og 
sjálfbærnivottun. Á þeim svæðum/áfangastöðum ferðamanna þar sem 
fram fór tilraunaverkefni vinnuhóps Norrænu ráðherranefndarinnar um 
sjálfbæra neyslu og framleiðslu, hefur dregið merkjanlega úr áhrifum á 
umhverfi og loftslag. Þetta bendir til þess að sjálfbærnivottun geti verkað 
sem „umbun“ fyrir fyrirtæki sem leggja mikinn metnað í umhverfisstarf, 
og hvatning til annarra um að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af 
starfsemi sinni. 

 

Verkefnið sýndi fram á að fyrirtæki í ferðaþjónustu eru hlynnt vottunum af 
þessu tagi. Í úttekt ráðherranefndarinnar, „Sjálfbærnivottun 
ferðamannastaða“, er lögð áhersla á að læra af því sem áunnist hefur með 
Svansmerkinu og bent á að í augnablikinu skorti viðunandi vottunarkerfi 
sem Norðurlandaráð gæti rennt stoðum undir. 

 

Umhverfismerkið Svanurinn hefur verið áhrifaríkt verkfæri í norrænu 
umhverfisstarfi og því gæti verið ráð að stofna til merkis sem líktist því. 
Svansmerkið er víða þekkt og í fremstu röð þegar kemur að því að tryggja 
sjálfbærni í framleiðslu. 
Svanurinn er ein þekktasta og virtasta umhverfisvottun sem fyrir er og 
hefur hlotið alþjóðlega viðurkenningu sem ein besta umhverfismerking 
heims. 
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Markmið umhverfis- og sjálfbærnivottunar er ekki að auka markaðs-
hlutdeild vottaðrar vöru, heldur að tryggja sjálfbærni í ýmsum 
atvinnugreinum til framtíðar. Norrænt samstarf um umhverfisstefnu er 
traust og nýtur góðs orðspors. Því liggur beint við að einnig verði stuðlað 
að aukinni sjálfbærni í ferðaþjónustu á Norðurlöndum þar sem hagsmunir 
umhverfisins, heimamanna og atvinnulífsins eru hafðir að leiðarljósi. 

 

Norræn umhverfis- og sjálfbærnivottun ferðaþjónustuaðila/ferða-
mannastaða kynni jafnvel að laða fleiri ferðamenn til Norðurlanda. Nýta 
mætti einlægan áhuga Norðurlandabúa á umhverfismálum til að fjölga 
ferðamönnum og skapa þannig atvinnu á svæðum þar sem fólksflótti hefur 
verið um margra ára skeið. 

 

Ávinningurinn af samnorrænni umhverfis- og sjálfbærnivottun felst ekki 
síst í því að Norðurlandabúar kjósa helst að ferðast til norrænu 
nágrannalandanna í leyfum. Þá kæmi það fyrirtækjum með ábyrga 
umhverfisstefnu vel að hafa merki sem væri þekkt alls staðar á 
Norðurlöndum. 

 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggja Ann-Kristine Johansson (S), 
Per Rune Henriksen (A) og Sjúrður Skaale (Jvfl.) til 

 

að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um  

 

að hún kanni málið og semji tillögu um fyrirkomulag, fjármögnun og 

grundvallarviðmið sameiginlegrar sjálfbærnivottunar ferðamannastaða 

á Norðurlöndum. 

 

 

Kaupmannahöfn, 2. júní 2014 

Ann-Kristine Johansson (S) 

Per Rune Henriksen (A) 

Sjúrdur Skaale (Jvfl.) 

 

 

 

 

 


