
HVORDAN PRIORITETER OMSÆTTES TIL PRAKSIS

Der findes ingen ultimativ formel som er 100% korrekt når det 
kommer til at skabe en bæredygtig turistudviklingsplan. Litteratur 
og forskning om emnet har dog identificeret nogle nøgleelementer, 
i planer og strategier – der virkelig formår at fremme bæredygtighed 
inden for turismeudvikling set fra et landdistriktsperspektiv.

På de følgende sider præsenteres en kort oversigt over hvilke 
prioriteringer identificeredes i turistplaner og strategier omkring 
bæredygtige visioner for den fremtidige udvikling af turismen. 
Eksemplerne kommer fra en forskning som inkluderede analyser av 
mere end 100 turismeudviklingsplaner og strategier fra de nordiske 
landdistrikter. Her lægges der særlig vægt på gode eksempler på 
hvordan turisme strategier har været udarbejdet med hensyn till 
facilitering af processen, graden af lokal involvering i processen og i 
hvilket omfang samarbejde mellem de forskellige niveauer 
opmuntres for at skabe synergier. 

Eksemplerne er ofte forskellige men de har alle til fælles at de 
fremmer synergier mellem sektorer, samt fremmer samarbejde 
mellem aktører, mellem den offentlige og den private sektor og 
forskellige administrative niveauer. Deres hovedmål er at bidrage til 
en langsigtet turismeudvikling der er hensigtsmæssig for 
landdistriktsudveklingen og skaber værdi, der ikke kun er 
økonomisk og som sker i harmoni med de lokale beboere og miljøet.
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EKSEMPLER FRA TURISMEPLANER I DE NORDISKE LANDDISTRIKTER



FÆRØERNE – BEGRÆNSNING AF VÆKST FOR AT BEVARE EGENSKABER
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Færøerne besluttede i at inddrage  en taskforce med personer fra 
ministerier, regionale DMO’er, folk fra kommunernes forening, 
turistorganisationen og miljøstyrelsen i arbejdet bag deres 
bæredygtige turismestrategi. Disse personer fungerede som 
mellemled mens selve planens prioriteringer blev udviklet på 
omkring 60 by møder. 

Deltagelse fra folk fra kommuner, DMO'er og turistindustrien var 
tilskyndet, men miljøorganisationer og andre NGO'er såvel som 
offentligheden blev opfordret til at deltage i disse møder. Resultatet 
er et dokument, der ikke kun behandler turismevækst og mulige 
positive virkninger af turisme, men også diskuterer behovet for at 
løse mere kontroversielle og debatterede spørgsmål, f.eks. hvordan 
man udvikler turisme på en kulturel og miljømæssigt bæredygtig 
måde, bevare identitet og historisk kultur, hvordan man begrænser 
antallet af besøgende til bestemte steder og minimerer antallet af 
krydstogtskibe.

På baggrund af dette arbejde udviklede Færøerne derefter en anden 
mere tilgængelig strategi – konceptet bag planen har fået sloganet  
’preservolution’ som er designet til at bevare og udvikle nationens 
særskilte natur og kultur og for at hjælpe turistindustrien med at 
vokse på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Den nye strategi for bæredygtig turismeudvikling har et centralt 
tema om ”kvalitet frem for kvantitet”.

Begrænsning af muligheden for at øge antallet af besøgende og 
indføre nye afgifter på turismen er to ting som turistorganisationer 
og DMO'er ofte er imod da deres hovedmål først og fremmest ses at 
skabe vækst. Disse to direkte handlinger der blev udført på 
Færøerne, viser imidlertid at processen med aktivt at inkludere 
mange deltagere med forskellige interesser i turismestrategien 
resulterede i at de to store temaer blev drøftet og direkte 
behandlet. 

I denne forstand, virker processen på Færøerne at have resulteret i 
en turiststrategi som er snarere en overordnet vision for den lokale 
udvikling som turismen er en del af, i stedet for at være en plan der 
kun tager hensyn til at generere mere vækst.

#1 Kvalitet for 
kvantitet

#2 Turisme for 
hele Færøerne, 
hele året rundt

#3 Viden og 
professionalisme

#4 En fælles 
lovgivning



REGION MIDTJYLLAND – SDG’ER I MIDTJYSK TURISME KONTEKST
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Region Midtjylland har haft fokus på hvordan turisme kan bidrage til 
den regionale udvikling, til lokal legitimitet og kan have synergier 
med andre sektorer, politikker og planer. Processen med at udvikle 
denne plan omfattede der for blandt andet interviewer med 
eksperter samt workshops og fokusgrupper til at få indsigter for en 
bredere kreds med henblik på at inddrage forskellige aktører og 
kvalificere og forankre arbejdet undervejs. 

Udviklingsprocessen for Region Midtjyllands turismeplan 
inkluderede også en indsats for at få deltagerne til at 
operationalisere SDG'erne og omsætte målene til turisme. Ud fra 
dette arbejde har deltagerne på førnævnte workshop bidraget til at 
prioritere de mål, der er særligt brugbare i en midtjysk turisme 
kontekst men i forbindelse med SDG'ernes globale og lokale 
visioner. 

Evalueringer af hvordan turisme og udviklingsplanen fungerer i 
praksis, er også foretaget i Midtjylland midtvejs og tættere på 
slutningen af   planens varighed hvilket er med til at skabe en levende 
turismeplan, som tjener den regionale udvikling af en destination. 
Borgernes engagement i at definere SDG'erne i en lokal kontekst og 
evalueringer af hvordan arbejdet udspiller sig har på denne måde 
blevet brugt til at bidrage til en følelse af mere lokalt ejerskab og at 
turismen faktisk er til gavn for lokalbefolkningen.

HVAD IDENTIFICERER DISKUSSIONEN I DE MERE 
'BÆREDYGTIGE' TURISMEPLANER?

• Behovet for mere koordinering og samarbejde
• Bæredygtigheds bekymringer nævnes
• Turisme vækst bør bruges for at skabe uddannelse og kompetence 

udvikling
• Behovet at udvikle funktionelle turismeregioner
• Bekymringer og planer for naturbeskyttelse og reservater er udtrykt
• Betydningen af at opretholde en regions ægthed (endogent 

fremvoksen/autenticitet)
• Værdiskabelse i et langsigtet perspektiv (kvalitet frem for kvantitet, 

længere sæson og helårsjob)
• Negative effekter af turisme såvel som muligheder behandles
• Synergier, sikring af lokale fordele og positive virkninger for andre 

sektorer
• Værdikæden er ikke kun økonomisk
• Turismen må bidrage til forbedring af livskvaliteten for 

beboerbefolkning
• Behovet for en legitim turismeforvaltning på lokalt og regionalt niveau
• Klarere vejledning i hvordan man udvikler en destination på en 

bæredygtig måde
• Bæredygtig turismeudvikling ses som regionale udvikling, der sker i 

ligevægt med miljøet og lokalbefolkningens vilje, til gavn for hele 
regionen



ØST-ISLAND – UNDERSØGELSER, INKLUDERING OG OPFØLGNING
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På Austurland har de forsøgt at skabe ramme for fælles værdier, 
fælles interesse og fælles fortælling ved at involvere lokale aktører 
og få oprettet samarbejde mellem dem og regionale og nationale 
aktører, samtidig som de engagerede offentlige og private aktører i 
forsøget på at skabe koordination og samarbejde på tværs af 
administrative niveauer og forskellige sektorer i regionen.

Før arbejdet med den nye turiststrategi påbegyndtes, blev der 
foretaget holdningsundersøgelser blandt indbyggerne i Austurland
med to års mellemrum, hvor synspunkterne om turisme og 
destinationen blev overvåget. Blandt spørgsmålene var folks 
meninger om vigtigheden af   turisme i regionen, hvis turismen havde 
positive virkninger på Austurland generelt, om den havde positive 
eller negative virkninger på mennesker personligt osv. Folk blev 
også bedt om at vurdere de effekter turismen havde på 
kommunerne i regionen både positive og negative.

Resultaterne gav derefter diskussionspunkter i udviklingen 
af   destinationsstyringsplanen som derefter blev foretaget i en 
deltagende proces til en række møder i forskellige dele af regionen. 
Turismeplanen følges derefter op med årlig rapportering for at 
vurdere om regionen lykkedes med at opfylde deres mål eller ej. 

Dette gøres ved fortsat at udføre undersøgelser og på den måde 
rapportere tilbage til de involverede aktører. Austurland

efterstræber at kombinere kvalitative og kvantitative datakilder 
som grundlag og ikke kun basere turismeudvikling på traditionelle 
data som overnatninger og forbrug, men også bygge på meninger 
fra både lokale og besøgende.

Bæredygtig
turismeplan

Undersøgelser

Ledelse

Fælles 
deltagelse

Feedback

Evaluering

Rapportering



NORGE - LEDERSKAB OG BINDENDE PARTNERSKABSAFTALE  
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I Norland i Norge er udgangspunktet i turismeudviklingen at alt og 
alle der er forbundet med en destination er på en eller anden måde 
en del af at levere oplevelsen og bør derfor være involveret i at 
skabe og vedligeholde visionen om en bæredygtig turisme 
destination. I processen med at udarbejde turismestrategien blev 
det derfor også anset for vigtigt at også involvere aktører, der ikke 
nødvendigvis betragter sig selv som turistaktører.

En af de vigtigste opgaver var at sikre samarbejde mellem 
erhvervslivet, den offentlige sektor, forsknings- og udviklingsmiljøet 
og den private sektor for at bidrage til bæredygtige 
turistvirksomheder og et bæredygtigt lokalsamfund. Strategien 
viser mange forskellige mål, der skal opfyldes, og placerer dem på 
forskellige aktørers skuldre. Forskellige taskforcer eller grupper er så 
ansvarlige for bestemte opgaver.

Disse forskellige grupper modtager derefter hjælp og vejledning fra 
afdelinger inden for Innovation Norge som er også ansvarlig for at 
tildele destinationer et certifikat som en ’bæredygtig destination’.
Mærkningsordningen er et værktøj til strategisk planlægning, 
implementering og måling af arbejdet med bæredygtig udvikling. 
Både erhvervslivet, lokalsamfund og kommuner deltager og skal 
bidrage til arbejdet så en certificering kan udstedes. Hvert tredje år 
bliver destinationen evalueret igen for fortsat godkendelse.

I Sogn og Fjordane i Norge har forskellige prioriteter og mål i forhold 
til opnåelse af bæredygtig turisme blevet forankret i en strategi. 
Turismestrategien er faktisk et detaljeret kapitel i det, der kaldes en 
’værdiskabelsesplan’ der opdateres årligt baseret på fremskridt og 
feedback fra de involverede aktører og vurderinger af hvordan de 
tilsigtede mål udspiller sig.

Et centralt gennemgående tema i alt arbejdet er at 'værdi' ikke kun 
måles i økonomiske termer. Turismeplanen indeholder en lang liste 
over ansvarsområder, forskellige mål er forskellige aktørers ansvar, 
der skal arbejde kollektivt og derfor behøver at koordinere. Derefter 
gøres konkrete og langsigtede aftaler mellem kommuner, 
destinationsvirksomhederne og andre interessenter.

En styringsgruppe fortsætter overvåger strategiens fremskridt ved 
at følge op og have det overordnede strategiske ansvar for arbejdet 
med turismeplanen. Midler til involverede aktører, der er relateret til 
processen og fortsat bistand, udbetales først når kriterier er opfyldt. 

Mens denne metode er tidskrævende og kan være bureaukratisk, 
har den til formål at sikre at forskellige aktører fortsætter med at 
samarbejde og koordinere deres indsatser så turismestrategien kan 
fortsætte med at iværksætte og bidrage til, at turismen udvikler sig 
på en bæredygtig måde.

‘ALLE ER LEVERANDØRER AF OPLEVELSER’



VÄST-SVERIGE – ”AT GØRE DET LET AT GØRE RET”
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Turistrådet i Vest-Sverige har omdefineret sin rolle og formål for at 
være bedre rustet til at opfylde visionen om en bæredygtig udvikling 
af turisme – en sektor der ses positivt af de lokale og bidrager til 
udviklingen af regionen, både socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Det indebærer at acceptere at turisme altid har en miljøpåvirkning 
men det bør gøres enkelt for alle at have så lidt effekt som muligt –
offentlige og private, store eller små, virksomheder og 
enkeltpersoner, lokale indbyggere og besøgende. Hovedformålet at 
gøre det let for besøgende og andre at gøre ret og det præsenteres 
med fire grundlæggende principper: 

1. Så lidt unødvendig miljøvirkning som muligt
2. Det skal være godt for både lokale og besøgende
3. Der skal satses på flere besøgende i lavsæsoner
4. Flere fuldtidsjob og mere robuste virksomheder. 

Turistrådet i Vest-Sverige betragter nu deres hovedrolle at 
promovere konceptet, vejlede dem der er involveret og følge op på 
deres fremskridt. Ved at gøre dette sigter de mod at transformere 
turistudviklingen i regionen i de kommende år for bedre at fremme 
kvalitet og ansvarlig opførsel for både lokale og besøgende, såvel 
som offentlige og private aktører i turistindustrien.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER FØR, UNDER OG EFTER 
UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG TURISMESTRATEGI

• Undersøgelser før, under og efter processen
• Enkle beskeder - begrænsning af mere komplekse spørgsmål til korte og 

letforståelige nøglebudskaber
• Legitimt lederskab, der tilskynder til deltagelse
• Opfordre deltagelse ud over kerneturismesektoren, herunder lokale og andre 

virksomheder, offentlige og private aktører, miljøorganisationer osv.
• Have hele udviklingsprocessen åben, offentliggør udkaster og tillad kommentarer 

og diskussioner inden afslutning
• Opfølgning og feedback mellem styregruppe til arbejdsgrupper/ 

virksomheder/andre aktører
• Måling og vurdering af præstation
• Målrettet og regelmæssig kommunikation
• Opdatering og justering af strategier baseret på erfaring og feedback
• Regelmæssig og formel rapportering af de vigtigste faktorer
• Diskutere mere kontroversielle og debatterede spørgsmål fra begyndelsen
• Tænk langsigtet og definere 'værdi' som mere end kroner og ører
• Konkrete og enkle initiativer
• Gør det værdifuldt for virksomheder og kommuner at deltage i bæredygtige 

turisme udviklingsprogrammer og stille minimale krav på deltagere, 
• Prioritere initiativer der bidrager til lokalsamfundet
• Involvere 'bæredygtighed' i alt arbejde, men også have 'bæredygtighed' som et 

separat mål
• Langsigtede aftaler mellem aktører
• Oprette 'taskforce' eller 'arbejdsgruppe', der har ansvar for bestemte opgaver
• Turismeudvikling til gavn for de lokale, berige deres levende kvalitet og værdi
• Certificeringer gennem deltagelse og viste resultater
• Skabe balance imellem top/down og bottom/up
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NORGE - LEDERSKAB OG BINDENDE PARTNERSKABSAFTALE  
Formålet og målet med at skabe en bæredygtig turismestrategi er 
at etablere en overordnet forståelse af værdiskabelse for at nå frem 
det endelige mål som er at gavne den lokale befolkning så meget 
som muligt, tilskynde til samarbejde og skabe synergier mellem 
eksisterende ressourcer, samtidig som at lokale perspektiver og 
globale udfordringer indgår. 

Etablering af vertikalt samarbejde – mellem niveauer, 
offentlig/privat og sektorer – ses som en af de største fordele ved 
deltagende processer for at opnå synergimuligheder men også at 
diskutere (og forhåbentlig løse) interessekonflikter og potentielle 
modsætninger. Mange af de gode eksempler fra de nordiske lande 
viser også, at strukturen til udvikling og vedligeholdelse af en 
bæredygtig turismestrategi indebærer anvendelse af både 
top/down og bottom/up metoder. At afbalancere disse to metoder 
er dog vigtig for en vellykket proces.

God styring af en sådan proces, indebærer også opfølgning av 
styringsgruppe som derefter foretager justeringer baseret på 
feedback og målinger fra de involverede for bedre at skabe en 
forenet vision om strategien. Hvor aktørerne får en ordentlig 
indflydelse på visionen og muligheder at påvirke den anses det 
generelt at legitimiteten af processen øges og at den skaber en 
større følelse af lokalt ejerskab.

Måden at udvikle en turismestrategi, der virkelig værdsætter en 
bæredygtig turismeudvikling, skal derfor sikre en bred deltagelse i 
hele processen, for at skabe synergier og aktivere alle lokale 
ressourcer samt bidrage til at de lokale og deres trivsel er på første 
plads. 

Det inkluderer også at visionerne inddrager lokale såvel som globale 
perspektiver og at værdiskabelse vurderes kulturelt og 
miljømæssigt såvel som økonomisk. Selvom det kan være 
tidskrævende, ses opfølgning på disse forhold også som afgørende 
da turisme er et dynamisk fænomen der påvirker og påvirkes af 
mange eksterne faktorer. 

Udvikling af turisme i landdistrikter bør derfor 
være under konstant overvejelse, så turisme 
bedst kan bidrage til målet om at den skal 
medføre fordel for den regionale/lokale 
udvikling.

Dette dokument er en kortere version af en mere detaljeret 
publikation, der er tilgængelig her:
https://crt.dk/project/baeredygtig-turisme/
https://nordregio.org/publications/


