
Hållbarhetsinitiativ måste kännas 
och vara på riktigt, dvs vara 
genuina, transparanta och göra 
skillnad. Därför är det bättre 
att göra lite men att göra det 
ordentligt. / Visit Sweden

° Biosfärmärkning är 
ett frivilligt åtagande 
för dig som är direkt 
eller indirekt verksam 
inom besöksnäringen. 

° Syftet är förbättra 
verksamhetens 
hållbarhet.

° I små eller stora 
steg. Över tid. För 
att du tycker att det 
känns viktigt. 

Biosfär- 
märkning

° Förbättringar för 
långsiktig hållbarhet; 
ekonomiskt, socialt & 
miljömässigt.

För verksamheter inom besöksnäringen. Småskaliga och lite större.

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven 



Ett  sätt att enklare 
komma igång med ditt 

hållbarhetsarbete
En checklista vägleder dig så att du får 
en överblick över var det finns behov av 
förbättring när det gäller hållbarhet.

Tillsammans med oss på Nedre 
Dalälvens Intresseförening,  NeDa, 
går du igenom din verksamhets olika 
delar med avseende på hållbarhet. 
Utifrån en checklista blir det tydligt 
vad du redan gör och vad du kan 
förbättra. Sedan väljer du ett antal 
saker som du känner är rimliga för dig 
att förbättra under året. 

Förbättringsåtgärderna som du åtar 
dig att göra kan vara saker som är 
förhållandevis enkla att göra. Som 

att exempelvis bjuda dina gäster på 
mer närproducerade matråvaror, att 
ersätta glödlampor med LED-lampor 
eller att samarbeta mer lokalt.  
Du kanske kommer fram till mer 
krävande insatser som att installera 
solpaneler,  ersätta uppvärmning 
med direktverkande el eller satsa på 
laddmöjligheter för elbilar.

Det är viktigt att du känner att 
åtgärderna är värdefulla för håll-
barheten samtidigt som de medför 
rimliga kostnader och  engagemang. 
Tanken är att du sedan varje år 
framöver tar ytterligare steg för att 
förbättra verksamhetens hållbarhet. 

Logotypen för konceptet biosfär- 
märkning. Den får du använda när 
du vill lyfta fram att du arbetar 
aktivt med hållbarhet. Exempelvis 
på er hemsida, på bokningssajter, i 
sociala media, på skyltar  
och i trycksaker.

Preliminär version!



Vad får du för konkret nytta av arbetet 
med biosfärmärkningen?

- Du får en överblick över verksam-
hetens hållbarhet inom de områden 
du väljer att arbeta med.

- Utifrån den bruttolista med möjliga 
förbättringar som du kommer fram 
till väljer du endast det du vill göra 
och känner är rimligt under året. 

- Arbetet leder till att din verksamhet  
blir både mer hållbara och mer 
attraktiv för allt mer medvetna 
gäster/kunder. 

- Du kan bli påmind om att du redan 
gör mycket för hållbarheten. Ibland 
tycks arbetet så självklart att man 
glömmer att berätta det för gäster 
och kunder.

- Ett aktivt hållbarhetsarbete är en 
konkurrensfördel. Biosfärmärkningen 
kan du stolt kan lyfta fram i din 
kommunikation.

- Du får ett “intyg” samt rätt att 
använda en logotyp och texter 
om biosfärmärkningen. Allt för att 
du stolt ska kunna visa fram ditt 
hållbarhetsarbete.

- Du får framöver berätta om dina 
behov när det gäller hållbarhet. 
Planen är att vi på NeDa sedan ska 
kunna bistå med nätverksträffar, 
anpassad utbildning och liknande.

- 2023 väljer du ut nya åtaganden. Du 
får ett aktivt hållbarhetsarbete och 
kan lyfta fram detta för dina gäster/
kunder. Och så fortsätter du varje år. 

Lyft fram 
hållbarhets- 
arbetet! 

På “intyget” som du får står det 
vilka åtaganden du bestämt dig för 
att göra under året. På så sätt blir 
arbetet transparent och tydligt.

Intyget är undertecknat av biosfär-
rådets representant i kommunen 
där du verkar. Det bidrar till att 
ditt arbete uppmärksammas lokalt 
även hos kommunen. 

“Under år 2022 ska
vi ... öka graden av lokal- 
och närproducerad mat 
på våra utflykter...”



För mer information, kontakta; 
Henrik Thomke 
henrik@nedredalalven.se

 
Nedre Dalälvens Intresseförening 
Biosfärområde  
Älvlandskapet Nedre Dalälven 
www.nedredalalven.se

i biosfärmärkningen. Tanken är 
sedan att erbjuda möjligheten 
till biosfärmärkning över hela 
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre 
Dalälven. 

Bakom biosfärmärkningen ligger 
Nedre Dalälvens Intresseförening  
som är huvudman för Biosfärområde 
Älvlandskapet Nedre Dalälven. 

Under 2022 börjar vi att erbjuda 
ett antal verksamheter att delta 

Vill du visa dina gäster/kunder att du bryr dig om 
hållbarhet? Arbetet med biosfärmärkning är ett bra 
sätt att tydliggöra ditt engagemang för hållbarhet.

Preliminär version!


