Hållbarhetsklivet - Västsveriges samlade initiativ för en
hållbar besöksnäring
• Offentliga och privata aktörer -> hållbar besöksnäring
• Fyra grundläggande principer direkt kopplade till Agenda 2030:
• Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
• Bra för både boende och besökare
• Fler besökare när och där det inte är fullt
• Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter
• Ingen kostnad att ansluta sig
• Kommunen tar aktiv ställning

Direkt kopplat till flera av målen i Agenda 2030
8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för
hållbar turism som skapar arbetstillfällen och
främjar lokal kultur och lokala produkter.

Direkt kopplat till flera av målen i Agenda 2030
12.b Utveckla och genomföra verktyg för att
övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en
hållbar turism som skapar arbetstillfällen och
främjar lokal kultur och lokala produkter.

Direkt kopplat till flera av målen i Agenda 2030
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och
den mänskliga och institutionella kapaciteten vad
gäller begränsning av klimatförändringarna,
klimatanpassning, begränsning av
klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig
varning.

Princip 1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
Besöksnäring = påverkan på miljön - transporter, aktiviteter, konsumtion leder till
•Vandring,
co2-utsläpp, vilket kan innebära en
påverkan på naturen. Omfattningen av
miljöpåverkan avgörs av de val besökaren gör i form av transportmedel, reslängd,
vistelsetid, konsumtion och agerande på plats. Vi kan påverka genom att utveckla
och marknadsföra sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt,
för att även i framtiden kunna erbjuda en attraktiv destination.
Exempel på åtgärder kan vara att prioritera
• marknadsföring mot hemmamarknaden och närmarknader
• att få besökare att stanna längre
• att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart
• att underlätta för besökare att agera hållbart

Princip 2. Bra för både boende och besökare
Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka.
•Vandring,
Tillresta besökare = förutsättning för
att en plats skall kunna erbjuda ett brett

utbud av restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en balans
mellan boende och besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens
kapacitet.
Exempel på åtgärder kan var att prioritera;
• att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats
• insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter
som genereras stannar lokalt
• målgrupper som bidrar positivt till platsen

Princip 3. Fler besökare när och där det inte är fullt
Beläggningsgraden på boendeanläggningar visar att det finns möjlighet
att ta emot fler gäster på de flesta
platser under större delen av året.
•Vandring,
Turismen är ojämnt fördelad över året, vilket kan leda till oönskade
konsekvenser. Det kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa
konflikter i lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse.
Exempel på åtgärder kan var att prioritera
• stöd till utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar
ökad beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser,
t.ex. evenemang
• förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex.
genom förbättrad logistik

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter
Pandemin har påverkat besöksnäringen, vilket visar på behovet av att bygga mer
•Vandring,
robusta verksamheter, bättre rustade
för framtiden. Besöksnäringen är viktig för
integrationen och sysselsätter många med utländsk bakgrund samt är
en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga. Säsongsvariationerna gör att
det är svårt att erbjuda heltidsanställningar. Branschen ibland har svårt
att attrahera och behålla personal.
Exempel på åtgärd kan vara att prioritera att skapa och testa modeller för
samverkan för att skapa fler heltidstjänster.

Exempel på kommunala åtgärder:
1. Så lite miljöpåverkan som möjligt:
•Vandring,
• Att få besökare att stanna längre genom god information på
hemsidor och sociala medier
• Färdiga förslag på resrutter inom Melleruds
kommun/Dalsland - tematiskt alt "vad göra i 2, 3, 4... dagar
i vår kommun

Exempel på kommunala åtgärder:
2. Bra för både boende och besökare
•Vandring,
• Det ska vara lätt att göra rätt
• Väl skyltat till besöksmål
• Källsortering på offentliga platser
• Cykeluthyrning
• Verka för väl fungerande kollektivtrafik till våra besöksmål
• Skyltning om att man ska ta med skräpet hem (alt gratis skräppåsar)

Exempel på kommunala åtgärder:
3. Fler besökare när och där det •Vandring,
inte är fullt
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter
• Uppmuntra till ökad samverkan mellan företag,
föreningar och kommun.
• Uppmuntra föreningar och näringsidkare till att i
möjligaste mån planera evenemang som ligger utanför
ordinarie högsäsong.

