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Sak 2022/21: Søknad om tildeling av kommersielt merke.
Bakgrunn
Den norske turistforening Telemark har 17.03.22 søkt om tildeling av kommersielt merke til
profilering av Jomfrulandsguiden.
Miljødirektoratets retningslinjer
Hvem kan bruke det kommersielle merket?
En kommersiell, frivillig eller annen type virksomhet som foregår i, eller ved en nasjonalpark.
Hvis produktet som tilbys kommer fra en nasjonalpark, eller det arrangeres en aktivitet i eller
ved en nasjonalpark, så er det mulig å søke om tillatelse til å bruke varemerket.
Hva står merket for?
Det kommersielle merket er utviklet for å gi en mulighet til å markedsføre en bedrift, aktivitet
eller produkt i relasjon til Norges nasjonalparker, og sier noe om geografisk tilhørighet til en
nasjonalpark eller et verneområde. Merket er ikke et kvalitetsstempel, og representerer ikke
en godkjenning, noen form for finansiering eller annen støtte fra nasjonalparken eller
forvaltningsmyndigheten. I seg selv ligger det en kvalitet i å ligge i nærheten av en
nasjonalpark eller verneområde, det er dette vi ønsker at de lokale bedriftene skal kunne
nyte godt av.
Hvordan kan merket brukes?
Merket kan brukes som klistremerker i butikkvinduer, i program eller brosjyrer, på nettsteder,
i e-post på produkter og plakater.
Hva er kriteriene for bruk?
Det kommersielle merket må ikke brukes på en måte som kan skade Norges nasjonalparkers
omdømme, eller på en måte som strider mot nasjonalparkens- eller verneområdets
retningslinjer eller formål.
Det er ikke tillatt å bruke merket på reklamemateriell eller varer uten følge av virksomhetens
egen logo. Det må alltid gå klart frem hvem virksomheten bak produktet eller tjenesten er, at
dette ikke er et nasjonalparkprodukt eller -tjeneste, og at det ikke er et nasjonalparkgodkjent
produkt eller tjeneste.
Merket skal ikke endres i form, beskjæres eller tillegges design eller egen tekst. Det er
retningslinjer som beskriver riktig bruk.
Merket kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart.
Ved misbruk av det kommersielle merket kan tillatelsen til bruk trekkes tilbake.
Hvorfor må det foreligge en signert avtale?
Logoen for Norges nasjonalparker er en verdifull ressurs, og et beskyttet varemerke, dette
gjelder også det kommersielle merket.

Det er viktig å håndheve riktig bruk til fordel for alle som ønsker å knytte sin virksomhet til
Norges nasjonalparker, og misbruk kan ødelegge verdien for alle som benytter merket. Vi
ber derfor om at det signeres en forpliktende avtale.
Gjennom avtalen anerkjenner du kriteriene for bruk og binder deg til å bruke merket
respektfullt, hensiktsmessig og etter retningslinjene.
Bare de som har søkt om og fått tillatelse til å bruke merket, kan gjøre det.
Hvor mye koster det?
Det er gratis å bruke det kommersielle merket.
Kriterier for Jomfruland nasjonalpark
Kriterier vedtatt av styret 20.01.22:
• Bidra positivt til nasjonalparkens omdømme eller være nøytral
• Ha egenart for Jomfruland nasjonalpark
• Være natur- og klimavennlig. Virksomheten skal ikke forstyrre dyrelivet og ikke skade
plante- eller dyreliv i sårbare områder. Innsatsfaktorer skal så langt som råd ikke være
basert på bruk av fossilt brensel eller miljøgiftholdige materialer.
• Etterleve reglene i nasjonalparken (verneforskriften og retningslinjer i forvaltningsplanen)
• Etterspørre veiledning fra nasjonalparken hvis det kan være tvil om produktet/tjenesten/
virksomheten er i tråd med parkens regelverk eller Miljødirektoratets retningslinjer og
parkens kriterier for kommersielt merke.
• Kjennetegnes av kvalitet, gode råvarer og godt håndverk
• Ha lokal opprinnelse (Kragerø eller nabokommuner)
• Fysiske produkter skal være laget av naturlig råstoff eller inneholde en andel naturlig
råstoff
Forvalters vurdering
Søknaden om å bruke merket til profilering av Jomfrulandsguiden er innenfor Miljødirektoratets retningslinjer og nasjonalparkens egne kriterier. Jomfrulandsguiden har drevet
sin virksomhet i flere år og har guideprodukter for store og små grupper som formidler naturog kulturverdier på Jomfruland i og utenfor nasjonalparken. Jomfrulandsguiden er kjent med
naturverdiene i nasjonalparken og formidlingen er i tråd med parkens kommunikasjonsplan.
De har samarbeid med Gea norvegica nasjonalpark som har spisskompetanse på
geologiske verneverdier og med Kulturkameratene som kjenner Kragerøkunstnerne godt.
Innstilling
Jomfrulandsguiden tildeles kommersielt merke til profilering av sin virksomhet for fem år.
Miljødirektoratets retningslinjer og kriterier for tildeling i Jomfruland nasjonalpark skal
overholdes. Det skal inngås avtale før merket er gyldig
Vedtak
Jomfrulandsguiden tildeles kommersielt merke til profilering av sin virksomhet for fem år.
Miljødirektoratets retningslinjer og kriterier for tildeling i Jomfruland nasjonalpark skal
overholdes. Det skal inngås avtale før merket er gyldig
Vedlegg
Søknad
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