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BETENKNING OVER POLITISK DIALOG 
OM REKOMMANDASJON 

Utvalget for et bærekraftig Nordens betenkning over 

 

Hållbarhetscertifiering av turistdestinationer 

Forslag 

Etter avsluttet politisk dialog anser Nordisk råd Rek. 25/2014 som ferdig-

behandlet. 

Bakgrunn 

Ved sesjonen i Stockholm i 2014 vedtok Nordisk råd å rekommandere 

Nordisk ministerråd å skape klarhet om hvordan en felles nordisk ordning 

for å fremme bæredyktige nordiske turistdestinasjoner skal kunne utvikles 

og forvaltes, samt å opprette et forum med interessenter, som kunne 

være rådgivende for utviklingen av et forslag om felles nordisk ordning for 

å fremme bæredyktige nordiske turistdestinasjoner. 

 

Rekommandasjonen tar utgangspunkt i de positive erfaringer Norden har 

gjort med miljømerket Svanen gjennom de seneste 25 år. Turismen 

vokser, og hvis vi ikke viser bevågenhet kan selve grunnlaget for turis-

men, Nordens natur, bli skadet.  Flere nordiske land har avsatt ressurser 

til å utvikle et system for å fremme bærekraftig utvikling av turistdestina-

sjoner. Nordisk råd anser at tiden er moden til å samle kreftene om opp-

gaven.  

Politisk dialog 

En dialog om rekommandasjonen fant sted på et møte mellom Miljø- og 

naturressursutvalget og Nordisk Ministerråd, miljøministrene (MR-Miljø) i 

forbindelse med Nordisk råds sesjon i Reykjavik 28. oktober. Det noteres 

at Nordisk råd fra 2016 har omorganisert sin virksomhet og Utvalget for et 

holdbar Norden erstattet Miljø- og naturressursutvalget. 

 

På møtet presiserte utvalget at som oppfølgning på rekommandasjonen er 

det viktig å ta opp dialog med interessentene. Utvalget foreslo at Nordisk 

ministerråd og Nordisk råd går sammen om å organisere en konferanse 

med interessentene for å belyse forutsetningen for en nordisk merkeord-

ning for bærekraftige turistdestinasjoner. 
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Fra ministrenes side ble det bl.a. fremført følgende synspunkter: 

 

 Positive til ideen om nordisk merkeordning for bærekraftige turist-

destinasjoner, men først må vi analysere det vi har i dag. 

 Turistnæringen har gjort en hel del selv, og det er viktig at den 

medvirker til utviklingen av en eventuell nordisk ordning. 

 Det er igangsatt tiltak i de enkelte nordiske land, som har som 

formål å forbedre kvalitet, sikkerhet og sosial ansvarlighet. 

 Det bør unngås at det blir for mange merker i Norden som tjener 

samme formål. 

 Næringen selv må se meningen med en felles nordisk merkeord-

ning. 

 Nordisk natur er sårbar, og derfor er det nødvendig å styre turist-

strømmen og gi turistene genuine opplevelser. 

 Merkeordning kan løfte fram det gode vi har å tilbyde turistene i 

dag og medvirke til å brande Norden; det kan være tale om et 

win-win tiltak, som bidrar både til å beskytte grunnlaget for turis-

men og skape større interesse for Norden som turistmål. 

 Det foreligger ennå ikke et tilstrekkelig grunnlag for å ta en be-

slutning om en nordisk merkeordning for bærekraftige turist-

destinasjoner. 

 

Utvalget har etter møtet sendt brev til Nordisk ministerråd hvor forslaget 

om konferanse konkretiseres.  

Utvalgets synspunkter/konklusjon 

Utvalget forventer at det i løpet av 2016 vil bli tatt opp dialog med inter-

essentene som ministrene ved dialogen var positive til. Utvalget forventer 

en rapportering fra dialogen med interessentene. Utvalget vil etterfølgen-

de vurdere behovet for en eventuell oppfølgning fra Rådets side. Utvalget 

mener derfor at rekommandasjonen kan avskrives. 

 

Oslo, 19. april 2016 

Elín Hirst (Sj.)  
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