
Turismen är en betydelsefull näring såväl i Norden som i övriga världen och viktig för 
regional och lokal utveckling och tillväxt.  Människors lust att upptäcka och uppleva 
natur- och kulturmiljön spelar en roll för var och hur man reser. Oberoende av om 
resan är kort eller lång är det oftast områdets natur, kulturarv och landskap som avgör 
dess attraktion.

· Hur ser kulturarvs- och naturturismen ut i dag? Hur kommer den att se ut i morgon? 

·  Hur kan naturen och kulturarvet bli en starkare drivkraft för hållbar turism och där 
igenom för regional och lokal utveckling? Hur ska turismen utvecklas på ett sätt som 
tillvaratar lokal egenart?

·  Hur kan värdena brukas utan att förbrukas? Vilka vinster finns i ett ökat samarbete 
mellan områdena kulturarv, natur, och turism?

Dessa frågor kommer att diskuteras under den nordiska konferensen Resa, bruka, bevara. 
Syftet är att lyfta fram den potential som ligger i att använda kulturarvs- och natur-
värdena som tillgångar i utvecklings- och tillväxtsprocesser. Vi värdesätter dina åsikter 
och erfarenheter samt lovar att du kommer att inspireras och finna nya kontakter. 
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RESA, BRUKA, BEVARA
Nordisk konferens om natur och kulturarv som resurs  
för hållbar turismutveckling



 NÄR OCH VAR?

21–22 april 2010, Erkebispegården i Trondheim, Norge. 

 VEM OCH VARFÖR?

Konferensen vänder sig till näringsaktörer och organisationer inom turism, myndig heter 
med ansvar för turism, utveckling och tillväxt samt natur- och kulturarvsförvaltningar. 
Som deltagare får du möjlighet att träffa kollegor från andra nordiska länder och reflek-
tera kring potentiella samarbeten och gemensamma utmaningar över sektors- och 
landsgränser.

Konferensen är det sista av tre tematiska möten inom det nordiska projektet Natur 
och kulturarv som resurs för hållbar utveckling och tillväxt. Den innehåller inspirerande 
 föreläsningar och en exkursion som fokuserar på goda exempel och möjligheter inom 
samarbetet mellan kulturarv- och natursektorerna från hela Norden. 

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 12 mars 2010. 

Mer information om konferensen och hur du anmäler dig finns finns på: 

www.raa.se/naturochkulturarv
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