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 BÆREKRAFTIG REISEMÅL 

I 2016 ble Longyearbyen kvalifisert som et bærekraftig reisemål. 

Kvalifiseringen oppfyller Innovasjon Norges 10 prinsipper for 

bærekraftig reiseliv, og er bygd opp rundt naturverdier, sosiale 

verdier og økonomiske verdier. 

Det synlige bevist på statusen som bærekraftig reisemål ble 

overrekt av næringsminister Monica Mæland i en markering i 

Nærings- og fiskeridepartementet juni 2016. 

Høsten 2016 kom også Svalbard og Longyearbyen inn 

på den prestisjetunge listen over verdens mest 

bærekraftige reisemål, Top 100 of Green Destinations.   

-  

- Dette er et norsk kvalitetsmerke, som viser at norske 

reisemål tar bærekraft på alvor. 

Næringsminister Monica Mæland  

MERKEORDNINGEN INNEBÆRER 

Ordningen innebærer at reisemålet måler og dokumenteter innsats 

og status innenfor fem områder:  

- A. Forankring og implementering politisk  

- B. Forankring og implementering på reisemålet  

- C. Bevaring av natur, kultur og miljø  

Merket for bærekraftig reisemål 
 
Merket for Bærekraftig reisemål 
er et kvalitetsmerke for reisemål 
i Norge. Merket bygger på en 
standard som setter tydelige 
krav til reisemålets evne til 
bærekraftig virksomhet og 
utvikling. 
 
Merkeordningen er et tilbud til 
norske reisemål som ønsker å ta 
et ansvar for reiselivets negative 
påvirkning på miljøet. 
 
Merking forutsetter at reisemålet 
tar vare på natur, kultur og miljø 
og styrker sosiale verdier og er 
økonomisk levedyktig. 
 

 



 

- D. Styrking av sosiale verdier  

- E. Styrking av økonomisk levedyktighet 

Innenfor disse temaområdene er det gjennomgått over 40 

indikatorer og 100 kriterier.  

 Miljøvernfondet støtter prosjektet «Merkeordningen - 

bærekraftig reisemål» som kan bidra til en kvalitativ utvikling 

av reiselivet der det likeverdig vektlegges både miljømessig, 

sosial og økonomisk bærekraft.  

Nettsak 21.11.2013 www.miljovernfondet.no 

TILTAK 

I tillegg til å gjennomføre merkekravene er det gjennomført en 

rekke praktisk tiltak. Et lite knippe eksempler: 

- Gratis utlån av gjestespark  

- Gratis utlån av gjestsykler 

- LongyearbyVERT  

- Miljøfyrtårnsertifisering 

- Konferanse om energiøkonomisering 

- Ryddedugnader 

- Tomgangsaksjon 

Vi har i også gjennomført en undersøkelse blant lokalbefolkningen 

hvor det bla ble spurt om i hvilken grad innbyggerne er positive til 

reiselivsnæringa. I tillegg er det gjennomført en stor 

gjesteundersøkelse for å finne ut hva gjestene som besøker 

Longyearbyen mener om våre bærektaftige standard.  

 

Fondet mener denne tildelingen er viktig for at reiselivet som 

en viktig næringsaktør vil bidra                                                      

til natur og kulturminnevern på Svalbard 

Nettsak 21.11.2013 www.miljovernfondet.no 

 

FAKTA OM MERKET 

- - Kvalitetsmerket 
«Bærekraftig reisemål» 
tildeles reisemål som 
jobber systematisk for å 
styrke gjesteopplevelsene 
og redusere reiselivets 
negative innvirkning på 
klima og miljø. 
 

- - Reisemålene som 
oppnår merket har oppfylt 
en lang rekke krav knyttet 
til å redusere sitt miljø- og 
klimamessige fotavtrykk. 
De jobber målrettet for 
god bevaring av natur og 
kultur, godt samarbeid i 
lokalsamfunnet og en 
sunn økonomi i reiselivet. 
 

- - Kravene holder høy 
internasjonal kvalitet, og 
er utviklet i tett samarbeid 
med anerkjente 
internasjonale 
organisasjoner, som 
UNWTO, EU og GSTC 
(Global Sustainable 
Tourism Council). 
Internasjonale miljøer som 
Sustainable Travel 
International har bidratt i 
utviklingen av 
merkeordningen. 
 

- - Merket må fornyes hvert 
tredje år.  

http://www.miljovernfondet.no/


 

HANDLINGSPLAN 

Bærekraftsatsingen skal være et felles fokus og vise at Longyearbyen 

som reisemål tar ansvar for fremtiden. Bærekraftig handlingsplan 

omfatter pågående og planlagte tiltak, og skal sikre at 

bærekraftelementet videreføres i reisemålsutviklingen etter at 

prosjektperioden er avsluttet. Bærekraftig handlingsplan skal være 

førende for utviklingsarbeidet som reisemålet skal gjøre frem til re-

merking i 2019.  

En bærekraftig reisemålsutvikling er definert som en felles oppgave, 

og via handlingsplanen er hele lokalsamfunnet – organisasjoner og 

lokalbefolkningen -  invitert til felles innsats for å jobbe med 

bærekrafttiltak.  

 

VIDEREFØRING 

Resultatet av bærekraft-prosjektet videreføres i den helhetlige 

masterplanen for utviklingen. Reisemålets ambisjoner, mål og 

prioriteringer er definert i masterplanen «Svalbard mot  2025», 

der prosessen for å oppnå «merket for bærekraftig reisemål» har 

vært et sentralt element. Reiselivet vil sørge for at utviklingen av 

reisemålet skjer langs bærekraftige dimensjoner – hvor av 

naturmiljø, kulturminner og lokalsamfunn ivaretas.  

OMTALE 

Prosjektet har fått mye positiv omtale i Svalbardposten og i andre 

media. Tiltakene har fått god dekning, og vi har selv bidratt med 

leserinnlegg, kronikker og informasjon på ulike flater. Visit 

Svalbard er invitert til ulike reiselivskonferanser for å snakke om 

bærekraftsatsingen som er gjort på reisemålet vårt, og vi har holdt 

flere orienteringer om temaet i reiselivsfaglige sammenhenger, og i 

kontakt med myndighetene og politikere.  

TILSAGN 

Høsten 2013 fikk Visit Svalbard 350 000 kr i støtte fra Svalbards 

miljøvernfond til prosjektet Merkeordningen «Bærekraftig 

reisemål» og prosjektet har pågått i en periode på  to år i fra 2014.  

 

BÆREKRAFTIGE 
REISEMÅL MERKER 
FORSKJELLEN-  
 

- blir mer attraktive 
 

- får anerkjennelse for å ta 
ansvar 
 

- skaper troverdighet i 
markedet 
 

- øker kvaliteten av 
enkeltprodukter og 
helhetsproduktet 
 

- samler og synliggjør de 
mange gode tiltak som 
allerede er satt i verk 
 

- skaper engasjement og 
samarbeid i lokalmiljøet 
blant ansatte og blant 
gjestene 
 

- får godt verktøy og 
drahjelp til gjennomføring, 
og markedsføring av 
bærekrafttiltakene 
 

- synliggjør den globale 
betydningen av lokale 
tiltak 

 

BÆREKRAFTIGE 
REISEMÅL I NORGE 

- Trysil, Vega, Røros, Lærdal, 
Geilo, Setesdal, Inderøy og 
Longyearbyen  
 



 

Prosjektet har vært vellykket og gjennomføring og resultat er i tråd 

med beskrivelsen av prosjektet. 

 

 

- Forbrukere er i økende grad opptatt av klima, miljø 

og sosiale forhold. Stadig flere turister etterspør og velger 

reisemål som viser ansvar. Vi ser også at bærekraft de siste 

årene har blitt en viktig faktor når turoperatører setter 

sammen turer. Det er derfor gledelig å se at flere 

destinasjoner i Norge satser på dette. 

Audun Pettersen, direktør for bærekraftig reiseliv og mat i 

Innovasjon Norge 

 

NOEN AKTUELLE LENKER 

http://visitsvalbard.com/?id=225350786&News=200 

http://www.innovasjonnorge.no/no/reiseliv/Baerekraftig-reiseliv/Merket-for-baerekraftig-reisemaal/#.V3TcxeQkq70 

http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/norge-har-fatt-fire-nye-gronne-reisemal/ 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-far-fire-nye-gronne-reisemal/id2503516/ 

http://visitsvalbard.com/?id=225350786&News=219 

 

 

INNEN REISELIVET 
INNEBÆRER 
BÆREKRAFT Å:  

- ta vare på natur, kultur 
og miljø  

- styrke sosiale verdier  

- være økonomisk 
levedyktig 

http://visitsvalbard.com/?id=225350786&News=200
http://www.innovasjonnorge.no/no/reiseliv/Baerekraftig-reiseliv/Merket-for-baerekraftig-reisemaal/#.V3TcxeQkq70
http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/norge-har-fatt-fire-nye-gronne-reisemal/
https://www.regjeringen.n/
http://visitsvalbard.com/?id=225350786&News=219

