Artikel
Vier certificaten 'Duurzame Bestemming' in Noorwegen
In de eerste week van juli van dit jaar stond onderstaand artikel al op de
Facebookpagina van onze vereniging. Ineke Langelaar wees ons hier op en we
drukken dit nu ook in Kontaktlinjen af. De redactie vindt het van belang te melden
dat Noorwegen werkt aan ‘duurzaam toerisme’.
Geilo, Setesdal, Inderøy en Svalbard zijn opgenomen in de exclusieve lijst van
gecertificeerde duurzame bestemmingen in Noorwegen. Zij ontvingen op 9 juni het
‘Duurzame Bestemming’ certificaat.
In 2013 was Noorwegen het eerste land ter wereld dat een nationale certificering
introduceerde voor duurzaam toerisme. Trysil, Vega, Røros en Lærdal waren de eerste vier
bestemmingen die dit certificaat ontvingen. Nu krijgen zij gez elschap van de vier nieuwe
bestemmingen.
Alle vier bestemmingen hebben indruk gemaakt met hun inzet voor duurzaamheid:
Svalbard met verantwoord en verrassende toerismeontwikkeling in de kwetsbare arctische
natuur, Geilo met haar nationale parken en ontwikkeling langs de ‘Route 50’, Setesdal met
de inzet op culturele identiteit en het bieden van eco -vriendelijk transport aan gasten met
elektrische voertuigen en Inderøy met een beleid gericht op kleinschalige lokale
etenswaren en cultuur om geweldige ervaringen voor de toeristen te creëren.
“De overheid werkt hard aan meer banen gerelateerd aan duurzaamheid. Daarom ben ik
verheugd te melden dat vier nieuwe regio’s zijn gecertificeerd als duurzame bestemming.
Dit is een Noorse certificering van kwaliteit, hetgeen aantoont dat duurzaamheid serieus
wordt genomen door deze bestemmingen”, zegt de Noorse Minister van Economische
Zaken, Monica Mæland.
Bewuste keuzes
“Consumenten zijn steeds meer geïnteresseerd in klimaatverandering, het milieu en
maatschappelijke onderwerpen. Meer toeristen maken bewuste keuzes wanneer zij hun
vakanties plannen en kiezen bestemmingen die hun verantwoordelijkheid op gebied van
milieu laten zien. De laatste jaren is duurzaamheid ook een belangrijke factor geworden
wanneer reisorganisaties of touroperators hun reizen samenstellen. Daarom zijn wij
verheugd om te zien dat meer bestemmingen in Noorwegen zich richten op duurzaamheid”
zegt Audun Pettersen, directeur Duurzaam Toerisme bij Innovation Norway.
Meer bestemmingen werken momenteel aan het behalen van het certificaat Duurzame
Bestemming, waaronder Lyngenfjord, Femund/Engerdal en de Lindesnes regio.
Een internetbezoekje waard is ook: http://www.travelution.nl/nl/nieuws/nieuwe-duurzamebestemmingen-noorwegen#sthash.6p3xOQ5P.RrRl3e92.dpuf

