


Hva er Merket?

• Kvalitetsmerke for reisemål i Norge

• Bygger på en standard med kriterier og 
indikatorer

• I tråd med de 10 prinsippene for et 
bærekraftig reiseliv 

• Ivareta natur, kultur, og miljø

• Styrke sosiale verdier

• Økonomisk levedyktighet

• Setesdal fikk merket i 2016

• Forutsetter kontinuerlig utvikling
• Fornyes hvert 3.år



Bærekraftig reiselivsutvikling

Bevaring av natur, 
kultur og miljø
For de neste 
generasjonene

Styrking av 
sosiale verdier
Lokalsamfunn 
høres

Sikre økonomisk 
levedyktighet =
Lønnsom næring

https://vimeo.com/newson/review/173764800/8b4d06d610
https://vimeo.com/newson/review/173764800/8b4d06d610


10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv (UNWTO)

Bevaring av natur, 
kultur og miljø

1.Kulturell rikdom

2.Landskapets fysiske og 
visuelle integritet

3.Biologisk mangfold

4.Rent miljø og 
ressurseffektivitet

Styrking av 
sosiale verdier

5.Lokal livskvalitet og 
sosial verdiskapning

6.Lokal kontroll og 
engasjement

7.Jobbkvalitet for 
reiselivsansatte

8.Gjestetilfredshet og 
trygghet; 
opplevelseskvalitet

Økonomisk 
levedyktighet

9. Økonomisk levedyktige 
og konkurransedyktige 
reiselivsdestinasjoner 
gjennom lokal 
verdiskapning 

10.Økonomisk 
levedyktige og 
konkurransedyktige 
reiselivsbedrifter
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(1) Prinsippene bygger på UNWTO sin definisjon av et bærekraftig reiseliv - ”Making Tourism More Sustainable. A guide for policy makers”. 
UNWTO/UNEP, 2005. EU benytter også definisjonen som utgangspunkt for sin handlingsplan for et bærekraftig, europeisk reiseliv, jfr. rapporten 

”Action for More Sustainable European Tourism” - februar 2007.
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Utvikling – miljømessig, sosialt og økonomisk
• Helårig reiseliv og vekst lavsesong

• Utvikle natur- og kulturopplevelser

• Tilrettelegge bruk av naturen

• Utnytte særegenheter og ubrukte muligheter

• Kommunale planer –
reiselivsutvikling=lokasamfunnsutvikling

• Lokal og kortreist mat og drikke

• Matsvinn

• Redusere bruk av papir og plast

• Miljøsertifiseringer

• Avfallshåndtering

• Redusere utslipp: ladestasjoner, miljøvennlig 
kollektivtilbud, el-kjøretøy til utleie, el-ribb?

• Energisparing

• Vertskapskurs og guidekompetanse

• Gjestesikkerhet

• Kompetanse i reiselivet 
• Innovasjon Norges kurs med god finansiering

• Ringvirkningsanalyse og undersøkelser



Norge oppfattes som et rent, vakkert og bærekraftig reisemål

Vår oppgave er å sikre at det forblir slik også i fremtiden



Hvorfor er dette viktig for den enkelte kommunen
• Styrker samarbeidet i dalen

• Tar tak i felles utfordringer og muligheter

• Styrker innholdet i Visit Setedal

• Bidrar til produktutvikling og opplevelsesproduksjon

• Sikrer konkret og langsiktig utvikling

• Øker samarbeid og kompetanse

• Utvikler reisemålet og enkeltbedriftene 

• Øker tillit blant turoperatører, samarbeidspartnere og gjester

• Merket gir anerkjennelse internasjonalt



Vega Lærdal TrysilRøros

Setesdal

Svalbard

GeiloInderøy

Lysefjord

Lyngen-
fjord

Lindesnes-
regionen

Femund Engerdal

Idre, Sve

• Geiranger
• Suldal
• Tromsø
• Lofoten
• Oslo
• Sognefjorden
• Vesterålen
• Alta
• Varanger
• Valdres
• Narvik
• Kirkenes

Sälen, Sve

15 reisemål er merket bærekraftig

12  reisemål er i gang

Visit
Lillehammer



Forankring og samarbeid er suksessfaktorer

• Utfordringer i Setesdal
• Kommunenes rolle 

• Involvering av og 
engasjement blant de store 
aktørene

• Dialog i dalen – tilhørighet til 
Visit Setesdal


