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United Nations World Tourism Organization



Tall….



Visste dere at…

• Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) regner med at innen 2016 er over så vil over 1,1 
milliard turister ha vært på en internasjonal reise bare dette året, ifølge UNWTO-
rapporten Tourism Highlights 2016. I år 2000 var 674 millioner turister på reise.

• Alle disse reisene vi foretar har både positive og negative effekter for lokalsamfunn og for 
kloden vår. Turisme skaper arbeidsplasser. Da er det viktig at det er trygge og anstendige 
arbeidsplasser som skapes.

• Turisme har også utfordringer for natur og miljø. Reiser i sårbare naturområder krever at 
de reisende håndterer miljøet de kommer til på en skånsom måte. Transport er også en 
stor CO2-kilde, spesielt flyreiser er en utfordring for verdens CO2-regnskap.

• For å skape oppmerksomhet om disse temaene bestemte FNs generalforsamling at 2017 
skulle være FNs år for bærekraftig turisme for utvikling. Bærekraftsmål/bærekraftig turis

• I 2015 ble FNs 17 bærekraftsmål vedtatt. FNs bærekraftsmål er verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 
2030



UNWTO fremhever fem punkter for hvordan turisme kan spille en nøkkelrolle for FNs 
bærekraftsmål. Turisme kan bidra til:

•inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst
•sosial inkludering, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom
•effektiv bruk av ressurser, beskyttelse av miljø og klima
•kulturelle verdier, ulikhet og verdensarv
•gjensidig forståelse, fred og sikkerhet















Vekst i reiselivet – utfordringer og 
muligheter

Magne Amundsen

Næringssjef

Alta – 14. mai 2018

Skjermdump: Google



Utfordringer

Næringa er ikke 
tatt på alvor

Bærekraft Vekstutfordringer
Ikke med i 
kommunal 
planlegging

Ikke systemer for 
hvem som skal 

betale 
tilrettelegging

Faren for oss -
dem

Sikkerhet Cowboy-tilstander

Foto: Bård Løkken/Nordnorsk reiseliv



Reiselivsstrategi for Tromsø kommune
• Visjon: «Tromsø – lokal tilhørighet i det urbane Arktis». 

• Mål for Tromsøsamfunnet: Veksten i reiselivet skal skje på en økonomisk, miljømessig, 
kulturell og sosialt bærekraftig måte og planlegges fra et innbyggerperspektiv for å skape 
stolthet og styrke destinasjonens integritet, og samtidig minimere negative effekter at 
veksten i reiselivet.

• Mål for reiselivet: Tromsø skal tiltrekke seg flere besøkende og skape vekst og positiv 
utvikling for det lokale næringslivet.

• Mål for besøkende: De besøkende skal få gode opplevelser i møte med Tromsø. De gode 
opplevelsene skal gi mer kunnskap og forståelse for vår del av verden, og økt innsikt i vår 
kultur og vår bruk av naturen.

• Mål for omlandet: Tromsø skal videreutvikle sin rolle som inngangsport til regionen, og 
bidra til en bedre samhandling med regioner og kommuner rundt Tromsø.

Foto: TIFF/Bianca Fjellstad



Tromsø som bærekraftig 
reisemål

Prosjektets hovedmål

• Tromsø som reisemål utvikles i 
en bærekraftig retning over 
tid, og lykkes med remerking
hvert tredje år. Dette skal sikre 
omdømmet og bidra til at 
Tromsø markedsføres som et 
attraktivt reisemål også i 
fremtiden

Prosjektmål

1. Merverdi gjennom økt oppholdstid, større geografisk og sesongmessig spredning av de 
tilreisende

• En skal sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjonen i et 
langsiktig perspektiv.

2. Tromsø skal gi en høy arktisk opplevelsesverdi til de tilreisende

• Til eksempel vil en høy arktisk opplevelsesverdi vises gjennom ekte natur-, kultur- og 
miljøopplevelser

3. Tromsø skal utvikle et godt vertskap og legge til rette for god besøksforvaltning.

• Tromsø skal sørge for gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet for de besøkende.

Kommunene, reiselivet og lokalbefolkningen skal være bidragsytere for å unngå sosial utnytting og 
degradering av de kvalitetene som er unike for destinasjonen.

Foto: Nordnorsk reiseliv/ Shiegru Ohki
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