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Destination Himmerland får projektmidler til at sikre grøn omstilling og 
bæredygtighed i turismen 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har tildelt midler til projektet ’Next Step Himmerland – 
et grønt omstillingsprojekt’ - et projekt i samarbejde med Miljømærkning Danmark. 
 
Turismeerhvervet i Himmerland skal gå en grønnere fremtid i møde  
Projektet er et ambitiøst 3-årigt projekt med et budget på 4,9 mio. kroner. Projektet har til formål at 
øge turismeerhvervets viden om grøn omstilling og bæredygtighed og bidrage til at denne viden 
omdannes til konkrete handlinger og aktiviteter.  
 
Erhvervet får mulighed for at omstille, målrette og fremtidssikre deres virksomhed gennem 
rådgivning, konkret viden og redskaber til, hvordan man omstiller sig samt hvilke værktøjer, man 
kan tage i brug for at blive mere bæredygtig.  
 
Dette er et vigtigt skridt for turismeudviklingen i Himmerland, da bæredygtighed i turismen kommer 
til at spille en langt større rolle i fremtiden. En analyse fra 2019 af VisitDenmark viser nemlig, at op 
til 40 procent af de adspurgte turister siger, at de forventer, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn 
får betydning for deres fremtidige rejsevalg. 
 
Miljømærkning Danmark er partner i projektet 
Den lokalt forankrede organisation i Løgstør - Miljømærkning Danmark – er partner i projektet. 
Organisationens rolle er at vejlede de deltagende turismevirksomheder og vejlede i værdien af 
miljømærker. Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark. 
 
Turistidrektør Jimmi Stæhr-Petersen glæder sig over, at ’Next Step Himmerland’ nu kan blive en 
realitet: ”Projektet er et konkret bevis på, at vi tager bæredygtighed og grøn omstilling i 
turismebranchen meget seriøst. Projektets formål og samarbejdet med Miljømærkning Danmark 
falder ligeledes også meget godt i tråd med vores strategi for de næste fire år. Jeg glæder mig 
meget over det kommende samarbejde med Miljømærkning Danmark, hvilket er et unikt tværfagligt 
samarbejde mellem to brancher. Vi er også glade for, at Vesthimmerlands og Mariagerfjord 
kommuner samt Erhverv Væksthimmerland støtter op om initiativet.” 
 
Miljømærkning Danmarks direktør Martin Fabiansen udtrykker ligeledes glæde over, at projektet er 
landet: ”Vi ser meget frem til at samarbejde om turismens grønne omstilling og bæredygtighed. Det 
er glædeligt, at vi kan være med til at fremme en grønnere indstilling og understøtte med relevant 
viden.” 
 
Next Step Himmerland er én ud af 11 støttede initiativer 
Der er i alt 11 projekter, som har opnået støtte fra puljen ’Lokale Erhvervspotentialer’ via Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse. Formålet med puljen er at styrke lokalområders erhvervsliv med 
udgangspunkt i stedbundne udfordringer og potentialer. I alt modtager projekterne 53 mio. kr., 
hvoraf 30 mio. kr. kommer fra EU’s Regionalfond, mens 23 mio. kr. er fra de decentrale 
erhvervsfremmemidler, der er afsat via finansloven. 
 
Ved spørgsmål til ovenstående, kontakt venligst Turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen  
på mail jimmi@destinationhimmerland.dk eller på tlf.nr. 20 26 46 64. 
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