
At rejse med omtanke er at give sig selv muligheden for at få ekstra meget ud af ferien 
og samtidig støtte rejsemålets lokalbefolkning og miljø.

   SOCIALT
 9 Mød og tal med lokalbefolkningen
 9 Gør som de lokale
 9 Vær høflig, smilende og respektfuld

   ØKONOMISK
 9 Bo, køb og spis lokalt
 9 Støt lokale velgørenhedsprojekter
 9 Vær fair når du forhandler en pris

   MILJØ OG OMGIVELSER
 9 Vælg miljøvenlig transport og køb CO²-kompensation
 9 Reservér overnatninger på bæredygtige hoteller og homestays
 9 Forbrug med omtanke og minimér spild
 9 Nyd skrøbelige naturområder med omtanke
 9 Tag aldrig sjældne planter, dyr og artefakter med hjem

TRAVELWISE
REJS MED OMTANKE 



FØR AFREJSE
Inden afrejse er det en god idé at sætte sig ind i de historiske, politiske, 
kulturelle og sproglige forhold i det pågældende land. Dette øger forvent-
ningens glæde, samtidig med at du  lærer reglerne for, hvordan man ge-
bærder sig, og ikke mindst udstyrer dig med et godt udgangspunkt for en rig 
og meningsfuld rejseoplevelse.

MØD OG TAL MED LOKALBEFOLKNINGEN
Mange rejsende møder kun lokalbefolkningen i begrænset omfang. Oftest 
foregår mødet kun som en upersonlig relation mellem køber / sælger og 
turist / servicepersonale, og dette er en skam, eftersom der er stor glæde 
i at komme tættere ind på livet af de lokale. Dette giver mulighed for øget 
forståelse af hinandens verdener, en masse tips og gode råd om lokale res-
tauranter, markeder, aktivitetsmuligheder osv. og ikke mindst mulighed for 
nye venskaber.

GØR SOM DE LOKALE OG VÆR HØFLIG, SMILENDE OG RESPEKTFULD
Er du i tvivl om, hvad der er kotume, så se dig omkring og følg det lokale 
eksempel. Vær indstillet på, at der ofte gælder andre regler for og opfat-
telser af eksempelvis punktlighed, diskussioner, prisforhandlinger, inter-
aktioner og påklædning. Lige meget hvor i verden du befinder dig, kommer 
du altid længst ved at bruge din sunde fornuft og være imødekommende 
og respektfuld over for det land og de mennesker, du besøger.

BO, KØB OG SPIS LOKALT
En af de bedste måder at få indblik i hverdagslivet på dit rejsemål er, at 
købe, spise og ikke mindst bo lokalt. Udover at få en unik oplevelse, sikrer 
du, at dine penge gavner lokalsamfundet, hvilket sjældent er tilfældet, når 
du benytter internationale hotelkæder, restauranter og butikskæder.

STØT LOKALE VELGØRENHEDSPROJEKTER
Hvis du vil støtte en sag, er det en god idé at give til lokal velgørenhed, 
skoler eller nationale og internationale organisationer, frem for eksempel-
vis at give til tiggere. Baggrunden for tiggeri varierer fra område til område, 
og derfor er det svært at opstille en generel regel for, hvordan man bedst 
håndterer det - i sidste ende er det et personlig valg. Vi anbefaler at støtte 
lokal velgørenhed eftersom det ofte har langsigtede virkninger og kommer 
flere mennesker til gode.

VÆR FAIR NÅR DU FORHANDLER EN PRIS
Det er skægt at tinge om priser med gadesælgere og på lokale markeder. 
Det er en god idé at bestemme, hvor meget du er villig til at betale, før 
du begynder forhandlingen, og  det er ligeledes gavnligt at kigge sig lidt 
omkring først for at få en fornemmelse af prisniveauet. Du får mest ud af at 
forhandle i en venlig tone, og husk at et lille ekstra beløb fra dig kan betyde 
meget for sælgeren.

VÆLG MILJØVENLIG TRANSPORT OG KØB CO2-KOMPENSATION
Fly er den største miljøsynder, når det gælder transport. Forsøg derfor så 
vidt muligt at rejse over land med tog og bus - så får du også en bedre for-
nemmelse af området, du rejser i. Kan fly ikke undgås, så har du mulighed 
for at kompensere dit CO²-udslip ved at donere penge til investeringer i 
begrænsning af klimabelastningen. Benyt fx www.carbonfund.org eller 
www.mittklima.no/flykalkulator.

RESERVÉR OVERNATNINGER PÅ BÆREDYGTIGE HOTELLER OG HOME-
STAYS
Der er kraftig stigning i antallet af hoteller og overnatningssteder, der 
hævder at være bæredygtige.  Det kan dog være svært at gennemskue, om 
den enkelte virksomhed reelt arbejder med bæredygtighed, eller om de bru-
ger bæredygtighed som et marketingsstunt. En af mulighederne for at sikre 
sig, at ens overnatningssted tager bæredygtighed alvorligt er, at gå ind 
på deres hjemmeside og se, om de fremhæver bæredygtighedprojekter, om 
de er certificerede for deres indsats, og/eller om de har fået god omtale i 
medier. Store hoteller fokuserer oftest på at minimere forbrug af el og vand, 
mens de mere seriøse overnatningsudbydere også støtter lokale udvikling-
sprojekter og ansætter lokal arbejdskraft m.m. En anden mulighed er at bo 
på homestay eller Bed & Breakfast. Denne overnatningsform er ofte den 
mest bæredygtige pga. minimalt spild, direkte økonomisk støtte til lokalom-
rådet, og en kilde til gensidig vidensudveksling mellem gæsten og værten.

FORBRUG MED OMTANKE OG MINIMÉR SPILD
Selv om du er på ferie, bør du forsøge at minimere dit forbrug af vand og 
el. Tag fx hellere brusebad end karbad, brug kun air-condition hvis du føler, 
det er nødvendigt og sluk for lys og strømapparater, når du forlader ho-
telværelset. Bed hotelpersonalet om ikke at skifte sengetøj og håndklæder, 
hvis det ikke er påtrængt. Turister forbruger ofte betragteligt mere end lo-
kalbefolkningen, og dette kan have uheldige miljømæssige og sociale kon-
sekvenser især for ressourcesvage rejsemål.

NYD SKRØBELIGE NATUROMRÅDER MED OMTANKE
Unikke naturområder er desværre også de mest skrøbelige. Derfor er det 
vigtigt at følge en række forholdsregler, så området kan bevare sit sær-
præg og sin værdi for besøgende såvel som lokale indbyggere. Overhold 
derfor områdets regler og følg din guides anvisninger. Efterlad aldrig affald 
i naturen og sørg for at holde dig inden for gangstier for at minimere din 
påvirkning på naturen. Befinder du dig i et område med vilde dyr så husk, at 
hvis dyrene ændrer adfærd på grund af din tilstedeværelse, så betyder det 
generelt, at du for er tæt på.

TAG ALDRIG SJÆLDNE PLANTER, DYR OG KULTURGENSTANDE MED HJEM
Mange eksotiske planter og dyr er gennem tiderne blevet udryddelsestruet 
som følge af deres markedsværdi. Husk derfor at sikre dig at, de souvenirs, 
du køber, ikke er fra beskyttede og truede dyre- og plantearter. Ved sevær-
digheder med sjældne kulturgenstande og ruiner er det vigtigt at efterlade 
stedet, som det var, da du kom. Der findes utallige eksempler på, at his-
toriske skatte er blevet plyndrede og degraderede, fordi turister ønsker at 
have et lille stykke historie på hylden derhjemme. Køb hellere en god kopi.

LÆS VIDERE
Hvis du vil læse om flere rejsetips, kan du gå ind på følgende websider:
www.ethicaltraveler.org/guidelines.php
www.tourismconcern.org.uk
www.travelersphilanthropy.org
www.ecotourism.org
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