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Hvorfor skal 
Narvikregionen 
merkes som 
bærekraftig 
reisemål?

Reiselivsmeldinga, st. mld 19 – understreker at 
bærekraft skal være en premiss for all utvikling. 

Sikre verdiskaping.

Sikre ansvarlighet innfor næringa.

Kvalitetsstempel innenfor omdømmebygging.

Attraktivitet og konkurransefortrinn.

Forutsetning for vekst.

Svarer til et behov hos reisemålet.

Destinasjonsutvikling.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20162017/id2543824/


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 
• 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 

Fasene



Hva kan bli effekten av bærekraftarbeidet?

• Samle og synliggjøre gode tiltak som er 
satt i verk
• Finne løsning på felles utfordringer
• Langsiktig utvikling av reisemålet med 

bærekrafthensyn som del av 
beslutningsgrunnlaget
• Styrke omdømme og konkurransekraft
• Øke samarbeid og kompetanse
• Utvikle reisemålet og enkeltbedriftene 

• Bl.a. økt kunnskap om og handlekraft på miljøtiltak 
og miljøsertifiseringer

• Øke tilliten blant turoperatører og gjester



Handlingsplan –
Narvikregionen merket 

som bærekraftig reisemål

Handlingsplanen inneholder fire 
tiltaksområder for et bærekraftig 
reisemål:

• Besøksforvaltning og miljøansvar
• Helårsbasert reiseliv og produktutvikling
• Kompetanseheving
• Markedsføring, kommunikasjon og 

samarbeid



Tiltaksområder

• Tiltaksområde 1: Besøksforvaltning og miljøansvar
• Hvordan forbereder vi oss på økt antall besøkende? Kan vi påvirke utviklingen og 

styre hvem som kommer? Hvor de skal ferdes? Hvordan kan vi legge til rette for at 
gjestene opplever våre områder på en bærekraftig måte – som også ivaretar 
lokalbefolkningen?

• Tiltaksområde 2: Helårsbasert reiseliv og produktutvikling
• Hvordan kan reiselivet i vår region opprettholde sin levedyktighet i overskuelig 

fremtid? Hvordan kan vi skape økt lønnsomhet i reiselivsnæringen? Hvordan kan 
vi legge til rette for lokalt samarbeid for å skape helhetlige og bærekraftige 
reiseopplevelser?

• Tiltaksområde 3: Kompetanseheving
• Hvordan kan vi møte økt turistvekst på en bærekraftig måte? Hvordan kan 

reiselivet i vår region møte trender som digitalisering og delingsøkonomi? 
Hvordan kan vi øke verdiskapingen i reiselivet gjennom økt kompetanse på 
bærekraft?

• Tiltaksområde 4: Markedsføring, kommunikasjon og samarbeid
• Hva skal til for å få en samkjørt reiselivsnæring i vår region? Hvordan kan man 

utvikle konkurransekraften innenfor reiselivet i vår region ved målrettet og 
helhetlig markedsføring? Hvordan kan vi sammen markedsføre og skape en total 
reiseopplevelse?


