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Ti prinsipper for turisme i Arktis 
1.Knytt turisme og naturvern sammen  

Turisme bør på lik linje med all annen naturbruk være i tråd med og følge internasjonale, 
nasjonale, regionale og lokale forvaltningsregler.  

• Planlegg turisme slik at den støtter opp om naturvernarbeid og tar hensyn til regionale og 
lokale verneplaner.  

• Samarbeid med naturvernorganisasjoner og andre som arbeider for bevaring av natur og 
miljø.  

• Støtt forskning som vurderer effekter av turisme på naturmiljøet.  

2. Støtt bevaring av urørt natur og biologisk mangfold 

Store urørte naturområder uten inngrep er spesielt for Arktis, og de er verdifulle for dyre- og 
plantelivet. Samtidig er de en svœrt viktig årsak til at så mange mennesker besøker Arktis.  

• Støtt opp om naturvernet i Arktis - vern av dyrelivet og deres leveområder på land og i 
havet.  

• Oppdeling av landskap reduserer opplevelses-kvaliteten og forringer naturen. Støtt opp 
om tiltak som forhindrer oppstykking av naturområder i Arktis.  

• Støtt videreutvikling av det arktiske nettverket av verneområder (Circumpolar Protected 
Area Network, CPAN)*  

• For mer informasjon, se: http://www.grida.no/caff  

3. Bruk naturressursene på en fornuftig måte 

Vern og fornuftig bruk av naturressurser er nødvendig for å opprettholde arktiske økosystemer. 
De uberørte landområder i Arktis er en ikke-fornybar ressurs, og menneskelige inngrep gjør det 
umulig å bringe slike områder tilbake til sin opprinnelige tilstand.  

• Høst naturressurser på en fornuftig måte.  
• Sørg for en miljøvennlig ressursbruk også i utbygde områder.  

4. Begrens forbruk, avfall og annen forurensning 
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Ved å redusere forbruk og forurensning, vil skadene på miljøet reduseres. Dette øker kvaliteten 
på opplevelsene, og reduserer kostnadene ved opprydning av tilgrisete områder.  

• Bruk teknologi for avfallshåndtering, som gir minst mulig påvirkning av miljøet f.eks. 
kildesortering og resirkulering. Hvis slik teknologi ikke finnes, støtt utviklingen av slike 
systemer i samarbeid med lokalbefolkningen.  

• Begrens avfallsmengden, og ta med avfallet hjem.  
• Bruk produkter med innpakning som er biologisk nedbrytbar eller som kan resirkuleres.  
• Begrens  forbruket av fossilt brensel og bruk av motorisert transport (f.eks. snøscooter og 

helikopter). Motorisert transport skal bare brukes i strengt nødvendig transportøyemed.  
• Velg overnattingssteder som benytter energiøkonomisering, kildesortering og 

resirkulering av avfall.  
• Støtt tiltak for å rydde opp i områder hvor naturgrunnlaget er forringet.  

5. Vis respekt for lokale kulturer 

Besøkende bør respektere lokalsamfunnet og deres kultur.  

• Respekter rettigheter og ønsker til lokal- og urbefolkning.  
• Sørg for tillatelse før du besøker kulturminner og områder som er i bruk av 

lokalbefolkningen (f.eks. kirker, kirkegårder og andre hellige steder, teltleirer og 
fiskeplasser).  

6. Vis respekt for kulturminner og forskningsområder 

Kulturminner og områder hvor det foregår vitenskapelige undersøkelser er viktig for den lokale 
kulturarven og forskning. Ødeleggelse av slike områder reduserer deres verdi og er ulovlig.  

• Respekter verdien av disse områdene, og støtt opp om bevaring av dem.  

7. La turismen komme lokalsamfunnet til nytte 

Lokal medvirkning i planlegging av turisme kan bidra til større respekt for  lokal natur og kultur. 
Dette kan øke opplevelses-kvaliteten og samtidig styrke det økonomiske utbyttet for 
lokalsamfunnet. Derved reduseres problemene forbundet med turisme. 

• Skap lokal deltakelse og støtt lokale initiativ i utvikling av turisme.  
• Sørg for opplæring og ansettelse av lokal arbeidskraft.  

8. Bruk kvalifiserte medarbeidere 

Utdanning og opplœring av ansatte må inneholde temaer om natur og miljø, kultur, samfunn, 
lovverk og sikkerhet. Slik kunnskap bidrar til å styrke kvaliteten på opplevelsene. Ansatte bør 
fungere som forbilder for turistene.  

• Turarrangøren, så vel som turisten, bør føle ansvar  for natur, miljø og kultur.  
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• Gjør ansatte kjent med gjeldende lover og forskrifter.  

9. Lær besøkende om natur og lokale kulturer 

Besøkende som har kunnskap om lokal kultur, tradisjon og miljø kan opptre  mer ansvarlig og 
dermed redusere negative virkninger på naturen og lokalsamfunnet. Kunnskap og positive 
erfaringer, gjør besøkende i stand til å fremme vern av natur og kultur i Arktis.  

• Informasjon om natur, kultur og samfunn er en viktig del av ansvarlig turisme.  
• Bruk miljøretningslinjene som et redskap til å skape holdninger og handlinger som 

samsvarer med ansvarlig turisme.  

10. Følg sikkerhetsregler 

Naturforholdene i Arktis byr på mange utfordringer, og været er ofte skiftende og ustabilt. Alle 
som arbeider med turisme i Arktis må ha kjennskap til og følge sikkerhetsrutiner- og regler. 
Brudd på reglene kan føre til alvorlige ulykker, kostbare redningsaksjoner og unødig beslag på 
lokalt medisinsk utstyr og personell.  

• Følg gjeldende sikkerhetsrutiner- og regler.  
• Informer ansatte og gi opplæring om sikkerhetsrutiner- og regler.  
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