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RIKTLINJER FÖR TURISTER I ARKTIS 
1. Förena turism och naturskydd 

• De pengar du använder på din resa påverkar tendenser och hänsyn till miljön i 
utvecklingen av den arktiska turismen. Använd dina pengar till att stödja en researrangör 
och leverantör med gott renommé och som tar hänsyn till naturen.  

• Skaffa nödvändiga tillstånd för att besöka parker och andra skyddade områden. Lämna 
dessa områden som du fann dem och undvik störa djurlivet så mycket som möjligt.  

• Ta reda på lagar och regler som gäller djurskydd i de område du skall besöka och följ 
dem. Skaffa information om hotade arter och undvik fiske och jakt av dessa arter. Undvik 
också att köpa produkter tillverkade av hotade arter.  

• Din respons kan betyda mycket. Om en resa, en turistservice eller leverantör var 
miljövänlig och informativ, eller om den kunde ha varit bättra; tala om det för ägaren 
eller researragören.  

• Bli medlem i en arktisk miljöorganisation och stöd andra grupper som arbetar för 
bevarandet av miljön.  

2. Stöd bevarandet av naturliga miljöer och biologiskt mångfald  

• Skaffa upplysningar om vilka arktiska djur och habitater man försöker skydda. Du kan 
stödja sådana ansträngningar genom att ge pengar, utbilda andra eller driva lobbying i 
regeringar och i näringslivet.  

• Orörda naturlandskap är en unik naturresurs i Arktis. Gör motstånd mot utveckling som 
försöker dela upp dessa områden eller som kan störa djurpopulationer och ekosystem.  

• Besök parker och andra skyddade områden. Turistefterfrågan och turistintäkter hjälper till 
att bevara redan existerande naturskyddsområden och kan dessutom leda till att nya 
upprättas.  

3. Använd naturresurserna på ett långsiktigt hållbart sätt  

• Åk skidor, gå eller använd kajak, åk hundsläde eller annan icke-motoriserad transport så 
mycket som möjligt. Detta för att undgå att lämna spår i vegetationen samt buller. 
Minimera användandet av snöskoter, speciellt om snötäcket är tunt.  

• Håll gott avstånd då du iakttar och fotograferar djur. Du skall helst inte bli upptäckt av 
djuret du iakttar. Motstå den naturliga frestelsen att gå för nära inpå och respektera tecken 
på irritation som t ex skrik, tillbakalagda öron och rest borst.  
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• Jaga och fiska i de områden som är tillåtet enligt lag och införskaffa nödvändiga tillstånd. 
Följ alla regler och ta endast det du behöver. Fiska och jaga endast där det är biologiskt 
hållbart och där man inte stör lokala intressen.  

4. Minimera resursförbrukning, avfall och förorenande utsläpp  

• Ditt val av logi, övriga turistprodukter och vad du förbrukar har stor betydelse. Välj 
nedbrytningsbara eller återvinningsbara produkter med minst möjliga amballage.  

• Om lokalsamhällena har återvinningsstationer så använd dessa. Om du reser med en 
researrangör, så välj en arrangör som återvinner.  

• Begränsa användandet av energi, t.ex. för uppvärmning av varmt vatten.  
• Lämna så få spår som möjligt efter dig och ta med ditt avfall tillbaka.  
• Välj transport som gör minst möjliga påverkan på naturen. Begränsa användningen av 

fossilt bränsle och motoriserad transport.  
• Välj övernattningsfaciliteter som tar hand om avfall och förorenande utsläpp på ett 

ansvarsfullt sätt. Som återvinner och är energi-effektiva och om möjligt, använder sig av 
miljövänliga energikällor som t.ex solenergi och vattenkraft.  

5. Respektera lokala kulturer  

• Lär dig vad som är karakteristiskt angående kultur och vanor för de platser som du skall 
besöka.  

• Respektera de arktiska folkens rättigheter. Det bästa sättet att bli välkomnad och 
accepterad på är att resa med ett "öppet sinne", lära sig om lokala kulturer och traditioner 
och att respektera lokala vanor och normer för hur man uppför sig.  

• Om du reser på egen hand så försök informera lokalsamhället om ditt besök. Tillgång på 
varor kan ibland vara begränsade så var beredd på att ta med dig egna.  

• Be om tillåtelse innan du fotograferar människor eller går in på deras egendom.  

6. Respektera historiska minnesmärken och forskningsplatser  

• Respektera historiska platser och minnesmärke och ta inga souvenirer från dessa. Även 
platser som kan se övergivna ut kan vara skyddade samt ha ett stort värde för 
lokalbefolkningen.  

• Gå inte in på militära anläggningar.  
• Respektera forskarnas arbete genom att planera eventuella besök på förhand och inte 

störa dem i deras arbete eller deras arbetsplatser.  

7. Arktiska samhällen måste kunna kunna tjäna på och gynnas av turismen  

• De pengar du använder som turist kan medverka till den ekonomiska överlevnaden i de 
lokalsamhällena du besöker. Handla av lokalbefolkningen och välj rese- och 
utflyktsarrangörer och leverantörer som är lokalägda och som anställer lokalbefolkning.  

• Handla lokalt producerade produkter och konsthantverk.  
• Om möjligt så välj övernattningsfaciliteter som ägs, har byggts och drivs av 

lokalbefolkning.  
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8. Välj researrangörer med välubildad och professionell personal  

• Välj en researrangör med gott renommé och med välutbildad personal och som har goda 
kunskaper om Arktis.  

• Välj landbaserade researrangörer som tar 15 kunder eller färre per anställd och 
båtbaserade arrangörer som tar 20 kunder eller färre per anställd.  

9. Låt resan bli en anledning att lära om arktisk miljö och naturskydd  

• Skaffa kunskap om den arktiska miljön och då speciellt för de områden du skall besöka. 
Låt resan bli en anledning till att lära om naturskydd i allmänhet och arktiskt naturskydd i 
synnerhet.  

• Om du reser med en arrangör, välj en som ger information om den arktiska miljön, 
arktiskt naturskydd och hur man kan stödja ansträngningar för bevarandet av den arktiska 
naturen.  

• Välj arrangörer och utflykter som ger specifik information om klimat, arter, habitater, 
lokala folk och kulturer samt vilka förhållningsregler som bör tas hänsyn till vid besök i 
dessa områden.  

10. Följ alla säkerhetsföreskrifter  

• Isbjörn, valross, myskoxe och andra djur är potentiellt farliga och skall alltid behandlas 
med stor respekt. Se till att du eller någon i din grupp tar med ett vapen och andra 
skrämselanordningar på utflykten.  

• Slädhundar är arbetsdjur. Låt bli att mata eller klappa dem.Slädhundar och polarrävar kan 
vara bärare av rabiessmitta.  

• Att färdas över isar och glaciärer kräver stor kunskap och färdighet i att använda rep, 
ispiggar, isyxor och annan säkerhetsutrustning. Använd kunniga och vältränade guider.  

• Informera alltid lokala myndigheter angående dina resplaner om du reser ensam eller i en 
mindre grupp.  

• Var uppmärksam på väderförhållande, var beredd på att vädret plötsligt kan skifta från 
fint till oväder. Undvik att bli alltför kall, trött eller våt.  

• Till grundläggande utrustning, även för korta utflykter, hör: varma kläder, kraftiga skor, 
handskar, huvudbonad och vindtäta ytterplagg. Karta, nödproviant som t. ex. choklad 
samt första-hjälp utrustning är också viktigt att ha med på turen.  
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