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Program

 Bæredygtig turisme  - hvad er det?

 Eksempler på udvikling af bæredygtig turisme – og kommunernes rolle heri

Pilgrimsruten Esumrun – Tisvildevejen

Camønoen

INUT – Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme

 Take away – udvikling af bæredygtig kultur- og naturturisme



 Historiens pendul    

 Overturisme

 Klimaændringer 

 Tiden er inde til at sætte barren højt

Bæredygtig turisme 



Èn definition

En bæredygtig turisme omfatter en udvikling der 

sikrer en langsigtet miljømæssig, socio-kulturel 

og lokaløkonomisk balance i området så den 

bidrager positivt til området og ikke nedslider 

ressourcegrundlaget. (Kaae, 2012)



UNWTO Tourism for Sustainable Development Goals



https://www.

weforum.org

/agenda/201

7/08/the-

growth-

paradox-

can-tourism-

ever-be-

sustainable/

World

Economic 

Forum

https://www.weforum.org/agenda/2017/08/the-growth-paradox-can-tourism-ever-be-sustainable/
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Vandreruter som deleøkonmiske innovationer 



Tidslinje Camønoen

_2011_____2013_______OKT 2014____________________Juni 2016______2018
Marianne Florman                Møn Museum                                                                               Camønoen Indvies           11.000 

Tine Nygaard +              Anne Marie Syzka (journalist + projektleder)                                                     vandrere  

Ildsjæle                                                                        Bevilling 2,4  mio ”Steder tæller”        200+ ildsjæle aktiveres            

Vordingborg Kommune

Jette Stauner              



• Foreningen Esrum-Tisvildevejen etableret I 2017

• I 2018 får de 800.000 af hhv. kommunen og Friluftsrådet

• Har opbygget et brand

• Har mobiliseret et stort netværk af ildsjæle

• Mobiliserer eksisterende ressourcer

• Har en aktiv hjemmeside 

• Har afholdt sommervandringer med spinoff vandringer

• Rigmor Westh Baagøe får Kulturprisen i 2018 

i Gribskov Kommune 

• Nomineret frivllighedsprisen samme år 

• Port til Nationalpark Kongerens Nordsjælland 



INUT – Innovation og udvikling af bæredygtig 

bynær naturturisme



At få by- og naturturisme til at smelte sammen 

på nye måder 



Workshops & Tours 2018

2



 Udvikling af narrativer for de to parker med forslag til fysisk infrastruktur

 Gennem 10 workshops blev der skabt et netværk på 100 + 

guider/entreprenører, studerende, sociale entreprenører i parkerne og 

byerne,  attraktioner, Københavns kommune, DMO, Industrien, interesse 

grupper.   

 Udvikling af 11+ kommercielle bæredygtige ture og oplevelser med fokus på 

Educating the traveller

-

 Bæredygtighed+ efteruddannelse implementeret 

 Vi i INUT kommer gerne og fortæller mere   

Bæredygtig turismen udvikles



Take away

Udvikling af bæredygtig kultur- og naturturisme
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