kulturarvsdagarna 21-22 oktober 2019

Hållbar turism
Ekonomi – Miljö – Värdskap
lokal: Gröna Lunds Teater, Kungl Djurgården, Stockholm.
moderator: Sharon Jåma Hofvander.
Skall turism ha en plats i framtiden måste
den vara hållbar. Hållbarhet innebär social
hållbarhet, miljömässig hållbarhet och
ekonomisk hållbarhet. Vilka gör investeringar inom besöksnäringen och vilka får
intäkterna?
Medan anledningen till resan kan finnas
inom kultur, parker och museer går intäkterna till transportörer, hotell, restaurang
och handel. Reaktioner blir svåra att
hantera och invånare ifrågasätter nyttan
med turismen.

Dag 1.
13.00 välkommen!
invigning
Anna König Jerlmyr, Finansborgarråd,
Stockholm stad.

introduktion
På Kungliga Djurgården ligger många av
Skandinaviens främsta besöksmål sida vid
sida. Här samverkar 50 aktörer utifrån
gemensamma värderingar inom ramen för
hållbar turism. Camilla Zedendahl, VD för
Kungliga Djurgårdens Intressenter.
keynote speaker
Megan Epler Wood from Harvard och
Cornell, USA, speaks about market-based
approaches to sustainable tourism development in response to the rising global
demand for sustainable tourism projects
that meet economic development needs
while respecting and preserving social and
environmental capital. Megan Epler Wood
is the author of Sustainable Tourism on a
Finite Planet.
kaffepaus
Utdelning av Svenskt Kulturarvs pris.

Runt Medelhavet är detta redan en
verklighet och reaktioner kommer
även i våra trakter.
Vi gör en djupdykning i ämnet hållbar turism och hur vi mäter effekterna av turismen.
Konferensen arrangeras av Svenskt
Kulturarv och Kungliga Djurgårdens
Intressenter och erbjuder två spännande dagar där besöksmålsutveckling står i fokus.

utblick venedig
När turismen hotar lokala intressen kommer befolkningen i konflikt med besökare
och ifrågasätter nyttan för invånaren.
Runt Medelhavet är detta redan verklighet
och reaktioner kommer även i våra trakter.
Dagens Nyheters korrespondent Peter Loewe känner väl till Italien och Venedig där
man har infört en entréskatt till staden.
utblick köpenhamn
I Köpenhamn har den lokala turistorganisationen lagt om strategin helt och inriktar sig på att finna sätt att styra turismen
och förhindra att konflikter uppstår med
innevånares intressen. Finns det sätt att få
både besökare och invånare att bli vinnare?
I Köpenhamn kallar man det ”localhood”.
Jakob Christian Ipland, Senior Manager på Wonderful
Copenhagen.
utblick fjällbacka
Fjällbacka i Bohuslän har fått besök av
stora grupper kinesiska turister som valt
att rasta där på sin bussresa mellan Oslo
och Göteborg, vilket skapade utmaningar
för det lilla samhället. Elenor Olofsson,
näringslivsutvecklare i Tanums kommun,
berättar om hur man hanterat situationen.
Sommaren 2018 initierades satsningen ”styrande värdskap” och med hjälp av Göteborgs universitet genomfördes ett arbete för att kartlägga och samla in statistik.

Paneldiskussion med föreläsarna samt Lars Amréus,
Riksantikvarieämbetet och Jan Larsén, Strömma Turism
& Sjöfart AB.
18.00
Årsmöte i föreningen Svenskt Kulturarv.
19.00 Middag på Spritmuseum
med visning av utställningen Framtidens mat.

		

Djurgården har alla hållbarhet som en viktig gemensam
grund. Ett samtal runt tankearbetet bakom satsningarna
och reaktionerna man får.
Baltic Sea Science Center - Skansen
Visning och presentation ett nytt pedagogiskt centrum
med målet att vara i världsklass, ge besökarna en inblick
i hur Östersjön mår under ytan och ge oss insikt i vad vi
alla kan göra åt problemen.
Walk and talk till Rosendals Trädgård.

Dag 2.

22/10 Studiebesök på Djurgården.
Vi promenerar mellan olika besöksmål:
Arktis - medan isen smälter, visning av Nordiska museets
nya utställning
Arktis och Baltic Sea Science Center möter Vrak. En ny
utställning, ett nytt kunskapscenter med en ny målgrupp
och ett helt nytt museum - tre stora nyheter på

Rosendals Trädgård - lunch med ekologiska smakbitar
samt diskussion. Vad betyder hållbarhet för besöksnäringen och är hållbarhet ett verktyg i destinationsutveckling.
Promenad över den nya bron – Folke Bernadottes bro till
Norra Djurgården. Vad händer med Nationalstadsparken? Investeringar i tillgänglighet och infrastruktur.
Tekniska. Varför bygger museet Stockholms hållbaraste
trähus? Hur jobbar man med tillgänglighet och hur visar
man matens betydelse och påverkan av matsvinn när
restaurangen blir museets förlängda arm?
Konferensen avslutas kl 14.00 på Tekniska museet.

Praktisk information
deltagare
Kulturarvsdagarna välkomnar alla som är intresserade av
ett levande kulturarv där besökarna står i centrum.
I år välkomnar vi särskilt dig som arbetar med museet
som besöksmål.
anmälan
Kan göras t o m 10/10. Du kan anmäla dig via
e-post info@svensktkulturarv.se (helst) eller per telefon
046-39 99 40. Ange namn och fakturaadress.
Bokar du konferens med middag ange vänligen om du
önskar vegetarisk/vegansk mat eller har några matavvikelser.
konferensavgift
Avgiften är reducerad för anställda på medlemsinstitutioner i Svenskt Kulturarv och Kungliga Djurgårdens
Intressenter:

Konferens på Gröna Lunds teater 21/10 inkl. eftermiddagskaffe. Studiebesök på Djurgården 22/10 inkl. kaffe
och lunch på Rosendals Trädgård:
Medlemmar 2 400:-, icke medlemmar 2 600:-.
Konferens enligt ovan, inklusive 3-rättersmiddag på
Spritmuseum:
Medlemmar 3 150:-, icke medlemmar 3 350:-.
Ev. kostnad för alkohol tillkommer.
betalning
Avgiften faktureras. Ingen återbetalning av avgiften efter
anmälan, men det går bra att överlåta sin plats till någon
annan vid förhinder.
information
För frågor kring konferensen, kontakta Svenskt
Kulturarvs kansli på tel 046-39 99 40 eller
e-post: info@svensktkulturarv.se
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