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Merket for bærekraftig reisemål 
Innovasjon Norge tilbyr Merket for Bærekraftig reisemål som verktøy for reisemål som ønsker å jobbe 
langsiktig for en mer bærekraftig utvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. 
Prosessen eies og drives av lokalt eller regionalt reisemåls- eller destinasjonsselskap, med et nært 
kommunalt samarbeid som en kritisk suksessfaktor. 

Merkeordningen består av en standard som skal besvares og dokumenteres, og en arbeidsprosess med 
tilhørende hjelpemidler inkludert en database for registrering og dokumentasjon.  

Reisemålet med sitt destinasjonsselskap gir den geografiske avgrensningen i arbeidet, og både næring, 
lokalsamfunn og kommune(r) involveres i prosessen.  

Reisemålet jobber i 18-24 mnd. for å oppnå en godkjenning. Innovasjon Norge har mulighet til å bidra i 
finansiering av denne avgrensede prosessen for noen reisemål hvert år.  

Et langsiktig innovasjonsarbeid 

Arbeid med økt bærekraft i reiselivet er kontinuerlig og langsiktig og skal gi forbedring over tid. Etter å 
ha kvalifisert for Merket jobber reisemålet videre med forbedringer som del av den daglige driften og 
med nye målinger og kontroll hvert tredje år. Reisemålet vil kunne bruke merket Bærekraftig reisemål 
for å synliggjøre denne langsiktige satsingen og styrke eksisterende merkevare. Markedet for ansvarlige 
bedrifter og produkter øker, og med det også kravene til å dokumentere ansvarlighet. 

Å kvalifisere for merket betyr ikke at reisemålet ER bærekraftig. Merket forplikter reisemålet til å 
fortsette å prioritere bærekraftige løsninger og måle utviklingen på indikatorene også etter at merket er 
oppnådd. Dette skjer da innenfor destinasjonsselskapets ordinære virksomhet, og før tildeling av merket 
må en slik integrering sikres. 

Finansiering 

Innovasjon Norge har mulighet til å bidra til finansiering av prosessen med å førstegangs-kvalifisere for 
Merket for bærekraftig reisemål for noen reisemål hvert år. Finansiering går i første rekke til å dekke 
prosjektledelse, prosessveileder, møtevirksomhet, nødvendige undersøkelser og kontroll. Finansiering 
utover dette må reisemålet selv sikre, og her spiller forankring hos kommunen og i næringen en viktig 
rolle. 

Gjeldende standard 

For å kunne tildeles Merket for bærekraftig reisemål må Standard for Bærekraftig reisemål besvares og 
dokumenteres, og besvarelsen må godkjennes av kontrollør. 

Det er til enhver tid siste versjon av Standarden som skal legges til grunn for arbeidet. Standarden kan 
lastes ned fra Innovasjon Norge sin nettside Innsikt under området Merket for bærekraftig reisemål. 

Gjeldende standard bygger på kriteriesettet til det internasjonale godkjenningsorganet Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC) og ble i juni 2018 tildelt status som «GSTC-recognized Standard» 

Standarden bygger på de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv og består av 44 kriterier og 104 
indikatorer som skal besvares og dokumenteres innenfor områdene: 

A Forankring og implementering politisk 
B Forankring og implementering på reisemålet 
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C Bevaring av natur, kultur og miljø 
D Styrking av sosiale verdier 
E Økonomisk levedyktighet 

Standarden som er GSTC-godkjent, gjelder generelt for alle norske reisemål, og for de aller fleste 
reisemål er det mulig å besvare alle indikatorer.  

Bransjekriterier for cruise og storby 

Enkelte reisemål har et særpreg som gir ekstra utfordringer og derved behov for tilleggsvurderinger. 
Reisemål hvor cruisegjester/cruiseanløp er en vesentlig del av besøkende vil måtte levere også på et 
tillegg til basisstandarden. I tillegg vil det være behov for et tillegg i store byer der behovene hos 
besøkende og innbyggere er vanskelige å skille som målgruppe og hvor for eksempel offentlig transport 
tilrettelegges for innbyggere, men er benyttes av besøkende. 

 

Arbeidsprosessen 
Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess som sammen bistår reisemålet i å 
planlegge, iverksette og måle sitt arbeid for økt bærekraft i reiselivet. Reisemålet med sitt 
destinasjonsselskap gir den geografiske "rammen" for arbeidet, og både næring, lokalsamfunn og 
kommune involveres i en prosess som tar cirka to år.  

Arbeidsprosessen rundt merkeordningen er delt i flere faser:  

Avklaringsfasen 

Er dette riktig for reisemålet? Reisemålet må innfri et sett med krav og forutsetninger før prosjektstart 

Fase 1: Forankring og handlingsplan  
Arbeidet forankres på reisemålet. Standardens områder A og B besvares og dokumenteres. 
Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling utarbeides, og det gjøres en statusrapport på 
Standardens område C, D og E. 

Fase 2: Gjennomføring og måling  
Tiltak for bærekraftig reisemålsutvikling iverksettes. Standardens område C, D og E besvares og 
dokumenteres. Reisemålets besvarelse på alle standardens indikatorer gis en score som danner 
grunnlag for en samlet vurdering. Godkjenning gis etter et kontrollbesøk på reisemålet hvor sentrale 
aktører deltar. 

Etter tildeling av Merket for bærekraftig reisemål videreføres arbeidet med bærekraftig 
reisemålsutvikling. For å beholde merket må følgende oppgaver innfris:  

Årlig bærekraftrapport 
Årlig rapport som beskriver bærekraftig reiselivsutvikling siste året og som publiseres lokalt og nasjonalt.  

Remerking 
Standard for bærekraftig reisemål besvares og dokumenteres hvert 3. år, og reisemålet må vise 
progresjon for å godkjennes for 3 nye år.  
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Avklaringsfasen 
Mange, både bedrifter og reisemål, ønsker å være en del av «det grønne skiftet» og ta tak i muligheter 
og utfordringer knyttet til å utvikle reiselivet i en mer bærekraftig retning. For reisemål er 
merkeordningen et verktøy for å jobbe spesifikt med bærekraftutfordringene i reiselivsutviklingen. 

Prosessen er avhengig av både god forankring og lokal involvering. Det er derfor viktig at man allerede 
før en eventuell start har sondert interesse og engasjement både i næringen og i kommunen. 

Arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål er krevende, og det er ikke alle reisemål som har de 
nødvendige forutsetningene for å kvalifisere for merket. For de som vurderer å starte en merkeprosess 
innebærer avklaringen derfor å gå igjennom forutsetninger og krav til reisemålene som skal i gang. 

Ønsker ditt reisemål å starte en bærekraftig utvikling og kvalifisere for Merket for bærekraftig reisemål, 
ta kontakt med Innovasjon Norges lokalkontor i din region. 

Sjekkliste, krav og forutsetninger 

Følgende krav og forutsetninger må innfris før reisemålet kan starte arbeidsprosessen med å kvalifisere 
for Merket for bærekraftig reisemål: 

 Reisemålet må kunne avgrenses til et naturlig geografisk område som også inngår i reisemålets 
markedsføring og destinasjonsselskapets nedslagsfelt 

 Reisemålet må ha et velfungerende destinasjonsselskap som utfører fellesoppgaver på vegne av 
reiselivsbedriftene 

 Det må eksistere et system for finansiering av fellesoppgaver hvor medlems- /reiselivsbedriftene har 
skriftlig avtale om økonomisk bidrag 

 Kommunen(e) som omfattes av reisemålet må være aktivt involvert i prosessen. Når prosjektet er i 
gang må kommunen(e) fatte vedtak om å være en aktiv bidragsyter for å oppnå Merket for 
bærekraftig reisemål 

 Kommunen(e) og/eller regionen hvor reisemålet er lokalisert må ha en plan eller strategi som 
omhandler bærekraftig reiseliv  

 Reisemålet må sette seg godt inn i hva prosessen innebærer, herunder gjøre seg kjent med 
gjeldende Standard for bærekraftig reisemål 

 Dersom reisemålet har dette på plass og ønsker å søke midler til gjennomføring av prosessen, må 
reisemålet ta kontakt med sitt Innovasjon Norge lokalkontor for ytterligere informasjon og 
avklaringer. Skjemaet Reisemålsbeskrivelse skal fylles ut og vedlegges søknaden. 

 Før oppstart skal også reisemålet ha etablert kontakt med en godkjent prosessveileder som vil følge 
prosjektet og bistå reisemålet i arbeidet med å starte opp bærekraftarbeidet og innfri 
merkekravene. Ta gjerne kontakt med allerede merkede reisemål for erfaringsutveksling. Liste over 
godkjente prosessveiledere finnes  

Hjelpemidler til bruk før oppstart 

Disse hjelpemidlene er tilgjengelige på Innovasjon Norge sin nettside Innsikt under området Merket for 
bærekraftig reisemål. 

 Gjeldende Standard for bærekraftig reisemål  
 Godkjente prosessveiledere 
 Skjema - Reisemålsbeskrivelse   
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Fase 1: Forankring og handlingsplan 
I denne fasen etableres grunnlaget for reisemålets langsiktige arbeid med bærekraftig reiselivsutvikling. 
Det innledende forankringsarbeidet er viktig slik at både næringslivet og kommunen(e) involveres aktivt 
og forstår innholdet i arbeidet så vel som egen rolle.  

Gjennomføring av fasen Forankring og handlingsplan bør ikke ta mer enn 6 måneder, og skal avsluttes 
med rapportering og søknad for neste fase. 

Oppgavene som inngår i fase 1 

- Organiser og forankre arbeidet  
- Lag statusrapport på Standard for bærekraftig reisemål 
- Utarbeid og vedta handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling 
- Dokumenter og besvar indikatorene på Standardens områder A og B 
- Last opp dokumentasjon i databasen og søk godkjenning 
- Rapporter og søk neste fase 

Organiser og forankre arbeidet 

Å jobbe med bærekraftig reisemålsutvikling er nytt og ukjent for mange. Forankring og involvering er 
derfor viktige suksessfaktorer som bør vies stor oppmerksomhet både i oppstart av prosjektet og 
gjennom hele prosjektperioden. Godt samarbeid i destinasjonsledelsen, definert som 
destinasjonsselskap, kommune og ev. sentral(e) aktør(er), er avgjørende og de må gå foran og vise vei 
og engasjement. Like viktig er prosjektorganiseringen. En god prosjektleder kan få til mye, men 
engasjement, støtte og involvering av både prosjektorganisasjonen og interessentene er en forutsetning 
for en god prosess og et godt resultat. 

Forankring og involvering 

I starten av prosjektet bør informasjon og forankring være på dagsorden på alle relevante møteplasser 
hvor interessentene samles, det være seg digitale kommunikasjonsflater så vel som fysiske møtearenaer 
som f.eks. medlemsmøter i destinasjonsselskapet og i kommunestyre og/eller regionråd.  

Involvering i arbeidet med å ta frem handlingsplanen bidrar også til forankring og forståelse for hva 
bærekraftarbeidet innebærer. Jevnlig statusrapportering fra prosjektets ulike oppgaver bidrar også til 
økt innsikt og engasjement.  

Organisering og roller 

Det er destinasjonsselskapet som er prosjekteier 
og driver prosjektet gjennom i samarbeid med 
styringsgruppen og prosjektansvarlig.  

Typiske roller i et bærekraftprosjekt er 
prosjektleder, prosessveileder, styringsgruppe, 
prosjektansvarlig, prosjekteier og 
referansegruppe. For råd og veiledning om 
organisering av prosjekt generelt henviser 
Innovasjon Norge til PLP Prosjektleder-prosessen. 
En enkel organisasjonsskisse kan se slik ut:  

 

Styringsgruppe

Prosjektansvarlig

Prosjektleder 

Referanse-

gruppe 
Delprosjekt x Delprosjekt x

Prosess-
veileder 



8 
 

Styringsgruppen (SG) 

SG har overordnet ansvar for prosjektet, og er ambassadører for merkearbeidet i møte med øvrige 
aktører. Både næring, kommunen(e) og destinasjonsselskapet bør være representert. 

De viktigste oppgavene for styringsgruppa er å: 

- sikre fremdrift og at prosjektet tar nødvendige beslutninger i oppstart og avslutning av de ulike 
fasene 

- delta aktivt i utarbeidelse av Handlingsplan for bærekraftig utvikling 
- kommunisere aktivt om merkearbeidet i møte med andre aktører 

Prosjektansvarlig (PA)  

PA leder arbeidet i styringsgruppen og er prosjektleders nærmeste støttespiller. Rollen innehas ofte av 
leder i destinasjonsselskapet for å sikre god forankring av arbeidet internt i organisasjonen. 

Prosjekteier (PE)  

PE er det ansvarlige selskapet som eier prosjektet. Det vil normalt være destinasjonsselskapet som er 
prosjekteier og sammen med kommunen(e) utgjør destinasjonsledelsen. 

Prosjektleder (PL)  

PL har det operative ansvaret for prosjektets gang, herunder å dokumentere og besvare Standard for 
bærekraftig reisemål og besørge utarbeidelse av Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling og 
iverksette tiltak i henhold til denne.  

Gjennom styring og oppfølging av prosjektet, skal PL sørge for at prosjektet utvikler seg i henhold til 
prosjektplanen og holde prosjektansvarlig (PA) orientert om fremdrift og resultater.  

Prosjektleder må være en person som klart identifiserer seg med oppgaven, og som har relevant 
erfaring i forhold til prosjektet. Det inkluderer prosjekterfaring, god innsikt i lokalt reiseliv samt generell 
struktur- og datakompetanse. Vi har så langt erfart at PL i 50% stilling er egnet på enkle reisemål. På 
reisemål som inkluderer flere kommuner kan det være behov for økt stillingsprosent. 

Det kan også vurderes en deling av oppgavene som er tillagt prosjektlederfunksjonen ved at 
dokumentasjonsoppgaven legges til en prosjektmedarbeider under ledelse av prosjektleder. 

Fordi dette er et stort prosessarbeid vil en av Innovasjon Norges godkjente prosessveiledere (PVL) 
knyttes til Merkearbeidet og være en støtte for PL gjennom hele arbeidsprosessen.    

Godkjent prosessveileder (PVL)  

PVL bistår prosjektleder aktivt, både prosessuelt og i dokumentasjonsarbeidet, og bidrar til å sikre 
effektiv og målrettet prosjektgjennomføring.  Oppgavene omfatter gjerne:  

- Bistå ved behov med søknadsarbeidet og ved prosjektetablering 
- Informere om merkeordningen på reisemålet 
- Gjennomgå Standarden, veilede i forhold til besvarelse av de enkelte kriterier/indikatorer og bistå 

PL i utarbeidelse av statusrapportene.  
- Gjøre hjelpemidler tilgjengelig for PL og være godt kjent med bruk av disse  
- Bistå i utarbeidelse av Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling og sikre at nødvendige tiltak 

fra statusrapportene inkluderes.  
- Bistå med råd og veiledning ved besvarelse av det enkelte kriterie/indikator,  
- Veilede i opplasting av dokumentasjon og besvarelser i databasen 
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- Følge opp arbeidets gang og bidra til god fremdrift  
- Bistå med avklaringer mot kontrollør  
- Utarbeide veileders rapport etter fase 3 

Oversikt over godkjente prosessveiledere ligger på Innovasjon Norge sin nettside Innsikt under området 
Merket for bærekraftig reisemål. 

Referansegruppe 

Skal bistå prosjektleder i arbeidet med å kvalifisere for merket på eget reisemål. Aktuelle personer 
involveres etter behov for å støtte arbeidet i prosjektet, drive delprosjekter eller gi innspill til 
dokumentasjon. Hovedinnsatsen for referansegruppen skjer i fase 2 og opprettes gjerne på slutten av 
fase 1.   

Kommunens rolle  

Som del av «Destinasjonsledelsen» er kommunenes rolle å bidra aktivt i reisemålets arbeid med å oppnå 
og videreføre arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål. Relevante oppgaver i den sammenheng er:  

Fase 1 

- Være representert i styringsgruppe og referansegruppe 
- Delta på møter i prosjektet, herunder bidra med innspill til Handlingsplan for Bærekraftig 

reiselivsutvikling   
- Gjøre vedtak i kommunestyre(ne)om å være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig 

reisemål Indikator A1-2 
- Kommunestyre(ne) skal vedta eller tilslutte seg Handlingsplan for Bærekraftig reiselivsutvikling   
- Kommunestyre(ne) kan beslutte å bidra med finansiering i fase 2   

Fase 2 

- Inngå i prosjektets referansegruppe og bistå administrativt med dokumentuthenting for å besvare 
spesifikke indikatorer i Standarden (Kommunale planer, protokoller, tall og statistikk – bla. Kostra.) 

- Sørge for minimum en årlig statusoppdatering i kommunestyre(ne) om utviklingen i reiselivet og 
arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling 

- Være pådriver for gjennomføring av bærekraftstiltak i egen organisasjon, herunder 
o Vurdere og beslutte igangsetting av arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifisering av kommunens 

administrasjon og ev. andre enheter Indikator C4-1-1 
o Legge inn miljøkrav i anbud Indikator C4-11-1 

- Delta aktivt i relevante samarbeidsprosjekter som skal utvikle reisemålet som bærekraftig reisemål 
- Sammen med destinasjonsselskapet, beslutte organisering og finansiering av bærekraftarbeidet 

etter tildeling av merket og frem mot neste remerking. 

Lag statusrapport på Standard for bærekraftig reisemål 

Statusrapport er et skjema som, ferdig utfylt, viser reisemålets status i forhold til å besvare Standard for 
bærekraftig reisemål. Statusrapporten krever at reisemålet går igjennom hver enkelt indikator i 
Standarden og vurderer reisemålets status, om nødvendig dokumentasjon finnes eller om det er behov 
for å iverksette tiltak for å besvare indikatoren. Statusrapporten bør gjennomgås i samarbeid med 
prosessveileder som bistår med kunnskap om dokumentasjonskrav og gir innspill på hvordan den 
enkelte indikatoren skal forstås og besvares. Oppgaven på dette tidspunktet er å sannsynliggjøre at 
reisemålet kan besvare indikatoren. 
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Statusrapport på Standardens område A og B gjøres ved oppstart av prosjektet. Tiden fra statusrapport 
til indikatorene skal dokumenteres og besvares vil være kort. Tiltak for å innfri mangler må derfor 
iverksettes umiddelbart. Samtlige A og B-indikatorer må besvares fullt ut for å få godkjenning til å gå 
videre til neste fase. 

Statusrapport på Standardens område C-D-E er mer omfattende og tidkrevende å gå igjennom. Her er 
det viktig å gjøre gode notater på hvilken dokumentasjon som antas å være relevant, hvilke tiltak 
reisemålet må iverksette og eventuelt hvem som kan bistå med å besvare indikatoren. Det er 
tilstrekkelig å sjekke at dokumentasjon finnes og at indikatoren kan besvares. Endelig besvarelse og 
innhenting av dokumentasjon gjøres først i fase 2. Under gjennomgangen kan det være nyttig å etablere 
en referansegruppe som bistår i kartleggingen. 

Avdekkes behov for større tiltak kan disse videreføres til Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling. 
Mindre tiltak kan settes på en arbeidsliste for prosjektleder 

Sammen med Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling vil statusrapporten og ev. arbeidsliste 
utgjøre en GAP-analyse som viser hva som må til for å kunne besvare Standard for bærekraftig reisemål. 
Indikator B2-1 

Forstå hva indikatoren spør etter 

Det er viktig å forstå hva Standardens kriterier og indikatorer etterspør før man kaster seg ut i 
beskrivelser og dokumentinnhenting. Begreper kan ha en annen betydning i dette arbeidet enn det man 
vanligvis legger i det.  Forklaring og forståelse av ulike ord og begreper fremkommer i Standard for 
bærekraftig reisemål.  

For eksempel: I Standarden brukes begrepet «gjestedøgn» om summen av kommersielle gjestedøgn og 
gjestedøgn i fritidsbolig. Dersom kun et av disse tallene skal legges til grunn i besvarelsen vil dette være 
presisert i indikatorens formulering. Det samme gjelder begreper knyttet til næringsliv; reiselivsbedrifter 
er de bedriftene som reisemålet har definert som reiselivsbedrift, uavhengig om de er 
medlemmer/tilknyttet destinasjonsselskapet eller ikke. Dersom det kun er medlemsbedrifter vil det 
være presisert. 

Utarbeid og vedta handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling 

Hensikten med handlingsplanen er å ta fram et arbeidsverktøy som gjør arbeidet med bærekraftig 
reiselivsutvikling målrettet og konkret. Planen skal avspeile ønskede og pågående tiltak både i 
destinasjonsselskap, kommune og næring. I tillegg er det naturlig å inkludere tiltak som må gjøres for å 
innfri enkelte kriterier og indikatorer i Standarden. Den ferdige planen skal godkjennes både i 
styringsgruppen, destinasjonsselskapets styre og i kommunestyre(ne). 

Arbeidet med planen gir god mulighet til å involvere og engasjere både aktører i næringen, 
kommunen(e), destinasjonsselskapet og aktuelle organisasjoner (friluftsråd, historielag, andre pågående 
prosjekter mv). Enkelte reisemål har god erfaring med å invitere bredt til «innspillsmøte». I møtet kan 
det gis informasjon om prosjektet, om merkeordningen, prosessen og standarden. Deretter kan 
møtedeltagerne jobbe i grupper for å diskutere hvilke tiltak som vil kunne utvikle reisemålet i en 
bærekraftig retning. Møtedeltagerne kan også prioritere hvilke tiltak de mener er viktigst. Dermed får 
prosjektleder et godt utgangspunkt for å lage utkast til handlingsplan. Dette utkastet kan så sendes ut 
for gjennomgang og kommentar fra møtedeltagere så vel som andre involverte på reisemålet for PL og 
styringsgruppen ferdigstiller planen. 

Handlingsplanen er et viktig redskap for å jobbe systematisk med bærekraft men også et viktig redskap 
for involvering og synliggjøring av resultater av arbeidet med bærekraft. 
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Det er utarbeidet en veileder til Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling som gir innspill til 
innhold og struktur. 

Dokumenter og besvar indikatorene på Standardens områder  
A og B 

Reisemålets statusrapport er utgangspunktet for å besvare og dokumentere den enkelte indikator på 
Standardens områder A og B. Besvarelse og dokumentasjon skjer på indikatornivå, og det benyttes ett 
skjema pr. indikator.  

Det er viktig å forstå hva Standardens kriterier og indikatorer etterspør før man kaster seg ut i 
beskrivelser og dokumentinnhenting. Begreper kan ha en annen betydning i dette arbeidet enn det du 
vanligvis legger i det.  Forklaring og forståelse av ulike ord og begreper fremkommer i Standard for 
bærekraftig reisemål.  

Tips til dokumentasjon: 

- Les indikatoren nøye i lys av kriteriet, deretter er det indikatoren som skal besvares. 
- Sjekk om kriteriet er formulert slik at det kreves dokumentasjon. Innarbeid i så fall det i 

indikatorbesvarelsen 
- Forstå indikatoren før du besvarer den og svar på det indikatoren spør etter: ja/nei, antall, andel 

etc. 
- Antall oppgis alltid som hele tall, andel oppgis som hele tall eller med en desimal dersom svaret 

ikke er et helt tall (Eks. 34 eller 34,2) 
- Gi relevant og kortfattet forklaring/tilleggsinformasjon. Skriv kort og konsist 
- Vis kalkulasjonen når du har gjort tallberegninger 
- Henvis til dokumentasjon og lag liste over vedlegg. Vær kritisk og vurder vedleggenes relevans. 

Benytt kun dokumentasjon med tydelig relevans. 
- Alle dokumenter som det vises til i besvarelsen må vedlegges. Det skal henvises til sidenummer 

og/eller kapittel hvor relevant tekst står. 
- Dokumentasjon kan være mye forskjellig og ha ulikt format: 

- Offentlige planer og protokoller 
- Destinasjonens planer, årsmeldinger, vedtak etc. 
- Rapporter og analyser 
- Klipp fra søk på SSB el.l. (husk kildehenvisning) 
- Weblink til informasjon på internett 
- Bilder 
- Egenproduserte lister, tabeller eller oversikter 
- E-poster lagret i overførbart filformat 
- Dokumenter med ulikt filformat; Excel, Word, PowerPoint, Pdf. etc. 

- Prøv å holde antallet dokumenter lavt 
o Bruk weblink i stedet for å vedlegge filer 
o Legg bilder og tabeller rett i skjemaet, i stedet for som vedlegg 

- Navngi indikatorskjema og vedlegg med indikatornummer og nummer på vedlegget slik at 
filmappen blir oversiktlig og gjenfinning blir enkelt. Eksempel: 

- Filnavn skjema:  A1-1 Bærekraft i kommunale-regionale planer – skjema 
- Filnavn vedlegg 1:  A1-1-1 Strategi Fylkeskommunen 
- Filnavn vedlegg 2:  A1-1-2 Kommunal plan 
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Indikatorskjemaene for A og B-området kan lastes ned fra Innovasjon Norge sin nettside Innsikt under 
området Merket for bærekraftig reisemål. 

 

Næringsoversikt 

For å holde oversikt over aktørene på reisemålet og kunne telle/beregne antall og andeler som 
etterspørres i indikatorene anbefaler vi sterkt å lage en Næringsoversikt. Hjelpemiddelet Skjema- 
Næringsoversikt er en Excel-fil som benyttes til å registrere reiselivets aktører på reisemålet. Alle 
bedrifter som er medlem i destinasjonsselskapet og andre virksomheter som er relatert til reiselivet (de 
som burde vært medlemmer) legges inn i listen. Deretter kategoriseres hver aktør i forhold til om det er 
en reiselivsbedrift eller ikke. Når det er gjort, er næringsoversikten klar som grunnlag for å besvare eller 
beregne svar på flere indikatorer som spør etter antall eller andel av reiselivsbedrifter eller 
medlemsbedrifter. 

Last opp dokumentasjon i databasen og søk godkjenning 

Innovasjon Norge har utviklet en enkel databaseløsning for opplasting, bevaring og enkel behandling av 
dokumenter og besvarelser fra de ulike reisemålene som søker om godkjenning. Når indikatorskjemaene 
er fylt ut og tilhørende vedlegg er fremskaffet, er tiden kommet for å laste opp dokumentasjonen i 
databasen og søke om godkjenning av Standardens A og B-område. 

Innlegging av svar og opplasting av dokumentasjon i databasen er relativt enkelt. Opplasting skjer først 
når indikatorskjemaet er ferdig utfylt og all dokumentasjon foreligger. Det er mest effektivt å laste opp 
mange indikatorer samtidig, ikke en og en.    

Når innlegging av svar og opplasting av dokumentasjon på alle indikatorene i Standardens område A og 
B er gjort, søkes det om godkjenning ved å trykke Submit-knappen. Det går da melding til 
prosessveileder og til kontrollør som vil starte sin gjennomgang. 

Etter kontrollørs godkjenning, endres status for reisemålet til «Approved» i databasen og merket «Vi er i 
gang» kan brukes internt på reisemålet. Les mer om bruk av merket i Profilhåndbok for bærekraftig 
reisemål. 

Førstegangs innlogging i databasen 

For å få tilgang til databasen må PL fylle ut og sende inn Registreringsskjema til Innovasjon Norge.  

Skjemaet er tilgjengelig på Innovasjon Norge sin nettside Innsikt under området Merket for bærekraftig 
reisemål. 

Når reisemålet er registrert av Innovasjon Norge vil både PL på reisemålet og PVL motta nødvendig 
innloggingsinformasjon for førstegangsinnlogging på e-post.  

 

 

NB: Det anbefales at PVL går gjennom og kvalitetssikrer besvarelsen og dokumentasjonen før 
opplasting i databasen. Dersom det gjøres endringer i et opplastet dokument vil opprinnelig 
dokument måtte slettes og nytt dokument lastes opp. Fildeling mellom PL og PVL (for eksempel 
med Dropbox, Google Disk el.l.) er da nyttig for å kunne ha tilgang til og jobbe i de sammen 
dokumentene.     
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Bruk av databasen 

Etter innlogging åpnes en oversiktsside hvor reisemålets navn og status vises (bildet under). 

Ved å klikke på linken i reisemålsnavnet 
(1) fremkommer informasjonen som er 
registrert om reisemålet.  

Ved å klikke på den grønne boksen 
«Søknader» (2) kommer du inn i den 
delen av databasen hvor reisemålet 
besvarer og legger inn dokumentasjon 
pr. indikator.  

 

Verktøylinjen 

Knappene på verktøylinjen er:   

Home:   Når du klikker på knappen «Home», sendes du, som forklart ovenfor, tilbake  
   til hovedoversikten som gjør deg i stand til å navigere gjennom databasen fra  
   ytterste nivå. 

Dokumenter:   Benyttes ikke  

Prosessveileders  Kun PVL har tilgang til dette området. Benyttes for å skrive prosessveileders 
rapport   rapport etter at reisemålet har sendt inn sin søknad. 

Databasens ulike deler  

Ved å klikke på den grønne boksen «Søknader» åpnes den delen av databasen hvor reisemålet besvarer 
og legger inn dokumentasjon pr. indikator. I vinduet som åpner seg finner du i alt 9 seksjoner som alle 
kan åpnes og lukkes ved å klikke på pilen til venstre for overskriften.  

 

1 2 
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Kort om de 9 seksjonene:  

• Veiledning 
Gir kort informasjon for å komme i gang. 

• Sentrale dokumenter   
Her lastes det opp sentrale dokumenter som handlingsplan og næringsoversikt, og dokumenter 
som benyttes ofte fordi de gir grunnlag for å besvare flere indikatorer. Trykk på den enkelte 
boksen for å få tilgang til opplasting av dokumentet.   

- Søknadsresultater   
Her fremstilles statusen i arbeidet ditt samt resultat av dine besvarelser per område i 
diagrammer etter at kontrollør har gjennomgått søknaden.  
 

 
 
Diagrammet «Implementation status» viser andel besvarte indikatorer. Under opplasting velger 
PL status for den enkelte indikator som «Ikke startet, pågår eller fullført».  
Diagrammet «Score kriterier» viser score gitt av kontrollør målt mot full score. 
Tabellen til høyre viser score pr område i poeng og i prosent.  

- Kontrollørs gjennomgang og godkjennelse  
Her bekreftes kontrollørens arbeid samt hvorvidt søknaden er godkjent. 

- Søknadsindikatorer A-B, C, D og E  
Under søknadsindikatorer vises kriterier og indikatorer innen de respektive områdene A-B, C, D 
og E i tråd med inndelingen i «Standard for bærekraftig reisemål». Det er her PL besvarer 
indikatorene og laster opp dokumentasjon.  

Slik besvarer du en indikator i databasen 

1. For å starte besvarelse av en indikator, klikk på “blyantikonet” ved siden av indikatoren du vil jobbe 
med. På siden som åpner seg fremkommer nødvendig informasjon for å svare på indikatoren, og det er 
her besvarelsen legges inn og dokumenterer som underbygger svaret lastes opp. Se eksempel på neste 
side. 



15 
 

2. Skriv inn svaret på indikatoren. Ved første 
gangs merking benyttes rubrikken Yr1.  
Yr2. benyttes ved første gangs remerking 

Ved å la pekeren 
hvile over det 
gule (i) ikonet 
vises en 
hjelpetekst som videre forklarer feltet.  

3. Klikk på «Legge til dokument» for å komme 
til funksjonen for opplasting av dokument. Last 
opp skjemaet først og deretter aktuelle 
vedlegg. Bruk kommandoene «add another» 
når du har flere vedlegg. 

4. Feltet «Document Reference» kan stå 
ubesvart når du bruker skjema som grunnlag 
for besvarelsen av indikatoren. Men feltet 
benyttes til å skrive korte kommentarer eller 
vise til sidehenvisning i vedlegg. Feltet kan også 
benyttes dersom svaret på indikatoren er langt 
eller ligger i en tabell.   

5. Dersom en indikator ikke er relevant å besvare for reisemålet merkes det av i feltet «ikke relevant» og 
begrunnelse skrives i feltet til høyre. Godkjenning gis av kontrollør, men kun i svært spesielle tilfeller. 

6. Registrer status på indikatoren - «Ikke startet, pågår eller fullført». Etter hvert som PL laster opp 
besvarelse og dokumentasjon vil det fremkomme et diagram under «Implementation Status» under 
Søknadsresultater.  

6. Når alt er besvart og lastet opp for indikatoren trykkes knappen Save. 
Funksjonene for «Save, Cancel, Return og Next» finner du i øverste høyre 
hjørne på siden. Det er veldig viktig å lagre etter hvert som svar legges inn og 
dokumenter lastes opp. Dersom du ikke lagrer, vil du få en påminnelse.  

Du kan gå til neste indikator ved å klikke på «Next»-knappen, gå til forrige indikator ved å klikke på 
«Forrige»-knappen eller gå tilbake til søknadssiden ved å klikke på «Return»-knappen.  

Sende inn søknaden  
Når alle aktuelle indikatorerer er ferdig besvart og all dokumentasjon er lastet opp kan PL sende inn 
søknaden ved å klikke «Submit»-knappen. En kontrollør varsles da om at søknaden er klar til 
gjennomgang.  

 

Rapporter og søk neste fase 

Fase 1 Forankring og handlingsplan rapporteres i tråd med retningslinjer i tilsagnsdokumentet og etter 
anvisning fra Innovasjon Norges lokalkontor. Rapporten kan være kortfattet, men bør inkludere 

Merk: Det er obligatorisk å fylle ut alle A- og B indikatorer først for å få disse gjennomgått og 
godkjent av kontrollør. Besvarelse og dokumentasjon av indikatorene på Standardens område C-, 
D- og E- området gjøres i fase 2.  
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1. Bakgrunn 
2. Organisering av arbeidet 
3. Viktige tiltak gjennomført i perioden, herunder tiltak for forankring, reisemålets statusrapport og 

handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling og besvarelse og dokumentasjon av Standardens 
område A og B 

4. Prosjektregnskap 
5. Reisemålets statusrapport, handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling og godkjenningsbrev for 

Standardens området A og B vedlegges rapporten.   
6. Søknad om fase 2 Gjennomføring og måling ferdigstilles når fase 1 sluttføres og godkjenning av 

Standardens område A og B er gitt. Søknaden kan være relativt kortfattet da oppgavene som skal 
gjennomføres er å dokumentere og besvare Standarden på bakgrunn av Statusrapporten samt 
iverksette tiltak i henhold til Handlingsplanen. 

Hjelpemidler i fase 1  

Følgende hjelpemidler er tilgjengelige på Innovasjon Norge sin nettside Innsikt under området Merket 
for bærekraftig reisemål. 

- Gjeldende Standard for bærekraftig reisemål 
- Liste, godkjente prosessveiledere     
- Skjema - Reisemålsbeskrivelse   

               

Følgende hjelpemidler benyttes i fase 1 og kan lastes ned fra passordbeskyttet område på Innovasjon 
Norge sin nettside Innsikt under området Merket for bærekraftig reisemål. 

- PLP Prosjektlederprosessen 
- Registreringsskjema for database 
- Skjema - Næringsoversikt                                                       
- Veiledning - Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling    
- Statusrapport med veiledning                                  
- Skjema for indikatorene på Standardens område A og B  
- Profilhåndbok for bærekraftig reisemål 
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Fase 2: Gjennomføring og måling 
Når reisemålet har fått godkjent indikatorene på Standardens områder A og B og har organisert og 
finansiert fase 2, starter oppgavene med gjennomføring og måling. Dette er en fase preget av mange 
baller i luften samtidig. Tiltak skal igangsettes i tråd med handlingsplanen, alle indikatorer på 
standardens område C-D-E skal dokumenteres og besvares, og det skal gjennomføres en rekke 
undersøkelser og analyser. 

Målet er å etablere en god base for å kunne vurdere reisemålets utvikling på områder som knyttes til 
bærekraftig reiselivsutvikling på lang sikt. Dokumentasjon og besvarelser lastes opp i databasen for 
grundig gjennomgang av kontrollør. Både svar og dokumentasjon vurderes og det gis score på hver 
enkelt indikator. 

Oppgavene som inngår i fase 2  

- Iverksett tiltak i tråd med handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling 
- Dokumenter og besvar indikatorene på Standardens område C-D-E 
- Gjennomfør undersøkelser og analyser 
- Planlegg videreføring av arbeidet med bærekraftig reisemål 
- Last opp dokumentasjon i databasen og søk godkjenning 
- Kontrollbesøk på reisemålet 
- Sluttrapporter 

 

Iverksett tiltak i tråd med handlingsplan for bærekraftig 
reiselivsutvikling 

Ved oppstart av fase 2, Gjennomføring og måling kan det være fornuftig å starte med å se på hvilke 
tiltak det er hensiktsmessig å ta tak i først, og lage en plan for tiltaksarbeidet. Dette kan gjerne gjøres 
sammen med styringsgruppen, slik at erfaring og innsikt derfra kan trekkes inn i arbeidet. 

Tiltaksarbeidet vil naturlig kreve engasjement fra både styringsgruppe, destinasjonsselskap, næring og 
kommune(r). Det er viktig at prosjektansvarlig støtter aktivt opp i tiltaksarbeidet. Det kan være aktuelt å 
vurdere om prosjektansvarlig og/eller medlemmer av styringsgruppen kan ta på seg ansvar for 
enkelttiltak. På større oppgaver kan det være nødvendig å etablere delprosjekter for å gi tiltaket 
tilstrekkelig fokus, struktur og ressurstilgang. 

Det er viktig å synliggjøre resultatene av arbeidet og kommunisere godt underveis i prosjektet for å 
styrke reisemålets kjennskap til og motivasjon til å jobbe med bærekraftig utvikling.  

I henhold til indikator B2-2 skal medlemsbedriftene på reisemålet orienteres hvert halvår om status i 
tiltaksarbeidet. 

Dokumenter og besvar indikatorene på Standardens område C-
D-E 

Å dokumentere og besvare Standardens område C-D-E er en omfattende oppgave. Mye ulik 
dokumentasjon fra svært mange fagfelt skal hentes inn, forstås og legges til grunn for besvarelsene. 
Prosjektleder bør i dette arbeidet invitere til samarbeid og etablere en ressursgruppe som kan komme 
med innspill og støtte dersom dette ikke ble gjort ved utarbeidelse av Statusrapport for reisemålet. 
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Aktuelle bidragsytere er kommunen(e) og destinasjonsselskapet, men også andre fagmiljøer, så som 
Statens Naturoppsyn, turlag, Friluftsråd el.l. 

Arbeidet med dokumentasjon og besvarelse er omfattende og vil kreve mye tid og innsats. Det kan 
likevel være hensiktsmessig å avsette mest tid til arbeidet de siste 6-9 månedene av prosjektløpet. Dette 
fordi tiltak knyttet til handlingsplanen gjerne må gjennomføres først for å få frem nødvendig 
dokumentasjon som grunnlag for å kunne besvare indikatorer. Dette gjelder bl.a. alle indikatorer som 
skal besvares med bakgrunn i undersøkelser og analyser. 

Reisemålets statusrapport er utgangspunktet for å besvare og dokumentere den enkelte indikator på 
Standardens område C-D-E. Besvarelse og dokumentasjon skjer på indikatornivå, og det benyttes ett 
skjema pr. indikator.  

Forstå hva indikatoren spør etter 

Det er viktig å forstå hva Standardens kriterier og indikatorer etterspør før man kaster seg ut i 
beskrivelser og dokumentinnhenting. Begreper kan ha en annen betydning i dette arbeidet enn det du 
vanligvis legger i det.  Forklaring og forståelse av ulike ord og begreper fremkommer som noter og 
vedlegg i Standard for bærekraftig reisemål.  

For eksempel: I Standarden brukes begrepet «gjestedøgn» om summen av kommersielle gjestedøgn og 
gjestedøgn i fritidsbolig. Dersom kun et av disse tallene skal legges til grunn i besvarelsen vil dette være 
presisert i indikatorens formulering. Det samme gjelder begreper knyttet til næringslivet; 
reiselivsbedrifter er de bedriftene som reisemålet har definert som reiselivsbedrift, uavhengig om de er 
medlemmer/tilknyttet destinasjonsselskapet eller ikke. Dersom det kun er medlemsbedrifter vil dette 
være presisert. 

 

Gjennomfør undersøkelser og analyser 

Flere av standardens kriterier og indikatorer kan besvares ved å gjennomføre ulike undersøkelser og 
analyser. Reisemålene vil kunne gjennomføre noen av undersøkelsene selv, mens andre krever bruk av 
ekstern kompetanse. Kort om de ulike undersøkelsene og analysene: 

Gjesteundersøkelse    

Det er utarbeidet en Veileder for gjennomføring av gjesteundersøkelse. Veilederen gir råd og tips til 
gjennomføring og konkretiserer spørsmål som vil besvare eller gi innspill til å besvare spesifikke 
indikatorer. For å få fullt utbytte av undersøkelsen anbefales det å tilpasse undersøkelsen til eget 
reisemål og å inkludere egne spørsmål. Bruk av enkle undersøkelsesverktøy på internett er fullt mulig.  

Undersøkelsen gjennomføres gjerne i løpet av prosjektets siste år på egnet tidspunkt i forhold til 
sesongvariasjoner. 

Bedriftsundersøkelse   

Det er utarbeider en Veileder for gjennomføring av bedriftsundersøkelsen. Målgruppe for 
undersøkelsen er medlemsbedrifter i destinasjonsselskapet. Veilederen gir råd og tips til gjennomføring 
og påviser spørsmål som vil besvare eller gi innspill til å besvare spesifikke indikatorer. For å få fullt 

Tips til dokumentasjon finner du beskrevet på side 10 
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utbytte av undersøkelsen anbefales det å tilpasse undersøkelsen til eget reisemål og inkludere egne 
spørsmål. Bruk av enkle undersøkelsesverktøy på internett er fullt mulig. 

Undersøkelsen gjennomføres gjerne rundt 6-9 måneder før prosjektavslutning.   

Innbyggerundersøkelse 

Innbyggernes holdninger og engasjement for reiselivet er viktig på et reisemål. Denne undersøkelsen er 
derfor interessant å gjennomføre selv om den kun besvarer en indikator i Standarden (D6-1-1). 
Innbyggerundersøkelsen kan egne seg som et samarbeidsprosjekt med kommunen dersom det 
foreligger andre problemstillinger som kommunen ønsker innbyggernes innspill på.  

Ved å lage en enkel undersøkelse med maks 5-7 spørsmål og distribuere den gjennom f.eks. en kjøpt 
annonse på Facebook, kan undersøkelsen enkelt nå ut til kommunen(e)s innbyggere. Det er laget en 
liste over Eksempler på spørsmål i Veiledning til innbyggerundersøkelse. 

Undersøkelsen kan gjennomføres på et egnet tidspunkt for reisemålet, gjerne 3-9 måneder før 
prosjektavslutning. 

Ringvirkningsanalyse 

Analysen krever bruk av eksternt analysebyrå og kostnaden for analysen kan være betydelig. Dersom 
reisemålet ikke har gjort ringvirkningsanalyse tidligere/de seneste årene kan den være nyttig ved at den 
beregner reiselivets størrelse og ringvirkning lokalt. Gjennomføringen kan skje gjennom et spleiselag 
mellom prosjektet, destinasjonsselskapet, kommunen(e) og eventuelt fylkeskommunen. 

Undersøkelsen gjennomføres gjerne i løpet av prosjektets siste år. 

Når man først går til det skritt å få laget ringvirkningsanalyse er det fornuftig å benytte muligheten til å 
få frem mest mulig relevante tall i forhold til også å kunne besvare andre indikatorer. Også tall knyttet til 
gjestedøgn, verdiskaping, omsetning og sysselsetting kan inkluderes.  

Verdiskapingsanalyse 

Undersøkelsen gjennomføres gjerne i kombinasjon med Ringvirkningsanalyse for å hente ut en rekke 
tallunderlag for gjestedøgn, verdiskaping, omsetning og sysselsetting - se over.  

- Spesielt for indikator E9-2-1 Hvor stor verdiskaping generer reiselivet 

På Innovasjon Norge sin nye bransjeweb Innsikt ligger en søkemotor for reiselivets verdiskaping i 
form av et klikkbart kart med verdiskapingstall for alle landets kommuner. Tallet her kan benyttes til 
besvarelse av indikator E9-2-1.  

Risikoanalyse  

Risikoanalysen er et analyseverktøy for å besvare indikator D8-2-1. Gjennom å synliggjøre 
risikoelementer som gjestene på reisemålet kan bli utsatt for, hvor alvorlige disse er og hvor sannsynlig 
det er at de oppstår, skiller man ut de risikoelementene som har høyest risikofaktor. Disse 
risikoelementene må det utarbeides tiltaksplan for. Det er utarbeidet en Veileder til risikoanalyse. 
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Planlegg videreføring av arbeidet med bærekraftig reisemål 

Et reisemål kan aldri «bli bærekraftig» men kan likevel jobbe for å bli mer bærekraftig. Å jobbe med 
bærekraftig reisemålsutvikling er derfor en oppgave som ikke kan avsluttes når reisemålet kvalifiserer 
for Merket. Arbeid må sikres en videreføring også etter at merket er tildelt og prosjektet er rapportert 
og avsluttet. Erfaringsmessig er det viktig at reisemålet har dette i tankene allerede i starten av 
prosjektet. 

Prosjekteier og styringsgruppen har et særskilt ansvar i å bringe fram en løsning for hvordan reisemålet 
kan videreføre og integrere arbeidet med bærekraftig utvikling på reisemålet, herunder:  

- Oppdatering av Handlingsplan for Bærekraftig reiselivsutvikling for de neste 3 årene bør skje før 
prosjektet er avsluttet.  

- Organisere og finansiere arbeidet, herunder sikre økonomiske ressurser og relevant kompetanse for 
å drive utviklingsarbeid, holde kommune og næring informert om det pågående arbeidet og besvare 
årlige indikatorer og remerking hvert 3. år. 

- I god tid før prosjektet avsluttes oppdateres handlingsplanen. Gjennomførte tiltak fjernes, nye tiltak 
som reisemålet ønsker å fokusere på de neste 3 årene inkluderes. Planen bør behandles i 
styringsgruppen og i destinasjonsselskapets styre i tillegg til at kommunen informeres. 

Det er destinasjonsselskapet og kommunen(e) som har ansvaret for å beslutte løsning og finansiere 
videreføringen av arbeidet med bærekraftig reisemål. 

Organisering for videreføringen av arbeidet med bærekraftig reisemål. 

Det er ingen krav til hvordan reisemålet velger å videreføre arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling. 
Reisemålets vektlegging av oppgaven avspeiles gjerne i løsningen som velges, men erfaringsmessig 
anbefales reisemålet å avsette både økonomiske og personellmessige ressurser på en slik måte at 
arbeidet kan gis kontinuitet.  

Det er nærliggende å tillegge destinasjonsselskapet oppgaven med å videreføre bærekraftarbeidet. Da 
sikres dialogen med styret og destinasjonens medlemsbedrifter, tilgangen til kommunikasjonsflater som 
web, Facebook og trykksaker er kort og mulighetene for å drive et pågående utviklingsarbeid sikres. En 
viktig del av arbeidet vil også være å finne gode måter å synliggjøre bærekraftinnsatsen i 
markedskommunikasjonen. I tillegg skal årlige indikatorer besvares og publiseres og hvert 3. år skal 
reisemålet remerkes, noe som er en mer omfattende oppgave.    

Last opp dokumentasjon i databasen og søk godkjenning 

Opplasting av dokumentasjon for Standardens område C-D-E gjøres på samme måte som for område A 
og B. Se håndbokens side 11. 

Med mange indikatorer som skal lastes opp er det viktig å være nøyaktig og passe på at skjemaer og 
vedlegg lastes opp under riktig indikator og at alle dokumenter kommer med. Om nødvendig kan 
prosessveileder gjøre en kvalitetskontroll på opplastingen. 

Når innlegging av svar og opplasting av dokumentasjon på alle indikatorene i Standardens område C-D-E 
er gjort, søkes det om godkjenning ved å trykke Submit-knappen. Det går da melding til prosessveileder 
og til kontrollør som nå kan starte sin gjennomgang. 

Kontrollørs vurdering av reisemålet inkluderer et 2-3 dagers kontrollbesøk på reisemålet med befaringer 
og møter med sentrale representanter for reiselivet og kommunen(e). Hvor lang tid selve 
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gjennomgangen vil ta avhenger noe av hvor strukturert og tilgjengelig dokumentasjonen i databasen er. 
Det kan være nødvendig for kontrollør å be om ytterligere informasjon og klargjøring. 

Etter kontrollørs gjennomgang og forhåpentlig godkjenning vil reisemålet bli kontaktet av Innovasjon 
Norge for å gjøre avtale om utdeling av diplom.  Merket for bærekraftig reisemål kan nå benyttes. Les 
mer om bruk av merket i Profilhåndbok for bærekraftig reisemål. 

Kontrollbesøk på reisemålet 

Som del av sitt kontrollarbeid vil kontrollør gjøre et besøk til reisemålet. Besøket gjøres etter at 
reisemålets søknad er gjennomgått av kontrollør men før endelig godkjenning. Møtet vil ha ca. 2 dagers 
varighet. Dato for besøket fastsettes i god tid og PL utarbeider programmet i samarbeid med kontrollør 
og dennes innspill på ønskede møter eller befaringer. Under besøket legges det opp til møter med 
leder/styreleder i destinasjonsselskapet og sentrale representanter fra kommunen(e) og reiseliv. 

Sluttrapporter 

Fase 2 Gjennomføring og måling sluttrapporteres i tråd med retningslinjer i tilsagnsdokumentet og etter 
anvisning fra Innovasjon Norges lokalkontor. Rapporten bør minimum inkludere: 

1. Bakgrunn for prosjektet 
2. Organisering av arbeidet 
3. Viktige tiltak gjennomført i perioden 
4. Erfaringer og utfordringer i prosjektperioden 
5. Videreføring av arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling 
6. Prosjektregnskap 

Godkjenningsbrev på Merkeordningen fra Innovasjon Norge, kontrollørs rapport, revidert handlingsplan 
og prosjektregnskap vedlegges rapporten. 

Hjelpemidler i fase 2 

Følgende hjelpemidler benyttes i fase 2 og kan lastes ned fra passordbeskyttet område på Innovasjon 
Norge sin nettside Innsikt under området Merket for bærekraftig reisemål. 

- Svarskjema –indikatorer på C-D-E området 
- Veiledning – Gjesteundersøkelse 
- Veiledning – Bedriftsundersøkelse 
- Veiledning – Innbyggerundersøkelse 
- Veiledning – Risikoanalyse 
- Veiledning – Ringvirkningsanalyse med verdiskaping 
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Kontrollørens oppgave 
Det er Innovasjon Norge sentralt som tildeler en kontrollør til reisemålet.  

Gjennomgang av besvarelse og dokumentasjon 

Kontrollørs oppgave og ansvar er å påse at besvarelse og dokumentasjon oppfyller kravene til den 
enkelte indikator. Er kontrollør i tvil eller finner mangler, benytter han/hun kommentarfeltet i databasen 
til å beskrive hva som savnes i besvarelsen. Kontrollør har rett og plikt til å be om den dokumentasjon 
som trengs for å tildele korrekt poeng. Dersom kontrollør er usikker på hva som er korrekt score for en 
indikator, kan han presentere dette for Innovasjon Norges Kriterieutvalg. Der vil saken bli anonymisert 
slik at Kriterieutvalget ikke vet hvilket reisemål eller hvilken prosessveileder det dreier seg om. 
Kriterieutvalgets beslutning er endelig og kan ikke påklages. 

Poengtildeling 

Poeng tildeles på indikatornivå 
Det gis poeng, 0-3 poeng, på samtlige indikatorer; 

• 0 - ingen plan eller dokumentasjon.    
• 1 – plan som beskriver planlagt handling eksisterer 
• 2 - plan og dokumentasjon på gjennomført handling eksisterer  
• 3 - plan, dokumentasjon og positiv utviklingstrend (Gjelder ikke ved førstegangs merking.) 

 
En indikator kan også vurderes som Ikke relevant for det aktuelle reisemålet. Eks. renhetsgrad badevann 
på Svalbard. Hvorvidt en indikator vurderes som Ikke relevant besluttes av kontrollør på bakgrunn av 
fremlagt argumentasjon og dokumentasjon. Indikatoren trekkes da ut av beregningsgrunnlaget for det 
aktuelle kriteriet. 
 
Ved gjennomgang skal kontrollør kun positivt verifisere om indikatoren er; planlagt, dokumentert, har 
positiv trend eller er Ikke relevant - det er en «enten – eller» vurdering på indikatornivå. 

Score pr kriterie beregnes som gjennomsnittlig score pr indikator. Dermed vektes hvert kriterie innenfor 
området likt. Summen av alle de gjennomsnittlige verdiene per område (A-E) beregnes, og vi får andel 
oppnådd per område.  

Eksempel 1 

Kriterie A1: Bærekraftig reiseliv skal være integrert i relevante planer og strategier regionalt og 
kommunalt 

- Indikator A1-1-1: Er bærekraftig reiseliv beskrevet i kommunal(e) og/eller regional(e) planer og 
strategier slik at fremtidig ressursforvaltning og verdiskaping er ivaretatt 
 
Her vil typisk dokumentasjon for 2 poeng være 1-3 vedtatte, regionale plandokumenter og/eller 
strategier hvor bærekraftig reiseliv er beskrevet. 
 

- Indikator A1-1-2: Har kommunen(e) fattet politisk vedtak om å være en aktiv bidragsyter for å 
oppnå merket for bærekraftig reisemål. 
 
Her vil nødvendig dokumentasjon for 2 poeng være protokoll fra kommunestyremøte(r) med vedtak 
som bekrefter indikatoren. 
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Eksempel 2 

Kriterie D6-2: Destinasjonsledelsen skal ta initiativ til å iverksette et opplæringsprogram for 
reiselivsansatte som inkluderer kunnskap om bærekraftig reiselivsutvikling. 

- Indikator D6-2-1: Andel bedrifter som deltar / har deltatt i opplæringsprogrammet 

Her vil typisk dokumentasjon for 2 poeng være intern oversikt (næringsoversikt) som viser samtlige 
reiselivsbedrifter, hvilke som har deltatt i opplæringsprogrammet og utregnet andel. 

- D6-2-2: Andel reiselivsbedrifter hvor mer enn 60% av de ansatte har deltatt i opplæringsprogram  

Her vil typisk dokumentasjon for 2 poeng være samme oversikt som over, hvor deltagende bedrifter 
med mer enn 60% deltakelse fra ansatte er markert med utregnet andel. Indikatoren kan også 
besvares med resultat fra Bedriftsundersøkelsen, dersom svarprosenten er tilfredsstillende. 
 

Spørsmål til kontrollør 

Dersom reisemålet har spørsmål til en indikator som PVL heller ikke kan svare på, kan PVL kontakte 
kontrollør. Spørsmål til kontrollør skal være knyttet til forståelse/definisjon av et kriterie eller en 
indikator. Det er ikke anledning til å be om forhåndsgodkjenning av besvarelse eller dokumentasjon. 

 

Årlig bærekraftrapport 
Det er et mål med merkeordningen Bærekraftig reisemål å synliggjøre at det arbeides kontinuerlig for en 
mer bærekraftig utvikling på reisemålene også utenom remerking hvert tredje år. Reisemål som innehar 
Merket skal derfor utarbeide en årlig bærekraftrapport. 

Rapporten inneholder temaer som vurderes som sentrale for at arbeidet for en mer bærekraftig 
utvikling videreføres gjennom den daglige driften. Rapporten skal beskrive aktivitet på reisemålet de 
siste 12 månedene, der gode eksempler fra enkeltbedrifter og –personer, fra kommunen(e) og fra 
destinasjonssamarbeidet trekkes frem.  

 

Remerking 
Godkjenningen for Merket for bærekraftig reisemål er gyldig i tre år. For å opprettholde merket må 
reisemålet oppdatere sin besvarelse og dokumentasjon hvert tredje år. Reisemålet blir varslet på e-post 
om å forberede seg for remerking ca. ett år i forkant.   

Reisemål som innehar Merket for bærekraftig reisemål har med det også forpliktet seg til å ha en plan 
for gjennomføring og finansiering av remerking. Oppgaven er ressurskrevende og det bør beregnes min. 
250-350t til dokumentasjon og besvarelse.  

Det er utarbeidet egen veiledning til hjelp i arbeidet med remerking.  
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Takk 
Takk til dere som, i rollen som prosjektleder og prosessveileder, er med i Innovasjon Norges 
merkeordning for Bærekraftige reisemål og gjennom det bidrar til å fremme bærekraftig utvikling i 
reiselivet og gjøre Norge til et foregangsland for et bærekraftig reiseliv.  

Kontakt Ingunn Sørnes (Ingunn.Sornes@innovasjonnorge.no) i Innovasjon Norge hvis du har spørsmål 
eller lurer på noe.   
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Vedlegg  

Vedlegg 1:  10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv 

Vedlegg 2: Oversikt over faser og oppgaver 

Vedlegg 3: Oversikt over hjelpemidler  

Vedlegg 4: Lenker - Bærekraftig reiseliv 

  



26 
 

Vedlegg 1: 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv  

Disse 10 prinsippene bygger på United Nations World Tourism Organization (UNWTO)s definisjon og 
styrer arbeidet for bærekraft i reiselivet. Vi anbefaler at du setter deg inn i hvert enkelt. De er delt inn i 
tre hovedområder. 
Bevaring av natur, kultur og miljø 

1. Kulturell rikdom  

Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner 
og særpreg.  
 
2. Landskapets fysiske og visuelle integritet  
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle 
integritet ikke degraderes.  
 
3. Biologisk mangfold  
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.  
 
4. Rent miljø og ressurseffektivitet  
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og 
minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.  

Styrking av sosiale verdier 

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier  
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter 
og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.  
 
6. Lokal kontroll og engasjement  
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og 
utvikling av lokalt reiseliv.  
 
7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte  
Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten 
diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.  
 
8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet  
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, 
funksjonshemminger eller andre faktorer.  

Økonomisk levedyktighet 

9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning  
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, 
gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av 
verdier lokalt.  
 
10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter  
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.  

 
 



27 
 

Vedlegg 2: Oversikt over faser og oppgaver 

 

 

 

Fase 1:  
Forankring og handlingsplan 

1. Organiser og forankre arbeidet  

2. Lag statusrapport på Standard for bærekraftig reisemål 

3. Utarbeid og vedta handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling 

4. Dokumenter og besvar indikatorene på Standardens område A og B 

5. Last opp dokumentasjon i databasen og søk godkjenning 

6. Rapporter og søk neste fase  

 

 
Fase 2:  
Gjennomføring og måling  
 

1. Iverksett tiltak i tråd med handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling 

2. Dokumenter og besvar indikatorene på Standardens område C-D-E 

3. Gjennomfør undersøkelser og analyser 

4. Planlegg videreføring av arbeidet med bærekraftig reisemål 

5. Last opp dokumentasjon i databasen og søk godkjenning 

6. Kontrollbesøk på reisemålet 

7. Sluttrapporter 

 

  

Årlig  
bærekraft-

rapport 
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Vedlegg 3: Oversikt over hjelpemidler  

Følgende hjelpemidler er tilgjengelige på Innovasjon Norge sin nettside Innsikt under området Merket 
for bærekraftig reisemål. 

- Gjeldende Standard for bærekraftig reisemål 
- Liste, godkjente prosessveiledere     
- Skjema - Reisemålsbeskrivelse   
               

Hjelpemidler i fase 1  

Følgende hjelpemidler benyttes i fase 1 og kan lastes ned fra passordbeskyttet område på Innovasjon 
Norge sin nettside Innsikt under området Merket for bærekraftig reisemål. 

- PLP Prosjektlederprosessen 
- Registreringsskjema for database 
- Skjema - Næringsoversikt                                                       
- Veiledning - Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling    
- Statusrapport med veiledning                                  
- Skjema for indikatorene på Standardens område A og B  
- Profilhåndbok for bærekraftig reisemål 

 

 

 
Hjelpemidler i fase 2 

Følgende hjelpemidler benyttes i fase 2 og kan lastes ned fra passordbeskyttet område på Innovasjon 
Norge sin nettside Innsikt under området Merket for bærekraftig reisemål. 

- Svarskjema –indikatorer på C-D-E området 
- Veiledning – Gjesteundersøkelse 
- Veiledning – Bedriftsundersøkelse 
- Veiledning – Innbyggerundersøkelse 
- Veiledning – Risikoanalyse 
- Veiledning – Ringvirkningsanalyse med verdiskaping 
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Vedlegg 4: Bærekraftig reisemål - lenker  

 

Facebook  Bærekraftig reisemål – vi er igang 

   Hemmelig gruppe for PL, PA og PVL. Kun reisemål som jobber med Merket. 
   Her kan dere be om innspill og dele erfaringer og resultater av arbeidet.  
   Medlemmer til siden blir invitert.  

   Bærekraftig Reisemål Norge 

   Lukket nasjonal gruppe. Inviter alle involverte på eget reisemål, og vær aktiv  
   med å dele og legge ut saker. 

 

Internett  Innovasjon Norges nettsted Innsikt 
   www.visitnorway.no/innsikt/  

   Om Merket for bærekraftig reisemål på Innsikt 
   www.visitnorway.no/innsikt/merket-for-baerekraftig-reisemaal 

   Global Sustainable Tourism Council 
   https://www.gstcouncil.org/  

   Miljøfyrtårn 
   www.miljofyrtarn.no 

 

 


