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Hållbarhetspolicy 
 
Destinationsprofil 

Destinationsområdet definieras som Järvsö socken i Ljusdals kommun i Hälsingland som 

täcker 771 kvadratkilometer och har cirka 4300 invånare. Det ligger 320 kilometer norr om 

Stockholm och kan nås från Stockholm eller Arlanda International Airport på cirka 3 timmar 

med tåg eller väg. Många av turistaktiviteterna i Ljusdals kommun är koncentrerade till 

Järvsö.  

 

Inom destinationsområdet finns flertalet skyddade naturområden med Järvsöholmarna, 

Järvsöklack och Kyrkön som är naturvårdsområden och naturreservat samt flertalet andra 

skyddade områden som är utpekade i art- och habitatdirektivet. I Järvsö finns ett av 

UNESCO:s världsarv i form av  en av de sju Hälsingegårdarna samt ett besökscentrum för 

alla Hälsingegårdar. 

 

Destination Järvsö erbjuder en bred palett med aktiviteter året om med fokus på natur- och 

friluftsaktiviteter. Under sommarsäsongen finns aktiviteter så som cykling, både downhill och 

cross country, vandring, klättring och paddling och under vintersäsongen bjuds det på 

skidåkning, både längd och alpint, skridsko och snöskovandring. Det finns även en 

vildmarkspark som kan besökas året om. 

 

Utöver de natur- och friluftsaktiviteter som erbjuds så finns ett rikt och levande samhälle med 

flertalet olika boenden med totalt 2694 kommersiella bäddar, restauranger, butiker och ett rikt 

kulturliv. Järvsö är en levande bygd där flera bönder och matproducenter brukar mark och 

odlar och det finns ett gott utbud av mathantverkare som förädlar lokala råvaror. 
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Syftet med policyn 

Green Team – Destination Järvsö strävar efter att uppnå ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet och ska vara drivande i den hållbara turismutvecklingen i Järvsö. 

Hållbarhetspolicyn definierar de värderingar och metoder som Destinationen ska utgå från för 

att uppnå detta. Denna policy är tillämplig på och fri att användas av alla verksamheter inom 

destinationen samt dess anställda och representanter. 

 

Green Team 

Ljusdals kommun är ägare av projektet och ytterst ansvarig för certifieringen. Tillsammans 

med Destination Järvsö AB och Järvsörådet bildar de ett ”Green Team” som representerar de 

intressen som finns inom det offentliga, privata och civila samhället. Green Team har 

bestämmanderätt när det kommer till frågor som rör certifieringsprojektet. Region Gävleborg 

finns även med som en stöttande part i arbetet. 

 

Green Team – Destination Järvsö förbinder sig till att: 

 Följa alla relevanta nationella och internationella lagkrav som rör hållbarhet inklusive 

GSTCs kriterier för en hållbar turism 

 I sitt arbete utgå från Agenda 2030 i alla frågor som rör Destination Järvsö 

 Följa UNWTO (FNs världsturismorganisation) Global Code of Ethics 

 Arbeta enligt Destination Järvsös Aktionsplan för att årligen förbättra sig inom lokalt 

uppsatta hållbarhetsområden samt följa upp och rapportera kring indikatorer 

definierade av EarthCheck 

 Arbeta för att miljö- och klimatpåverkan från aktiviteter kopplade till Destination 

Järvsö ska vara så låga som möjligt genom att arbeta med ex. hållbar energi, minska 

användningen av fossila drivmedel, skydda naturmiljöer, utveckla avfallshanteringen 

samt informera och utbilda inom dessa områden 

 Utbilda företag, organisationer och privatpersoner kopplade till Destinationen inom 

frågor som rör alla aspekter av hållbarhet samt utbilda och informera om EarthCheck 

benchmarking indikatorer 

 Ge alla företag, organisationer och privatpersoner inom Destination Järvsö möjlighet 

att bidra och tycka till om hållbarhetsutvecklingen inom Destinationen 

 Aktivt uppmuntra företag inom turistnäringen att delta i registrerade program som 

erbjuder hållbarhetscertifieringar   

 Arbeta för att företag anställer lokal arbetskraft där de är möjligt 

 Bevara och tillgängliggöra kulturarvet genom innovation, samverkan och 

kunskapsspridning   

 Arbeta för att lokalt odlade eller hållbart odlade livsmedel används i så stor 

utsträckning som möjligt inom destinationen 

 Bidra till hållbara, etiska och innovativa affärsmetoder 
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Green Team – Destination Järvsö granskar och uppdaterar hållbarhetspolicyn årligen samt 

marknadsför policyn offentligt till alla intressenter, allmänheten, anställda, kunder och 

leverantörer av Destinationens varor och tjänster. 

 

Uppdaterad av Green Team 2022-08-15 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

_______________________________ 

Marit Holmstrand 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ljusdals kommun 

_________________________________ 

Marie Ekenberg 

Ordförande 

Järvsörådet 

_______________________________ 

Maja Frost 

Styrelseordförande 

Destination Järvsö AB 

 

_______________________________ 

Linnea Van Wagenen 

Chef för Enheten för strategisk och  

hållbar utveckling 

Ljusdals kommun 

_______________________________ 

Amanda Sandahl 

Platschef 

Destination Järvsö AB 

 

_________________________________ 

Olle Fack 

Ordförande 

Järvsörådets Idéforum 
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Hållbarhetspolicy 
 
Destinationsprofil 


Destinationsområdet definieras som Järvsö socken i Ljusdals kommun i Hälsingland som 


täcker 771 kvadratkilometer och har cirka 4300 invånare. Det ligger 320 kilometer norr om 


Stockholm och kan nås från Stockholm eller Arlanda International Airport på cirka 3 timmar 


med tåg eller väg. Många av turistaktiviteterna i Ljusdals kommun är koncentrerade till 


Järvsö.  


 


Inom destinationsområdet finns flertalet skyddade naturområden med Järvsöholmarna, 


Järvsöklack och Kyrkön som är naturvårdsområden och naturreservat samt flertalet andra 


skyddade områden som är utpekade i art- och habitatdirektivet. I Järvsö finns ett av 


UNESCO:s världsarv i form av  en av de sju Hälsingegårdarna samt ett besökscentrum för 


alla Hälsingegårdar. 


 


Destination Järvsö erbjuder en bred palett med aktiviteter året om med fokus på natur- och 


friluftsaktiviteter. Under sommarsäsongen finns aktiviteter så som cykling, både downhill och 


cross country, vandring, klättring och paddling och under vintersäsongen bjuds det på 


skidåkning, både längd och alpint, skridsko och snöskovandring. Det finns även en 


vildmarkspark som kan besökas året om. 


 


Utöver de natur- och friluftsaktiviteter som erbjuds så finns ett rikt och levande samhälle med 


flertalet olika boenden med totalt 2694 kommersiella bäddar, restauranger, butiker och ett rikt 


kulturliv. Järvsö är en levande bygd där flera bönder och matproducenter brukar mark och 


odlar och det finns ett gott utbud av mathantverkare som förädlar lokala råvaror. 
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Syftet med policyn 


Green Team – Destination Järvsö strävar efter att uppnå ekologisk, social och ekonomisk 


hållbarhet och ska vara drivande i den hållbara turismutvecklingen i Järvsö. 


Hållbarhetspolicyn definierar de värderingar och metoder som Destinationen ska utgå från för 


att uppnå detta. Denna policy är tillämplig på och fri att användas av alla verksamheter inom 


destinationen samt dess anställda och representanter. 


 


Green Team 


Ljusdals kommun är ägare av projektet och ytterst ansvarig för certifieringen. Tillsammans 


med Destination Järvsö AB och Järvsörådet bildar de ett ”Green Team” som representerar de 


intressen som finns inom det offentliga, privata och civila samhället. Green Team har 


bestämmanderätt när det kommer till frågor som rör certifieringsprojektet. Region Gävleborg 


finns även med som en stöttande part i arbetet. 


 


Green Team – Destination Järvsö förbinder sig till att: 


 Följa alla relevanta nationella och internationella lagkrav som rör hållbarhet inklusive 


GSTCs kriterier för en hållbar turism 


 I sitt arbete utgå från Agenda 2030 i alla frågor som rör Destination Järvsö 


 Följa UNWTO (FNs världsturismorganisation) Global Code of Ethics 


 Arbeta enligt Destination Järvsös Aktionsplan för att årligen förbättra sig inom lokalt 


uppsatta hållbarhetsområden samt följa upp och rapportera kring indikatorer 


definierade av EarthCheck 


 Arbeta för att miljö- och klimatpåverkan från aktiviteter kopplade till Destination 


Järvsö ska vara så låga som möjligt genom att arbeta med ex. hållbar energi, minska 


användningen av fossila drivmedel, skydda naturmiljöer, utveckla avfallshanteringen 


samt informera och utbilda inom dessa områden 


 Utbilda företag, organisationer och privatpersoner kopplade till Destinationen inom 


frågor som rör alla aspekter av hållbarhet samt utbilda och informera om EarthCheck 


benchmarking indikatorer 


 Ge alla företag, organisationer och privatpersoner inom Destination Järvsö möjlighet 


att bidra och tycka till om hållbarhetsutvecklingen inom Destinationen 


 Aktivt uppmuntra företag inom turistnäringen att delta i registrerade program som 


erbjuder hållbarhetscertifieringar   


 Arbeta för att företag anställer lokal arbetskraft där de är möjligt 


 Bevara och tillgängliggöra kulturarvet genom innovation, samverkan och 


kunskapsspridning   


 Arbeta för att lokalt odlade eller hållbart odlade livsmedel används i så stor 


utsträckning som möjligt inom destinationen 


 Bidra till hållbara, etiska och innovativa affärsmetoder 
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Green Team – Destination Järvsö granskar och uppdaterar hållbarhetspolicyn årligen samt 


marknadsför policyn offentligt till alla intressenter, allmänheten, anställda, kunder och 


leverantörer av Destinationens varor och tjänster. 


 


Uppdaterad av Green Team 2022-08-15 
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