Europæisk charter
for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder

Hvad er det europæiske charter?
Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk
ledelsesværktøj, der skal være med til at sikre, at turismen bidrager til en balanceret
økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig udvikling af Europas
naturbeskyttelsesområder. Charteret er en frivillig aftale om fremme af god skik ved at
anerkende naturbeskyttelsesområder, hvor aftalte krav om bæredygtig udvikling og
administration af turismen overholdes.

For at overholde charteret skal naturbeskyttelsesområdet samle alle de, der arbejder
med turisme i området, og formulere en fælles vision for udviklingen i turismen, tiltræde
en femårig forpligtelse om at gennemføre de aftalte fælles tiltag i samarbejde med deres
partnere og fortsat sætte sig høje mål for så vidt angår administration af bæredygtig
turisme i deres områder.

Charteret og den bagvedliggende metode er udviklet af repræsentanter fra en række
naturbeskyttelsesområder, turistbranchen og dens partnere, anført af den franske
Sammenslutning af Regionale Naturparker under paraplyorganisationen EUROPARC.
Charteret og charternetværket administreres af organisationen EUROPARC, der er en
europæisk NGO og paraplyorganisation for Europas naturbeskyttelsesområder.

2 [En kvikguide]

Formål
At øge bevidstheden om og støtten til Europas naturbeskyttelsesområder som en vigtig
del af vores arv, som bør bevares for og nydes af nuværende og kommende
generationer.
At forbedre den bæredygtige udvikling og administration af turismen i
naturbeskyttelsesområder under hensyntagen miljøets, lokalbefolkningens, lokale
virksomheders og de besøgendes behov.
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Principperne i det europæiske charter
01.

At involvere alle de, der beskæftiger sig med turisme i og omkring
naturbeskyttelsesområdet, i udviklingen og administrationen heraf.

02.

At udarbejde og implementere en strategi og handlingsplan for bæredygtig turisme
i naturbeskyttelsesområdet.

03.

At beskytte og højne områdets natur- og kulturarvsværdi til gavn for og ved hjælp
af turisme og at beskytte området mod overdreven turisme.

04.

At give de besøgende en på alle måder førsteklasses oplevelse.

05.

Effektivt at videreformidle områdets særlige kvaliteter til besøgende,
turistvirksomheder og befolkningen.

06.

At fremme konkrete turistprodukter, der muliggør udforskning og forståelse af
området.

07.

At øge kendskabet til naturbeskyttelsesområdet og bæredygtighed blandt de, der
arbejder med turisme.

08.

At sikre, at turismen understøtter frem for reducerer lokalbefolkningens livskvalitet.

09.

At øge lokalsamfundets økonomiske gevinst ved turisme.

10.

At føre statistik over og påvirke besøgstallet og dermed reducere en negativ
påvirkning.
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Hvem kan søge?
Under det europæiske charters kapital 1 kan alle naturbeskyttelsesområder søge om
charterstatus.
Under kapitel 2 kan turistvirksomheder, der samarbejder inden for et
naturbeskyttelsesområde, der allerede har opnået charterstatus, indgå en
samarbejdsaftale med det pågældende naturbeskyttelsesområde.
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Kapitel 1
Hvordan skal naturbeskyttelsesområder søge?
• Området skal først registreres som et charteransøgningsområde hos organisationen
EUROPARC, hvorefter de nødvendige ansøgningspapirer kan rekvireres.

Mindstekrav
• Tiltrædelse af charterets 10 principper,
• Oprettelse af et permanent forum, hvori alle relevante turistinteressenter i og omkring
naturbeskyttelsesområdet skal deltage i udvikling og administration af området,
• Udarbejdelse af en diagnostisk analyse af området,
• Udarbejdelse af en femårig strategi- og handlingsplan for bæredygtig turisme, der
omhandler bæredygtighedens hovedtemaer og tager udgangspunkt i tilbundsgående
dialog med de lokale interessenter,
• Udfyldelse af ansøgningspapirerne, der sendes til EUROPARC.
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Samarbejde
med deltagelse af alle de, der har en interesse i turismen i og omkring
naturbeskyttelsesområdet.

[FIGURTEKST]
Forum
Natur + landskab
Markedsføring
Forplejning + overnatning
Sport + fritid
Transport
Lokaløkonomi
Oplysning + uddannelse
Kultur

Evalueringsproces
• EUROPARC udpeger en uafhængig kontrollant med speciale i bæredygtig turisme i
naturbeskyttelsesområder til at gennemgå ansøgningen, besøge området og
udfærdige en vurdering,
• Charterevalueringskomitéen – et officielt panel, udpeget af organisationen EUROPARC
– træffer den endelige beslutning om, hvorvidt der kan opnås charterstatus,
• Naturbeskyttelsesområdet skal betale et gebyr til dækning af administrations- og
evalueringsomkostninger,
• Naturbeskyttelsesområdet skal hver femte år forny sin charterstatus ved en
reevaluering.
7

Kapitel 2
Hvordan skal naturbeskyttelsesområder søge?
• Det pågældende område skal meddele EUROPARC, at det påtænker at implementere
charterets kapitel 2 og anmode om dertil hørende dokumenter eller metoder,
• Sikre fyldestgørende implementering af kapitel 2 ved at fremsende den nødvendige
dokumentation til EUROPARC, uddanne det ansvarlige personale, bekræfte kriterierne
for turistvirksomhed og udarbejde og underskrive samarbejdsaftalen.
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Hvordan skal turistvirksomheder søge?
• Virksomheden skal rekvirere de nødvendige oplysninger og dokumenter fra deres
naturbeskyttelsesområde.

Mindstekrav
• Deltagelse i det charterforum, der er oprettet af naturbeskyttelsesområdet,
• Deltagelse i implementeringen af områdets strategi for bæredygtig turisme,
• Sammen med området udarbejde en handlingsplan for udvikling af virksomhedens
bæredygtige aktiviteter,
• Sende aktivitetsplanen og de nødvendige dokumenter til området.

Evalueringsproces
• Virksomheden vil få besøg af en kontrollant, der vil tjekke aktivitetsplanen og
turistvirksomhedens engagement,
• Virksomheden skal indgå en samarbejdsaftale med naturbeskyttelsesområdet, hvori
den forpligter sig til at implementere handlingsplanen,
• Virksomheden skal efter tre år opdatere sin handlingsplan.
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Fordele for områderne
De naturbeskyttelsesområder, der opnår charterstatus, kan benytte titlen i sit eget
materiale og drage fordel af samarbejdet med andre, der engagerer sig i bæredygtig
turisme i hele Europa. Det vil:

• give de økonomiske, sociale og miljømæssige fordele, der er en følge af godt
administreret bæredygtig turisme,
• resultere i en højnet national og europæisk profil som foregangsområde, der arbejder
henimod bæredygtig turisme,

• via intern og ekstern evaluering give nye idéer til og forbedre udviklingen af
bæredygtig turisme,
• styrke forholdet til de lokale turistinteressenter og den overordnede turistbranche,
• skabe nye forbindelser til organisationer inden for turistbranchen på både lokalt,
regionalt og nationalt plan,
• styrke de eksisterende strukturer,
• give mulighed for udveksling af specialviden og erfaringer i det dynamiske
charternetværk af europæiske naturbeskyttelsesområder,
• give PR-muligheder med besøgende og medierne,
• resultere i større troværdighed blandt de organisationer, der eventuelt står bag
finansieringen.
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Fordele for turistvirksomhederne
De virksomheder, der via det europæiske charter samarbejder med
naturbeskyttelsesområderne, vil øge og fastholde deres rentabilitet som følge af:
• et tæt samarbejde med naturbeskyttelsesområdet,
• formidling af førsteklasses information om naturbeskyttelsesområdet,
• samarbejde med andre brancher i området om at købe lokale produkter og ydelser og
promovere lokale fødevarer og andre produkter, således at indtægter fra de
besøgende forbliver i den lokale økonomi,
•

øget tilfredshed blandt de besøgende,

• reducerede driftsomkostninger gennem revision og bæredygtig brug af ressourcer
(energi, vand, mv.),
• samarbejdet med områdets personale og andre lokale interessenter om den fælles
udvikling af områdets strategi for turisme,
• deltagelse i et europæiske netværk og anerkendelse efter en europæisk standard,
• nye markeder som f.eks. turisme, der er baseret på udforskning af miljøet, og en
målrettet indsats mod nye kunder, der finder naturbeskyttelsesområderne
interessante.
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