
Hållbarhetspolicy
  

Visit Hemavan Tärnaby AB (VHT) ska vara ett företag som 
verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi 
gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska verka för att 
Hemavan Tärnaby skall utvecklas till nordens mest hållbara 
och tillgängliga destination – öppet året runt enligt 
Vision Hemavan Tärnaby 2030. 
Vi utgår från att social hållbarhet är målet, miljön sätter ramarna för vad som är möjligt och 
ekonomin är verktyget för att ta sig dit. VHT ska verka på alla dimensioner samt vara en inspiratör 
mot andra aktörer på marknaden att driva sitt hållbarhetsarbete vidare. Hemavan Tärnaby ska vara 
en trygg destination som jobbar långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

I Hemavan Tärnaby vill vi att all verksamhet skall präglas av hållbarhet som en värdegrund eftersom 
vi vill bidra till regionens tillväxt. För en hållbar turismutveckling skall destinationens strategiska 
åtgärder riktas mot att: 

• Främja social hållbarhet både i den egna organisationen samt ut mot besökarna genom att utöva ett gott värd-
skap, leverera hög kvalitet och ge besökare en upplevelse som överträffar förväntningarna.  

• Använda arbetssätt där en ekonomisk hållbarhet är möjlig för att utveckla destinationen och skapa en stabil 
ekonomisk grund i VHT genom att arbeta med organisationsutveckling, ett tydligt visions- och strategiarbete, 
finansiering av strategiskt viktiga investeringar och reseanledningar, ökad affärsmässighet och lönsamhet.  

• Följa trender och kommande förändringar genom omvärldsanalys i turistbranschen. Uppmana och ställa krav på 
andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer för att utveckla deras hållbarhetsarbete. 

• Värdesätta och utveckla natur- och kulturarvet. Kultur vävs in i produkter och paketering t.ex. matupplevelser av 
lokala råvaror. Gör produkten unik genom att nyttja lokalhistoria och lokalt hantverk.  

• Samarbeta med lokala intressenter för att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle. Informera om besöksnäring-
ens betydelse och påverkan på destinationen. Arrangera evenemang med lokal förankring och engagera lokalbe-
folkningen i utvecklingsarbetet. 

• Minimera resursförbrukning och produktionen av avfall genom att använda VHT:s miljöplan. Kontinuerligt öka 
kunskapen och höja medvetandet kring hållbarhet hos alla anställda och styrelseledamöter i bolaget och ständigt 
sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser inom företaget. 

• Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av vår verksamhet. Se miljö- 
förbättrande åtgärder som investeringar som alltid beaktas i våra beslut.

WWW.VISITHEMAVANTARNABY.SE


