
Hållbar turism i praktiken 

Snacket om hållbarhet är på mångas läppar inte minst 

inom besöksnäringen.  Att prata är en sak, men hur gör 

man när orden skall omformas till handling? 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har i 

samarbete med en rad myndigheter, organisationer och 

företag drivit ett treårigt projekt med syftet att skapa 

en ekoturismdestination. Nu närmar vi oss slutet av 

projektet och vill gärna berätta om våra erfarenheter 

och diskutera detta med andra som intresserar sig för 

hållbar besöksnäring. 

Inbjudan till konferens 

Anmälan:  Senast den 7 september till 

ove.ringsby@vanerkulle.se. Uppge namn, faktureringsadress 

samt ev. kostönskemål. 

Avgift:   800 kr + moms (luncher, middag och fika ingår i 

priset). Rum bokas separat på Lundsbrunns kurort tel: 0511- 

571 90 alt. www.lundsbrunn.se.  Ange kod DK 869 

För mer information kontakta : 

Ove Ringsby, ove.ringsby@vanerkulle.se, 0501- 39 31 94  

www.vanerkulle.se 

20-21 september 2012, Lundsbrunns kurort 



Hållbar turism i praktiken 

Torsdag 20/9 

Fika 

Inledning  

Johanna MacTaggart 

Hur kan svensk ekoturism bli attraktiv för utländska besöka-

re? 

Daniel Green Birdsafari Sweden 

Går det att forma en hållbar infrastruktur anpassad för lands-

bygdsturism, vad krävs i så fall för det? 

Ann-Charlotte Eriksson Trafikverket, Martin Elovsson, Hilda Bengtsson Väst-

trafik 

Lunch 

Studiebesök 

Bussresa till Läckö strandgård samt Närebo gårdsbutik. Två företag 

som medverkar i ekoturismnätverket berättar om sina erfarenheter. 

Middag 

 

09:30  

09:40 

 

09:45 

 

 

10:45 

 

 

 

12:00 

13:00 

 

 

19:00 

 

 

 

Program 

Fredag  21/9 

Hur engageras företagen i hållbar turismutveckling?  

Presentation av företagsutveckling i ekoturismdestinationen. Trovär-

dighet krav och villkor, certifiering, produktutveckling, marknadsfö-

ring m.m. 

Charlotte Backman Hushållningssällskapet,  

Pia Åkesson Turismentreprenör 

Fika 

Hur får vi myndigheter, företag, organisationer och andra 

berörda att driva en gemensam utveckling? 

Kristina Lindström Göteborgs Universitet 

Projektdeltagare 

Lunch 

Informera och marknadsföra ekoturism 

Vi redovisar insatserna i projektet och diskuterar hur man skapar 

tydlig, trovärdig och överskådlig information. 

Märta Gustavsson Kreativt avstamp 

Anna Söderman Turistbyrån Mariestad 

Vad har vi uppnått och hur lever projektet vidare 

Satsningen mot ”Exportmogen destination” 

Summering och slutdiskussion 

Gunilla Davidsson Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle 

Kristina Lidström Göteborgs Universitet 

Avslutning med fika 

09:00 

 

 

 

 

 

 

11:00 

 

 

 

12:00 

13:00 

 

 

 

 

14:00 

 

 

 

 

15:30 

Konferensen arrangeras av Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle som en 

del i Ekoturismprojektet vilket delfinansie-

ras av följande aktörer: 


