
 
Sverige är världsbäst på ekoturism enligt Visitsweden 
 
Toni kommentar: flykten framåt när man har misslyckats med 
allt annat så skapar man en ny sanning, ekoturism, det är så att 
man dånar av all dumhet. Naturskyddsföreningen som säljer sig 
till vad som helst bara man får bidrag eller uppmärksamhet. Det 
är samma förening som anser att Etanol bränsle är ekologisk, det 
vill säga ett bränsle som orsakar svält i världen där vi elda upp 
odlingsbara marker för att få fram ett bränsle så att en del idioter 
får köra bil utan att betala trängselskatt eller P avgifter, ökar C02 
utsläppen, gör folk sjuka det börja med astma, ökar 
förbrukningen med ca 30 % detta är ekologisk enligt samma 
naturskyddsförening med den VisitSweden samarbetar. 
Och så blir resultatet därefter. 
VisitSwedens styrelse när vaknar ni? Ni kan väl inte vara 
okunniga i alla frågor? 
 
Pressmeddelande från VisitSweden 
Sverige är det första landet på norra halvklotet att använda en nationell 
kvalitetsmärkning av ekoturistiska upplevelser. Märkningen, Naturens Bästa, sjösattes 
2002 och har VisitSweden, Svenska Ekoturismföreningen och Svenska 
Naturskyddsföreningen som avsändare. Idag erbjuds utländska och svenska gäster 
omkring 300 kvalitetsmärkta naturresor över hela Sverige. 
 
Ekoturism fokuserar på att skydda och bevara naturen och gynna lokal 
ekonomi, samtidigt som gästen får en lärande och rolig upplevelse. 
Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa ska ge gästen en hög kvalitet, 
samtidigt som arrangören tar ett aktivt ansvar för naturskydd och 
erbjuder ett mer miljöanpassat resande. Samtidigt bygger upplevelsen 
på omsorg om resmålets kulturvärden och människor. Ekoturism 
kompletterar traditionell turism och ger hotad natur och ömtåliga 
kulturer ett ekonomiskt värde de annars skulle ha saknat.  
 
I Sverige finns idag cirka 80 researrangörer som uppfyllt kraven för 
Naturens Bästa och får använda märkningen på 300 naturresor i 
Sverige. Bland annat finns renrajd, gäddfiske, färd på timmerflotte och 
ridning med i utbudet.  
 



– Ekoturismupplevelser är spjutspetsprodukter som driver 
utvecklingen av naturvänligt resande i Sverige, säger Thomas Brühl. 
Enligt Svenska Ekoturismföreningen är Sverige bäst i världen på 
ekoturism.  
 
Alla arrangörer måste uppfylla sex grundkrav för sitt arrangemang:  
 
Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur 
och kultur.  
Gynna den lokala ekonomin.  
Miljöanpassa hela verksamheten.  
Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.  
Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.  
Kvalitet och trygghet på resan. 
 
– Vi räknar med att ungefär 15 000 resenärer har köpt Naturens Bästa-
upplevelser i Sverige under 2007. Den brittiska researrangören Nature 
Travels omsätter 90 procent av sin försäljning på kvalitetsmärkta 
ekoturismresor i Sverige, säger Dan Jonasson, generalsekreterare i 
Svenska Ekoturismföreningen.  
 
VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att 
internationellt marknadsföra Sverige som resmål samt att 
marknadsföra varumärket Sverige. Utgångspunkt i det arbetet är en 
djupgående kunskap om målgruppen, samt om vilka budskap och 
kanaler vi når dem med. Vår strävan är att bidra till att lönsamheten i 
svensk turistnäring förbättras och att Sverige som nation får ökade 
inkomster och därmed ökat välstånd. Sveriges Rese- och Turistråd, nu 
VisitSweden, bildades 1995 och ägs till lika delar av svenska staten 
genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Svensk 
turistnäring står för 2,94 procent av BNP, omsätter 215 miljarder 
kronor och sysselsätter 152 000 (räknat i helårsverken). Exportvärdet 
är 75,4 miljarder kronor. (Siffror: Källa NUTEK. Gäller för 2006.)  
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