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Bærekraftig reiseliv
Bevaring av natur, 
kultur og miljø

Styrking av 
sosiale verdier

Økonomisk 
levedyktighet



Ulike tilbud

Kompetanse Reis grønt Merkeordning Profilering Finansiering Rådgiving



Reis grønt
(Green travel) 

(Gresstust)



Merket for Bærekraftig 
reisemål
Systematisk og langsiktig arbeid med bærekraftig reisemålsutvikling

Arbeidsprosess

• Faseinndelt

• Hjelpemidler og verktøy

• Prosessveileder

• Mulig del-finansiering

Standard for bærekraftig reisemål 

• Kriterier og indikatorer som skal besvares 

• Besvarelse gjennomgås og scores av kontrollør 

• Justert mot internasjonale krav / GSTC



Informasjon om merkeordningen

www.visitnorway.no/innsikt/

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


Standarden
44 kriterier og 104 indikatorer

5 områder:

A. Forankring kommune

B. Forankring i reiselivet

C. Bevaring av natur, kultur og miljø

D. Styrking av sosiale verdier

E. Økonomisk levedyktighet



Arbeidsprosessen

Avklaring

Forankring og 
handlingsplan

Gjennomføring 
og måling

Årlige 
indikatorer

Remerking 
hvert 3 år 



Fase 1 og 2

Fase 2: Gjennomføring og måling 
• Tiltak for bærekraftig reisemålsutvikling iverksettes ihht plan
• Gjennomføre analyser og undersøkelser 
• Standardens område C, D og E dokumenteres, besvares og godkjennes
• Inntil 18 måneder

Fase 1: Forankring og handlingsplan 
• Formell forankring 
• Besvare Standardens område A og B 
• Utarbeide Statusrapport på Standarden område C-D-E
• Utarbeide og vedta Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling
• Inntil 6 måneder 



• Miljøsertifiseringer 

• Klima- og miljøvennlige opplevelser 

• Klimavennlig transport

• Lokal mat og lokale innkjøp

• Inkluderende rekruttering, lærlingeplasser

• Fremme grønne bygg i reiselivet 

• Universell utforming og tilrettelegging 

• Sirkulærøkonomi og gjenbruk

• Prioritering segment og marked

• Gjesteinformasjon om gode miljøvalg

• Vertskap/god formidling

Eksempler fra handlingsplaner:

Fo
to

: T
in

a 
St

af
rè

n
/V

is
it

n
o

rw
ay

.c
o

m



Evalueringsrapport 2016 - overordnet effekt 
av bærekraftarbeidet  på reisemålet

• Spisset utvikling – reisemål og bedrifter 

• Samle og vise gode tiltak på reisemålet

• Mer samarbeid og kompetanse næring

• Bedre samhandling reiseliv/kommune 

• Felles løsninger 

• Styrket grunnlag for prioriteringer

• Styrket omdømme og konkurransekraft

• Økt tillit blant turoperatører og gjester
Foto: C.H - VisitNorway.com

Referanse: Evaluering merkeordning 2016, 
Turoperatørundersøkelsen 2018



Takk for meg!

www.visitnorway.no/innsikt

www.innovasjonnorge.no

http://www.visitnorway.no/innsikt
http://www.innovasjonnorge.no/


26 reisemål jobber systematisk med bærekraftig 
reisemålsutvikling pr mai 2018

Vega Lærdal TrysilRøros

Setesdal

Svalbard

GeiloInderøy

Lysefjorden

Lyngenfjord

Lindesnes-
regionen

Femund/Engerdal

Idre, 
Sverige

• Lillehammerregionen
• Geiranger
• Suldal
• Tromsø

• Lofoten
• Oslo
• Sognefjorden
• Vesterålen
• Alta
• Varanger
• Valdres
• Narvik

Sälen, 
Sverige

14 Merkede reisemål
4 reisemål i fase 2

8 reisemål i fase 1 


