
Merket for 
bærekraftig 
reisemål

Et nasjonalt verktøy for å jobbe systematisk 
og langsiktig for en bærekraftig utvikling



Tove Sletto

• Tidligere medeier og driver av 
Høve Støtt Hallingdal (2006-2017)
• Aktivitetsleverandør på Geilo
• Reiselivsprisen 2011
• Godkjent miljøfyrtårnkonsulent 2013

• 20 bedrifter

• Prosjektleder i arbeidet med 
merking av Geilo som bærekraftig 
reisemål (2014-2016)
• Visit Geilo og Hol kommune

• Retura Val-Hall AS (2018 - )
• Salgsansvarlig Hallingdal
• Avfallsbransjen
• Miljøfyrtårnkonsulent internt og 

eksternt
• ISO- 9001 og 14001

• Prosjektleder remerking av Geilo 
som bærekraftig reisemål
• Frist 10. desember 2019



I hvor stor grad anser du 
følgende destinasjoner å 
være bærekraftige?
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Enig Helt enig

• Hele 80 % av turoperatørene anser 
Norge for å være bærekraftig.

Kilde: Innovasjon Norge. Markedets syn på bærekraftig reiseliv. 
Intervju med turoperatører 2018. Anniken Enger, www.2469reiseliv.no

Høye forventninger
til Norge

http://www.2469reiseliv.no/


Norge oppfattes som et rent, 
vakkert og bærekraftig reisemål. 

Reiselivsnæringen må sikre 
omdømmet og redusere negativ påvirkning



Bekymring for miljøet - endringer i reisevaner
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Ingen av de over Vet ikke

Norge Utenlandet i alt
Kilde: Merkevaretracker, Innovasjon Norge



Merket for bærekraftig reisemål

• Kvalitetsmerke for reisemål i Norge 
• Basert på internasjonal standard fra GSTC

• Metode som hjelper reisemålet til å jobbe systematisk og 

langsiktig med bærekraftig reisemålsutvikling 
• ivaretar samarbeid og involvering (destinasjonsselskapet, kommunen, forvaltningen,  

lokalbefolkningen, besøkende, eiere av fritidsboliger m.fl.)

• I tråd med de 10 prinsippene for et 

bærekraftig reiseliv 
• Bevare natur, kultur, og miljø (kulturell rikdom, biologisk mangfold, rent miljø og ressurseffektivitet)

• Styrke sosiale verdier (lokal livskvalitet, sosiale verdier, lokal kontroll, jobbkvalitet, opplevelseskvalitet)

• Økonomisk levedyktighet (lokal verdiskaping på destinasjonen, leve- og konkurransedyktige bedrifter)



Standard

5 områder/tema 
(A, B, C, D, E)
42 kriterier
104 indikatorer

Ledelse

Lokal 
prosjektleder 
Ekstern, godkjent
prosessveileder

Prosess

Involvere, 
planlegge, 
gjennomføre,måle

Verktøy

Database, verktøy, 
maler, analyser og 
undersøkelser, 
nettverk

Profilering

Synlighet 
visitnorway, 
presentasjoner, 
presse, awards

Merkeordningens innhold



Eksempler på kriterier og indikatorer



Fasene

Fase 2: Gjennomføring og måling 
• Tiltak for bærekraftig reisemålsutvikling iverksettes ihht handlingsplan
• Gjennomføre analyser og undersøkelser 
• Standardens områder C, D og E dokumenteres og besvares
• Kontrollør besøker reisemålet, gjennomgår og scorer besvarelsen
• Inntil 18 måneder
• Inntil 75% finansiering fra Innovasjon Norge (maks 750.000 år NOK) 

Fase 1: Forankring og handlingsplan 
• Forankring politisk og på destinasjonen
• Reisemålet bør allerede ha en gjeldende plan for reiselivet (Masterplan, 

næringsplan, reiselivsplan)
• Besvare Standardens område A og B 
• Utarbeide Statusrapport på Standarden område C, D og E
• Utarbeide og vedta Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling
• Destinasjonsledelsen må miljøsertifisere seg, det samme bør kommunen
• Inntil 6 måneder 
• Inntil 75% finansiering fra Innovasjon Norge (maks 400.000 NOK)



Daglig prosjektdrift



Avklaring

Forankring og 
handlingsplan

Gjennomføring 
og måling Årlig 

rapport
Remerking 
hvert 3 år 

Ca. 2 år

En langsiktig prosess



Effekten av bærekraftarbeidet

• Skaper engasjement og motiverer til tettere samarbeid i næringen, samt mellom 
næring og kommune. Forankring er en forutsetning!

• Finner løsning på felles utfordringer gjennom bred involvering

• Samler og synliggjør gode tiltak som allerede er iverksatt samtidig som man 
iverksetter nye tiltak som følges målrettet

• Langsiktig utvikling av reisemålet og enkeltbedriftene med bærekrafthensyn 
som en del av beslutningsgrunnlaget:
• Effektiv innhenting og god struktur på dokumentasjonen gir økt kompetanse og kunnskap
• Viser handlekraft ift miljøtiltak og miljøsertifiseringer
• Prioriterer tiltak som gir økt lønnsomhet i bedriftene
• Arbeidet må gis prioritet både administrativt og på beslutningsnivå. Ansvarstildeling.
• Utfordrer finansieringsmodellen til reisemålene (tid, kapasitet, budsjett)

• Styrker omdømmet gjennom å vise samfunnsansvar

• Øker verdien av merkevaren og styrker konkurransekraften

• Øker tilliten blant turoperatører og gjester

• Det må kommuniseres!





Vega Lærdal TrysilRøros

Setesdal

Svalbard
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Engerdal
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• Narvik
• Kirkenes
• Voss
• Sunnhordland
• Norefjell
• Senja
• Nasjonalparkriket
• Bodø
• Rauma
• Rjukan 

Sälen, 
Sve

Visit
Lillehammer

15 reisemål er merket 
Flere er i gang
• Geiranger
• Suldal
• Tromsø
• Lofoten
• Sognefjorden
• Vesterålen
• Alta
• Varanger
• Valdres
• Bergen

35 norske reisemål og over 100 kommuner jobber 
med bærekraftig reiselivsutvikling



Informasjon om merkeordningen

www.visitnorway.no/innsikt/

https://www.visitnorway.no/innsikt/merket-for-baerekraftig-reisemaal/arbeidsprosessen/1-avklaring/


Inspirasjon fra Geilo og 
Hol kommune

www.innovasjonnorge.no



www.innovasjonnorge.no





Rjukan

Lillehammer
8 kommuner

Valdres
6 kommuner

Lærdal
Sognefjorden

VossBergen
Ål


