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Miljøretningslinjer for besøkende 
1. Knytt turisme og naturvern sammen  

• Hvordan du bruker pengene dine under reisen i Arktis er med på å påvirke og avgjøre 
utviklingen for turisme i Arktis i framtida. Støtt derfor turarrangører og leverandører som 
fremmer miljøvennlige produkter.  

• Før du besøker naturreservater eller andre verneområder, innhent alltid nødvendige 
tillatelser. Forlat områdene slik du fant dem, og forstyrr ikke dyrelivet under oppholdet.  

• Gjør deg kjent med og følg lover og forskrifter som beskytter plante- og dyrelivet i de 
områdene du vil besøke. Skaff deg kunnskap om truede og sårbare arter som lever i disse 
områdene. Unngå å jakte, fiske og plukke disse artene eller å kjøpe produkter laget av 
dem.  

• Din tilbakemelding kan påvirke og gjøre en forskjell! Hvis du synes en turarrangør eller 
leverandør må forbedre seg, gi tilbakemelding slik at forbedringer kan skje. Miljøbevisste 
aktører bør få positive tilbakemeldinger, først da vet de at du bryr deg!  

• Meld deg inn i naturvernorganisasjoner og støtt naturvernarbeid i Arktis.  

2. Støtt bevaring av urørt natur og biologisk mangfold  

• Gjør deg kjent med og støtt organisasjoner som jobber for vern av  plante- og dyreliv og 
naturområder i Arktis, enten ved direkte pengestøtte, frivillig arbeid, formidling av 
kunnskap om arktisk naturvern eller gjennom påvirkning av myndigheter og bedrifter.  

• De store urørte og sammenhengende naturområdene i Arktis er en enestående 
naturressurs. Gå imot en utvikling som fører til oppsplitting av disse områdene, eller som 
forstyrrer artene og deres leveområder.  

• Besøk nasjonalparker og naturreservater. Ditt besøk kan forsterke videre vern av 
områdene, samtidig som det kan føre til vern av nye områder.  

3. Bruk naturressursene på en fornuftig måte  

• Bruk framkomstmidler som lager minst mulig støy, forurensning  og skader på terrenget 
når du kan. Velg derfor fot-,ski-, kajakk-, båt- eller hundesledetur. Begrens eller unngå 
bruk av snøscooter, særlig der hvor snødekket er tynt.  

• Observer og fotografer dyrelivet på avstand. Husk at du får den beste opplevelsen når 
dyret ikke vet at du er der som tilskuer. Unngå fristelsen til å gå noen skritt nærmere. 
Respekter tegn til stress, som f.eks. alarmerende lyder, bakoverliggende ører og reist pels 
hos dyret.  
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• Hvor lovverket tillater jakt og fiske, innhent tillatelse, følg reglene, og ta bare det du har 
bruk for. Utøv fiske og jakt slik at det ikke går utover fangst i lokalsamfunnet. •Urørte 
naturområder er en naturressurs. Forlat områdene slik du fant dem, slik at andre kan få 
samme opplevelse. Ta ikke med deg gjenstander uten tillatelse. Lag leirplass på en slik 
måte at det blir minst mulig skade på terrenget. Hvor det allerede eksisterer teltplasser og 
stier, bruk disse for å unngå unødig slitasje på vegetasjonen. •Er du med på en organisert 
tur, bør du på forhånd forsikre deg om at turarrangøren gir deg rikelig med relevant 
informasjon om områdene du skal besøke, og hvordan du bør forholde deg for å unngå 
skader på terrenget.  

4. Begrens forbruk, avfall og annen forurensing  

• Ditt valg av bosted og produkter, og ditt forbruk betyr mye for miljøet. Hold et lavt 
forbruk og velg biologisk nedbrytbare eller resirkulerbare produkter, og produkter med 
minst mulig emballasje.  

• Bruk resirkuleringssystemer der du finner dem. Hvis du tar del i en organisert tur, velg en 
turarrangør som resirkulerer avfall. •Begrens energiforbruket, inkludert ditt eget forbruk 
av varme og varmt vann.  

• Sett igjen så få spor som mulig etter ditt besøk, og ta avfallet med deg tilbake igjen. •Velg 
de framkomstmidlene som gir minst belastning på miljøet. Unngå bruk av fossilt brensel 
og motorisert transport. •Velg bosteder som har et effektivt avfallssystem, resirkulering, 
energiøkonomisering og er basert på miljøvennlige energikilder som f.eks. solcellepanel.  

5. Vis respekt for lokale kulturer  

• Gjør deg kjent med kulturen og tradisjonene før du besøker et område.  
• Respekter rettighetene til fastboende i Arktis. Du har større sjanse for å bli godtatt og 

ønsket velkommen hvis du reiser med et åpent sinn, og gjør deg kjent med og respekterer 
den lokale kulturen og deres skikker. •Hvis du reiser på egenhånd, informer 
lokalsamfunnet på forhånd at du kommer. Varer og utstyr kan være en mangelvare i 
Arktis, vær forberedt på å ta med så du er selvhjulpen. •Spør om tillatelse før du 
fotograferer mennesker eller besøker deres private bosteder.  

6. Vis respekt for kulturminner og forskningsområder  

• Respekter historiske områder og kulturminner. Ta ikke med "suvenirer"! Bygninger og 
konstruksjoner som ser forlatte ut, kan være vernet i henhold til lovverket eller være 
verdsatt av lokal- befolkningen.  

• Hold deg utenfor forlatte militære installasjoner. •Respekter forskningsarbeid ved på 
forhånd å fortelle forskerne om ditt besøk i området, og forlat området i samme stand 
som du fant det.  

7. La turismen komme lokalsamfunnet til nytte  
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• Pengene du bruker som turist kan være av stor økonomisk betydning for lokalsamfunnene 
du besøker. Kjøp lokale varer, og velg turarrangører, ekskursjoner eller leverandører som 
er lokalt forankret, med lokalt ansatt arbeidskraft.  

• Kjøp varer og suvenirer som er laget i lokalsamfunnet.  
• Velg bosteder som er eid og drevet av lokalbefolkningen hvor dette er mulig.  

8. Bruk turarrangører med kvalifiserte medarbeidere  

• Velg en godt ansett turarrangør med kvalifiserte medarbeidere, og en som fortrinnsvis har 
erfaring fra Arktis.  

• Velg en turarrangør som har en turleder per 15 < antall reisende for landbaserte turer, og 
20 < antall reisende for båtbaserte turer.  

9. Lær om natur og miljø i Arktis  

• Innhent informasjon om Arktis og de områdene du vil besøke før avreise. Se på turen 
som en mulighet til å lære om natur, kultur og naturvern i Arktis. •Hvis du reiser med en 
turarrangør, velg en som gir deg informasjon om det arktiske naturmiljøet, om naturvern 
og om muligheter for å støtte opp om naturvernarbeid i Arktis. •Velg turer og 
ekskursjoner som tilbyr informasjon om klimatiske forhold, ulike arter og deres 
leveområder, lokal kultur og tradisjoner, og om hvordan man bør forholde seg til områder 
som besøkes.  

10. Følg sikkerhetsregler  

• Isbjørn, hvalross, moskus og andre dyrearter kan være farlige, og må alltid håndteres med 
respekt. Sørg alltid for at du eller noen i din gruppe bærer våpen og annet utsyr for å 
skremme isbjørn når du besøker dens leveområde.  

• Sledehunder er arbeidende dyr - ikke mat eller lek med dem! Unngå situasjoner der du 
kan bli bitt av hunder eller polarrev for de kan være bærere av rabies. Ferdsel på bre 
krever spesialkunnskap når det gjelder bruk av tau, stegjern, isøks og annet 
sikkerhetsutstyr. Ta alltid med en erfaren guide.  

• Hvis du reiser alene eller med en gruppe uten å være tilknyttet en turarrangør, underrett 
lokale myndigheter om ditt/gruppens  turprogram.  

• Vær oppmerksom på raskt skiftende og ustabile værforhold. Unngå å bli for kald, trøtt 
eller våt.  

• Nødvendig utstyr selv for korte turer er: varme klær, gode støvler, votter, lue, skjerf og 
vindtett yttertøy. Kart, nødrasjoner (f.eks. sjokolade) og førstehjelpsskrin er også helt 
nødvendig.  
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