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Bakgrunn          

Visit Setesdal var initiativtaker til at Setesdal jobbet for å kvalifisere seg for «Merket for bærekraftig 
reisemål». Prosessarbeidet har vært og skal være en metode for å bringe aktørene i Setesdal 
sammen i en målrettet og helhetlig reiselivsutvikling i dalen. Arbeidet med bærekraftig 
reisemålsutvikling er en metodisk måte å tenke og jobbe med Setesdal som opplevelsesarena. 
Målsetningen er å bringe samarbeidet om produkt- og attraksjonsutvikling videre med bærekraft 
som felles plattform. Med Merket skal Setesdal synliggjøres som region og bygge troverdighet også i 
de internasjonale markedene som har høy bevissthet på miljø og bærekraft. Setesdal er første 
regionen i Norge som benytter Merket som bærekraftig reisemål som arbeidsmetode.  

Arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål ble besluttet igangsatt av styrene i Regionrådet i 
Setesdal og Visit Setesdal høsten 2013. Visit Setesdal er prosjekteier. I styringsgruppen sitter: 

 

Signe Sollien Haugå Setesdal Regionråd 
Ann Torill Briksdal Hovden Fjellstoge/Destinasjon Hovden 
Olav Neset Neset Camping/Nedre Setesdal Reiselivslag 
Øyvind Nese Smaken av Setesdal 
Ørnulf Hasla Hasla 
Connie Barthold Prosjektleder Bærekarftig Reisemål 
Lasse Eidskrem Daglig leder Visit Setesdal og Destinasjon Hovden 

 
Lasse Eidskrem leder styringsgruppens arbeid og er prosjektansvarlig.  Connie Barthold er 
prosjektleder for Merkearbeidet. Anne Dorte Carlson har vært engasjert som prosessveileder frem til 
sertifisering. 

 
Forankring, oppfølging og rapportering 

Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling er tatt fram i samarbeid med aktørene i Setesdal. I 
mai 2014 ble det gjennomført Bærekraftmøter i alle de fire kommunene.  
Visit Setesdal vil være ansvarlig for å iverksette tiltak i tråd med planen perioden. Det har i august 
2016 vært avholdt møter med næringen i alle de fire kommunene for å få innspill/forslag til områder 
og tiltak det skal jobbes med de neste tre årene. Fornyelse av 10 indikatorer innen 31.05.17. Planen 
bør gjennomgås og oppdateres årlig. Revisjon av planen bør skje i forbindelse med remerking hvert 3. 
år, første gang i 2018. Revidert plan skal til behandling og godkjenning i Visit Setesdal sitt styre, samt 
til informasjon i Setesdal regionråd sitt styre. 
 

Videre organisering 
Etter avslutning av Fase 3 er det fortsatt Visit Setesdal som har ansvaret for å organisere og følge opp 
arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling,  samt rapportere arbeidet årlig til styret og næringen så 
vel som regionrådet i Setesdal. 

 

Strategier og målsetninger 

Innspill fra bærekraftmøtene i de fire Setesdalskommunene og gjennomgang av nåsituasjonen i 
Setesdal har tydeliggjort 5 strategiske innsatsområder som vil bli fokusert i det videre arbeidet med 
Merket for bærekraftig reisemål:  
 



 

1. Fra ord til handling 
2. Styrke samarbeidet mellom aktørene i Setesdal 
3. Godt vertskap gir vekst og lønnsomhet 
4. Lønnsomme Setesdalsattraksjoner og -opplevelser  
5. Den grønne dalen - miljø og ressursbruk 

 
1. Fra ord til handling 

Det mangler ikke kunnskap og innsikt om Setesdal. I oppstarten av prosessen ble det kartlagt at 
det foreligger mange rapporter og studier med mye god fakta om Setesdal og hvilke muligheter 
som finnes. Utfordringen er rett og slett å gå fra ord til handling og sette kraft bak tiltakene som 
iverksettes. Gode prosjektledere med blikk for forretningsutvikling og produktkvalitet må tas i 
bruk for å sikre at muligheter avdekkes, initiativ blir tatt og tiltak fulgt opp. Gründere og etablere 
må mobiliseres og støtte til næringsaktører i oppstartsfasen må tilbys med tilstrekkelig 
langsiktighet.   

2. Styrke samarbeidet mellom aktørene i Setesdal 

I merkearbeidet ønsker vi å utfordre reiselivsaktørene til å tenke Setesdal som helhetlig produkt 
og som arena for fellesskap.  
 
Samarbeid mellom to eller flere bedrifter kan øke forretningsmulighetene og lønnsomheten ved 
for eksempel å samlokalisere seg eller markedsføre seg sammen. Men det er først når vi løfter 
blikket og ser hva andre holder på med at de gode oppgavene å samarbeide om vil åpenbare seg. 
Merkearbeidet skal derfor ha som oppgave å bidra til gode eksempler på godt samarbeid og 
kartlegge hva som skal til for at godt samarbeid mellom bedrifter oppstår.  
 
Å samarbeide innebærer også å være del av et felleskap. For at fellesskapet skal være nyttig og 
lønnsomt må man engasjere seg og bidra. Visit Setesdal er etablert som fellesorgan for alle 
reiselivsaktørene i Setesdal og vil kunne bli et viktig verktøy i utviklingen av Setesdal som 
reisemål. Det forutsetter at reiselivsaktørene slutter opp om fellestiltakene og er beredt på å 
bidra med både innsats og økonomiske bidrag til oppgaver som besluttes iverksatt.  
 
For at et reiselivsfelleskap skal fungere må reiselivsaktørene og omgivelsene være oppdatert og 
ha innsikt i hva som foregår. I arbeidet med bærekraftig utvikling vil det bli etablert møteplasser 
og kommunikasjonskanaler slik at informasjonsflyt og utveksling av erfaringer og resultater kan 
skje. I tillegg vil bedre kunnskap øke tilliten til hverandre og kunnskapen man har til hverandres 
produkter, - begge deler forutsetninger for å kunne samarbeide.  
 

3. Godt vertskap gir vekst og lønnsomhet 

Erfaringer fra blant annet Røros er at de som tar vertskapsrollen på alvor også vil oppleve høy 
grad av gjestetilfredshet, opplevelse av høy produktkvalitet og merkbart resultat på mersalg. 
I reiselivsaktørenes innspill til handlingsplanen hadde alle aktørgruppene, uavhengig av 
kommunetilhørighet, høy prioritet på tiltak innenfor vertskap, naboskryt, kunnskap om 
hverandres produkter osv. En viktig oppgave for Visit Setesdal i merkearbeidet blir derfor å 



utvikle og koordinere egnet opplæring og sette i gang et vertskapsprogram gjerne ved bruk av 
eksterne kursleverandører, tilpasset Setesdal og de muligheter og utfordringer vi har her.  
 

4. Lønnsomme Setesdalsattraksjoner og -opplevelser  

Et av Merkeprosjektet hovedinnsatsområder blir utvikling av kommersielle og lønnsomme 
aktiviteter og opplevelser. 
Visit Setesdal engasjerte i 2011 selskapet Brandgate til å lage en merkevareplattform for 
Setesdal.  Setesdal skal ta posisjonen «Noreg tett på» og begrepet er allerede 

®varemerkeregistrert på 4 språk og dermed tilrettelagt for et internasjonalt marked. Tanken bak 
posisjonen er at Setesdal kan ta en posisjon som ingen har tatt. Men det forutsetter at vi utvikler 
og konseptuerer produkter og opplevelser som bygger oppunder posisjonen: Tett på 
kontinentet, tett på natur, fiske og dyreliv og tett på mat, kultur og tradisjon. Bildebruk, ordbruk 
og produkt må oppleves tett på. Du skal kjenne lukta, du skal høre suset, du skal smake Setesdal. 
Mye ligger til rette for den retningen i utviklingen av Setesdal. Kartlegging av eksisterende 
produkter og opplevelser er en selvfølge å gjøre som del av dette arbeidet. For mange er det 
kanskje bare små justeringer som må til for at et produkt havner midt i smørøyet av 
merkevarestrategien. I tillegg kan det være både klokt og hensiktsmessig å søke status i arbeidet 
som FoU-prosjekt og la forskningen være med på å kvalitetssikre hva markedet vil ha med hva 
Setesdal bør levere. 

5. Den grønne dalen - miljø og ressursbruk 

Øvre Setesdal har en særegenhet ved at det produseres mye ren energi med vannkraft. Dalen i 
sin helhet fremstår som grønn og fager sommerstid. Det gir assosiasjoner som det kan være verdt 
å se på om kan kompletteres med andre «grønne verdier». Regionrådet har etablert 
ladestasjoner for el-bil i alle Setesdalskommunene. Det er etablert kildesortering i alle 
hytteområder i Setesdal, med bedre tilrettelegging kan næringslivet gjøre det samme. I tillegg 
kreves innsats for miljøsertifisering, energisparing, klimavennlig transport og miljøvektede 
innkjøpsordninger. Joda, - det er mye som kan bli bedre. Men med bevissthet og målrettet 
innsats kan Setesdal kalle seg «den grønne dalen», synliggjøre de gode eksemplene og stå frem 
med trygghet som et bærekraftig reisemål! 

Hva må til og hva kan gå galt? 

Erfaringen fra fase 1-2 -3 i Setesdal viser at det er betydelig mer krevende – både 
kompetansemessig og ressursmessig – å gjennomføre Merkearbeidet i en region med 4 
kommuner enn på et reisemål bestående av en kommune og en destinasjon (eks. Svalbard, 
Geilo).  

 
I dialog med reiselivsaktørene ønskes konkrete og praktiske fellestiltak framfor utredninger. Det 
kan være et suksesskriterie å tilrettelegge for enda mer «hands-on»-støtte overfor bedriftene i 
næringsarbeidet. Aktørene signaliserer også ønsker om langsiktighet på støtte og 
tilskuddsordninger til næringen fra regionrådet, kommunene, fylet og IN., samt at tiltak må 
organiseres og rigges med vekt på riktig kompetanse til det aktuelle tiltaket/ prosjektet.  

 



Den forstående prosessen for kommunesammenslåing kan bli en utfordring i forbindelse med 
utvikling av reiselivet. Prosessen vil kunne ta tid, skape uro i kommunene og næringen og skape 
beslutningsvakuum i hele dalen. Uansett resultat av kommunesammenslåingen så vil Setesdal 
være ett geografisk område og bør ikke splittes som begrep og reisemål.  

 
Det er også fremkommet signaler om at det vil kunne by på utfordringer å ta i bruk kultur og 
tradisjon i mer kommersiell sammenheng. Kun gjennom vilje til nytenking og grundig forankring 
og delaktighet vil god forvaltningen av dalens «gull» kunne komme til bruk i 
næringssammenheng. Det blir viktig å finne noen gode steg tidlig i dette arbeidet.  



Tiltaksplan 

Tiltaksplanen vil være utgangspunktet for Merkearbeidet fra 2016 og videre fremover. Tiltaksplanen 
er ment å være dynamisk hvor det er ønskelig at det stadig kommer påfyll av nye tiltak, som kan 
fremme Setesdal som Bærekraftig Reisemål. 
Tiltaksplanen er delt inn i tråd med de 5 områdene i Merkeordningen. Temaet kommunikasjonstiltak 
kommer i tillegg for å sikre at Merket for bærekraftig reisemål tydeliggjøres i Setesdal sitt 
kommunikasjons- og profileringsarbeid.  
(gule indikatorer skal rapporteres årlig) 
 

 

Indik
ator 

Tiltak Kort beskrivelse Involverer Frem
drift 

Ansvar 

A Forankring og implementering politisk   
A2-
1-1  

Sentrale aktører skal være 
løpende involvert i 
planleggingen, 
gjennomføringen og 
overvåkingen av 
handlingsplanen 

Fra gjesteundersøkelsen: Må 
involvere bedre, og sikre god 
samhandling mellom 
destinasjon og bedrifter, og 
bedrifter seg imellom 
- Benytt 

Infobrev/nyhetsbrev fra 
Visit Setesdal 

 
 

Arbeids- og 
styrings-
grupper har 
vært involvert 
i Fase 1,2 og 3. 
Næringslivet 
involveret i 
valg og 
gjennomføring 
av tiltak. 

 PA 
Møte 

B. Forankring og implementering på destinasjonen 
B3-
1-1 

Andelen av reiselivsbedrifter 
som har skriftlig avtale om 
fellesgodefinansiering 

Andelen må opp til i hvert fall 
50%, samt bedre avtaler og 
struktur mellom Visit Setesdal 
og de ulike reisetrafikklagene. 
Viktig å få frem 
solidaritetstanken rundt Visit 
Setesdal, hvor alle er 
ansvarlige for å løfte og utvikle 
Setesdal. Tenke helhetlig. 
Må få den organisatoriske 
biten av Visit Setesdal på plass 
snarest, se på eierstruktur av 
kommunene, samt involvering 
fra næringen i råd/styrer.  

Visit Setesdal 
Næringen 

2016 
og 
kontin
uerlig 

PA 
 

C. Bevaring av natur, kultur og miljø 
C1-2-
3 

Andel av de 10 største 
arrangementene som er 
basert på aktiv bruk av 
steder, objekter eller 
tradisjoner av kulturell 
interesse 

Sjekk om oversikten på 
indikatoren fortsatt er gyldig, 
eller om det er endringer her. 

Alle 2016-
2018 

PA 

C1-3 
 
 
 
 
 
 
 

Det skal jobbes aktivt for 
utvikling av det lokale 
mattilbudet 
 
 
 
 
 

Aktivt samarbeid med Smaken 
av Setesdal for å øke bruk og 
tilgjengelighet til lokal mat 
-øke salget av lokalproduserte 
og bærekraftige varer 
Strategiplan Smaken av 
Setesdal 

Smaken av 
Setesdal  

2014- PA/Smake
n av 
Setesdal 



Indik
ator

Tiltak Kort beskrivelse Involverer Frem
drift

Ansvar

  
 

C1-3-
2 

Andel av serveringsbedrifter 
som tilbyr minimum 25% 
retter og/eller drikke med 
lokal og regional tilhørighet 
 

Aktivt samarbeid med Smaken 
av Setesdal for å øke bruk og 
tilgjengelighet til lokal mat 
-øke salget av lokalproduserte 
og bærekraftige varer 
Strategiplan Smaken av 
Setesdal 

Smaken av 
Setesdal 

2014 PA/Smake
n av 
Setesdal 

C-
områ
det 

Etablere delprosjekt «Den 
grønne dalen» med mål om 
å iverksette miljøtiltak 
innenfor miljøsertifisering, 
energisparing, 
avfallshåndtering og 
transport  
C4-4 
Redusere utslipp og/eller 
transportbehov til og fra 
Setesdal, og internt på 
Hovden. 
Lister over transport 
utvikling og co2 utslipp 
 
 
C4-5 
Kartlegge og redusere 
energiforbruket i 
reiselivsbedriftene 
C4-5-3 
Iverksette tiltak for å 
redusere lys- og 
lydforurensning 
C4-9 
Iverksette tiltak for tydelig 
og miljøvennlig 
avfallshåndtering i Setesdal 

Etablere fora for «grønn fokus 
og utvikling» 
 
 
 
 
 
 
Kartlegge hva som er gjort og 
samle transportnæring for å 
diskutere tiltak 
På kommunens nettsider, 
etablere info, der de ulike 
miljøparametere måles årlig 
 
 
 
El bedriftene må også tenke 
energisparing. 
 
 
Kjøre temamøte i hver 
kommune. Kartlegge 
utfordringer og iverksette tiltak.   
 
Etablere system for 
næringsavfall, øke antall 
bedrifter som kildesorterer 

Destinasjon/ 
næring/ 
Landbruk/ 
transport 
bedrifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagpersoner 

2016-
2018 

PL (eget 
prosjekt) 

C3-3-
2 

Det skal finnes planer for 
formidling og bruk av viktige 
naturområder med særskilt 
interesse for reiselivet. 

Må se hva som finnes, og om 
det evt. er mulig å utarbeide 
planer der det er behov for det 

Visit Setesdal 
Kommunene 
Setesdal 
Vesthei 

2016-
2018 

PL 

C4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øke antall miljøsertifiserte 
bedrifter, kommuner og 
arrangementer gjennom å 
tilrettelegge slik at det er 
enkelt for virksomhetene/ 
bedriftene å komme i gang 
og å gjennomføre. 
 
 
 
 
 
 
 

Søke støtte til dekning av 
konsulenthonorar for 
miljøfyrtårn 
Gjøre avtale med konsulenter 
Søke Miljøfyrtårnregion for 
regionrådet og kommunene 
Holde informasjonsmøter og 
starte opp i grupper 
Kun 1 av 4 kommuner er 
sertifisert. I tillegg er ingen av 
de største reiselivsbedriftene 
sertifisert. 
 

«Alle»  
 
 
 
 
 
 
 
Ordførere og 
rådmenn 

2016-
2018 

PL 
Eget 
prosjekt 
 
 



Indik
ator

Tiltak Kort beskrivelse Involverer Frem
drift

Ansvar

  
 
 
 

C4-1-
3 

Andel miljøsertifiserte 
bedrifter 

Andre typer sertifiseringer 

Motivere flere bedrifter til å få 
godkjente 
sertifiseringsordninger innen sin 
bransje, f.eks. Adventure Mark: 
Britisk kvalitetsmerke for  
bedrifter som driver med 
adventure.  
 

   

C4-7-
3 

Renhetsgrad badevann Prøve å få kommunene til å ta 
prøver av badevann 

Kommunene  PL 

C4-
11-1 

Ved anskaffelser stille 
miljøkrav som et tildelings- 
kriterie vektet med 
min.10% 

OFA 
Malla 

OFA, 
kommunene 
Destinasjons-
ledelsen 

 PL 

C4-12 Vurdere etablering av 
klimatilpasningsstrategi 

Kartlegge utfordringer og 
muligheter og ev. behov for 
tiltak  

Regionråd/ 
kommuner/ 
Visit Setesdal 

 Visit 
Setesdal 
v/DL 

D. Styrking av sosiale verdier 
D5-
1-1  

Skape gode holdninger til 
samfunnsansvar 

Opplæring i samfunnsansvar for 
næringen 
-Kurs/gode eksempler/fagdag 

 2016-
2018 

PA 
Møte 

D5-
1-2 

Etiske retningslinjer Styret i Visit Setesdal har 
vedtatt ny avtale om 
fellesgodefinansiering, hvor 
etiske retningslinjer er et eget 
vedlegg. 

Visit Setesdal 2016 PA 

D6-
1-1 

Andel av bedrifter som er 
involvert i 
destinasjonsledelse, 
relevante utvalg og 
prosjekter 

Visit Setesdal må jobbe for at 
næringen blir involvert 
-Nettverksmøter: Bærekraftig 
reisemål 
-Kaffemøter 

-Kurs/kompetansetiltak 
-messer 
-langsiktige planer sammen 
med næringen for å 
opprettholde Setesdal som en 
Bærekraftig destinasjon. 

 2016-
2018 

PA 
Møte 

D7-
2-1 

Andel turistrelaterte ansatte i 
høysesong/lavsesong i 
forhold til totalt ansatte på 
destinasjonen 

Jobbe aktivt for å sikre 
helårssysselsetting. Se på 
muligheten for samhandling da 
det er to ulike sesonger i dalen. 

Næringen  PL 
Møte 

D8-
1-3 

Iverksette tiltak som følge av 
funn i gjesteundersøkelse 
Se D8-1 
 
 
 
 
 
 

Gjennomføre evalueringsmøter 
med næring og kommuner i 
Setesdal : 
-Dynamisk pakketering 
-66,7 % av gjestene mener det 
er viktig at bedriftene er 
opptatt av miljø 
-80,3% har ikke hørt om 
bærekraftig utvikling i Setesdal 

Berørte 
bedrifter/ 
funksjoner 

Høst 
2016 

PL 
Møte 



Indik
ator

Tiltak Kort beskrivelse Involverer Frem
drift

Ansvar

-42,6% mener de får et godt 
innblikk i kulturen 
-Minst tilfreds med 
sykkeltilbudet og transport 
internt(Hovden) 
- Flere steder å stoppe langs 
veien 
 
 

D- 
og E-
krite
rier 

Iverksette tiltak som følge av 
bedriftsundersøkelse  

- 28,2 % fornøyd med 
informasjonen 

- Få lærlinger 
- Helårs sysselsetting 
- HMS planer 

 
 

Reiselivs-
næringen/ 
Fagdager 
rundt 
temaene 

Gjenn
om-
ført 
2015, 
ny i 
2018 

PL 
Møte 

D8-2 
 

Gjennomføre risikoanalyse 
og lage tiltaksplan for å sikre 
gjesters sikkerhet på 
destinasjonen 

Bør innføre krav om 
beredskapslaner for alle 
reiselivsbedrifter/ aktiviteter 

Destinasjons-
ledelsen, 
reiselivs-
bedriftene, 
kommunene, 
politiet v/Dag 
Hovden        

2016 PL  
Møte 

D8-
2-2 

Antall ulykker innenfor 
destinasjonen som kan 
knyttes til reiselivet 

 
Politiet har rapporter på dette. 

Destinasjons-
ledelsen, 
reiselivs-
bedriftene, 
kommunene, 
politiet v/Dag 
Hovden        

2016 PL 
Møte 

D8-
3-3 

Antall universielle 
tilrettelagte opplevelse- og 
aktivitetstilbud på 
destinasjonen ihht.  ISO 
standardene «NS 11001 
Universell utforming av 
byggverk og tilliggende 
uteområder», og NS11010 
Krav til en merkeordning 
for tilgjengelighet til 
reiselivsmål» 
 

Bevissthet rundt tilrettelagte 
tilbud må økes. Det bør 
vurderes å kjøre eget prosjekt 
på dette evt. sammen med 
handicap forbundet. 

Visit Setesdal, 
næring, 
kommuner 

2016-
2018 

PL 

E. Økonomisk levedyktighet 
E9-2-
2 

Årlig omsetning fra alle 
reiselivsbedriftene delt på 
antall gjestedøgn 

Innhente regnskapstall og antall 
gjestedøgn årlig 

 2016-
2018 

PL 

E9-2 
E10-
2 

Øke reiselivsomsetningen og 
verdiskapingen i Setesdal 
gjennom økt samarbeid og 
nye produkter eller 
konsepter tilpasset 
målgruppene og som bygger 
opp under merkevaren 

Etablere et langsiktig 
nettverksprosjekt som 1) 
definerer innhold, 2) utvikler 
produkter og konsepter og 3) 
lager salgskonsept basert på 
merkevarestrategien «Setesdal- 
Noreg tett på» 

Aktørene i 
Visit Setesdal, 
eksterne 
ressurser, 
FoU, og 
kompetanse 

 Etablere 
prosjekt  
PA/PL 
Møte 



Indik
ator

Tiltak Kort beskrivelse Involverer Frem
drift

Ansvar

«Setesdal- Noreg tett på». Pakketering for hele Setesdal 
må selges inn til bedriftene. Må 
gjøres bookbart og synlig. 

E10-
1-1 

Overvåke utviklingen av 
gjestedøgn 

Plan for vekst i lav- og 
skuldersesong. Innrapportering 
av antall overnattingsdøgn. 
Hovden rapporterer inn 1.g. i 
mnd. Må jobbe for å få til dette 
for hele Setesdal. 
 

Visit Setesdal 2016 PA 
Møte 

E10-
2-1 

Antall kommersielle 
produkter i lavsesong 

Det må stadig søkes å utvide 
sesongen.  
-Se på andre, gode case. 
Ekstern foreleser/inspirator 
-Arrangementer med 
innhold;pakke 
-Bedrifter må legge ut 
kapasitet/aktivitet på 
Setesdal.com 
-Etablere eget 
samarbeidsprosjekt med f.eks 
Setesdalspass 
 

Visit Setesdal 
Næringen 

2016-
2018 

PA/PL 

E10-
3-1 

Beleggsprosent i 
kommersielle senger 
pr.mnd.,og gj.snitt for året. 

  2016-
2018 

PL 

C3-
2-2 

Videreutvikle turløyper i 
Setesdal 
 
 
 
Eget fiskekortprosjekt 

Evaluere og videreføre 
turprosjektet i 2014 gjennom 
standardisert merking og 
presentasjon av lokale turtiltak 
 
Konsentrere seg om fisking 
langs Otra. Har i dag 1 fiskekort. 
Mangler informasjon, merking 
og skilting av fiskeplasser, også 
for hc. Se ISO 

Organisa-
sjoner og lag i 
kommunene, 
AAFK 
bedrifter 
 
Otra Fiskelag 
Visit Setesdal 

2016-
2018 

PA 

E10-
4 

Stimulere bedriftene til å 
foreta lokale innkjøp 

Bevisstgjøring og synliggjøring, 
bruke møteplasser og 
kommunikasjonskanaler. 
-Kurs/møter 

 2016-
2018 

 

E9.4 Synliggjøre bedrifter som 
iverksetter gode bærekraft-
tiltak 

Informere gjennom etablert 
kommunikasjon, bruke 
lokalpressen, bruke aktivt i 
markedsføring (web, 
annonsering etc.) 
-Infobrev når den eneklte 
bedrift er sertifisert. 
-Setesdølen når alle bedriftene 
er sertifisert 

Visit Setesdal  DL Visit 
Setesdal 

C-D-
E 
om-
råde 

Gjennomføre 
Bedriftsundersøkelse, 
gjesteundersøkelse og 
innbyggerkartlegging 
 

Gjennomføres før resertifisering  2018 PL 



Indik
ator

Tiltak Kort beskrivelse Involverer Frem
drift

Ansvar

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjon 
 Utarbeide plan for 

kommunikasjon av Merket 
for bærekraftig reisemål 

Etablere plan og budsjett. 
Legg inn arrangementer og 
tiltak. Gjelder også i forhold til 
innbyggerne. 
Fra gjestundersøkelsen: 

- Bedre informasjon om 
hva som finnes 

- Lettere tilgjengelige og 
oppdatering av bilder 
fra bildebank 

Visit Setesdal Fortlø
pend
e 

Visit 
Setesdal 

Kriterier og indikatorer som det finnes eller vil bli fremskaffet dokumentasjon på vil bli besvart av 
prosjektledelsen og kommer i tillegg til denne planen i form av en arbeidsliste.  


