
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 26, 2023

Værktøjskasse for bæredygtig turisme i Arktis.  Del B.  Vejledning for tur- og
rejsearrangører

Hendriksen, Kåre

Publication date:
2003

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Hendriksen, K. (2003). Værktøjskasse for bæredygtig turisme i Arktis. Del B. Vejledning for tur- og
rejsearrangører. Rambøll.

https://orbit.dtu.dk/en/publications/f3f28160-994b-4684-972a-2906a109cd9e


 

Sag 992027A 
J.nr. værktøjskasse02 Udarb.  KKH/ Kari Angermo Birkely 
Udg.  3  Kontrol  INS/ Kari Angermo Birkely 
Dato  31. marts 2003  Godk.  SGH 

 

 

 

 

 RAMBØLL   TEKNIKERBYEN 31   DK-2830 VIRUM   TEL 4598 8300   FAX 4598 8525 

 

 

Værktøjskasse for bæ-
redygtig turisme i Ark-

tis 

 
Del B 
 

Vejledning for tur- og rejsear-
rangører 

 

 
 

 
 



Miljø og turisme i Arktis, Nordisk Industrifond 
 

Vejledning for tur- og rejsearrangører   I 
 

Indholdsfortegnelse 
1. SYSTEM I EGET MILJØARBEJDE 1 

2. TURISMEN OG LOKALSAMFUNDET 3 
2.1 Samarbejd med lokalsamfundet 4 
2.2 Naturture og lokalsamfund 4 
2.3 At fremme en bæredygtig udvikling 5 

3. STIL MILJØKRAV TIL (UNDER) LEVERANDØRER 7 
3.1 Valg af flyselskab 7 
3.2 Overnatning i hotel/vandrehjem eller lignende 7 

4. SALG AF HUSFLID OG ANDEN SOUVENIR 9 

5. KRAV OM KVALITET 10 
5.1 Krav til sikkerheden 10 

MILJØHENSYN VED FÆRDSEL OG OPHOLD I NATUREN 11 

6. GENERELT OM VEGETATION OG JORD 12 
6.1 Jordens tekstur 12 
6.2 Vandindholdet i jorden 12 
6.3 Tykkelsen af tørvelaget 12 
6.4 Skrånende terræn 12 
6.5 Plukning af planter og bær 12 

7. GENERELT OM DYRELIV 13 
7.1 Fugle 13 
7.2 Hav- og landpattedyr 14 

8. FORHOLDSREGLER VED MOTORISERET FÆRDSEL 16 
8.1 Snescooterture 16 
8.2 Kørsel med bil og tilsvarende i terrænet 17 
8.3 Motorbåd, jolle og gummibåd med motor 17 
8.4 Sightseeing med fly eller helikopter 17 

9. FORHOLDSREGLER VED IKKE MOTORISERET FÆRDSEL 19 
9.1 Vandring og ski 19 
9.2 Fjeld- og bræklatring 19 
9.3 Hundeslædeture 19 
9.4 Heste ture 20 
9.5 Kano, kajak samt jolle og gummibåd uden motor 20 
9.6 Ved kørsel med mountainbike 20 

10. GENERELT OM MILJØHENSYN VED OPHOLD I NATUREN 22 
10.1 Overnatning i naturen/lejrplads 22 
10.2 Lystfiskeri 22 
10.3 Trofæ- og anden jagt 22 
10.4 Kulturminder 23 
10.5 Forskning 23 
 



Miljø og turisme i Arktis, Nordisk Industrifond 
 

Vejledning for tur- og rejsearrangører   1 
 

 

1. System i eget miljøarbejde  
Tur- og rejsearrangørernes arbejde i Arktis giver direkte og indirekte miljøpåvirk-
ninger. De direkte sker eksempelvis gennem drift af et turistkontor med det papir-
forbrug, varmeforbrug, elforbrug, affaldsproduktion, transport mv. De indirekte 
miljøpåvirkninger sker bl.a. gennem de miljøpåvirkninger, gæsterne giver, eksem-
pelvis belastning af den natur (de biotoper), man besøger, transporten til og fra 
destinationen, stedet gæsterne overnatter i, med videre. 
 
I denne vejlednings anden del Miljøhensyn ved færdsel og ophold i naturen er der 
gennemgået, hvad man kan gøre for at reducere påvirkningerne fra turisternes 
færdsel i naturen, hvilket umiddelbart er den vigtigste opgave. 
 
Det er dog også vigtigt at få styr på egen virksomheds og underleverandørernes 
direkte miljøpåvirkninger, fordi de er en del af den samlede påvirkning. Samtidig 
kan de have meget stor betydning for medarbejdernes og gæsternes samlede hold-
ning til miljøarbejdet og for virksomhedens samlede image.  
 
Det er derfor vigtigt at have styr på sine miljøpåvirkninger store som små indirekte 
som direkte. Derfor anbefales det at: 
 
Etablere miljøledelsessystem i prioriteret rækkefølge: 
• miljøcertificeret miljøledelsessystem (efter international standard eller for-

ordning, hvor der sker ekstern kontrol af systemet) 
• formaliseret miljøledelsessystem (miljøledelsessystem uden ekstern kontrol 

af system, men efter retningslinier i international standard eller forordning) 
o Start evt. med at kortlægge miljøpåvirkningerne fra virksomhedens 

aktiviteter 
o Udvikl herefter en miljøpolitik 
o Opstil miljømålsætninger og mål for virksomheden 
o Udarbejd miljøhandlingsplan og revider denne løbende 
o Informer gæsterne om miljøarbejdet  
o Iværksæt aktiviteter der kan reducere eget ressourceforbrug (vand, el, 

varme) 
o Iværksæt aktiviteter der kan reducere egen og gæsternes affaldspro-

duktion 
 
Eksempel Affald 
Valget af hvilke produkter og mængden af disse, som turoperatøren og turisterne 
forbruger har betydning for miljøet. De store afstande i de arktiske egne gør det 
vanskeligt og ikke altid miljømæssigt forsvarligt at sende det producerede affald 
væk til behandling andre steder, og der er ikke nok mennesker samlet til at gøre 
genanvendelse af affaldet rentabelt. Det er derfor vigtigt, at mængden af produce-
ret affald minimeres mest muligt. 
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• Vælg nedbrydelige eller genbrugelige produkter i minimal indpakning li-
gegyldigt om du køber produkterne i Arktis eller ej. 

• Tag altid affaldet, der ”produceres” i naturen, med dig hjem. 
• Sorter affald i så mange fraktioner, som lokalsamfundet kan håndtere, og 

tag selv initiativer i forhold til myndigheder og lokalsamfundet for at få 
indført bedre affaldshåndtering. 



Miljø og turisme i Arktis, Nordisk Industrifond 
 

Vejledning for tur- og rejsearrangører   3 
 

 

2. Turismen og lokalsamfundet 
Turister, som kommer til Arktis, ønsker oftest at opleve den arktiske natur og den 
kultur, der lokalt er knyttet hertil. Derfor er turismen også en uadskillelig del af det 
lokalsamfund, som den tager udgangspunkt i eller fungerer i. Læs meget mere om 
det i Værktøjskassens introduktion og i Del A Vejledning til lokalsamfund. 
 
Noget af det karakteristiske ved Arktis er, at befolkningen er meget lille i forhold 
til det store areal, de råder over. Oftest er der langt mellem bosætningerne, og 
sammenlignet med andre steder i verden bor befolkningen i meget små byer, hvis 
de ikke bor i bygder med nogle få hundrede indbyggere eller færre. 
 
I de fleste tilfælde er de små arktiske by- og bygdesamfund primært økonomisk 
afhængige af et enkelt (eller ganske få) erhverv som eksempelvis fiskeri, fangst 
(jagt), fåre- eller renhold, minedrift eller tilsvarende, i nogle tilfælde suppeleret 
med forarbejdning af lokale råvarer. Den lokale kultur, som turisterne ønsker at 
opleve, er uløseligt knyttet til den økonomi, lokalsamfundet er afhængig af. 
 
Denne monoøkonomi eller i bedste fald afhængighed af få naturgivne ressourcer 
gør samfundene meget sårbare over for udsving som eksempelvis nedgang i fiske-
bestand, svingende verdensmarkedspriser m.v.. Der skal ikke stor tilbagegang for 
lokalsamfundets vigtigste indtægtskilder, før det resulterer i egentlig økonomisk 
krise, der kan medføre en gradvis eller hurtigere fraflytning mod større bysamfund 
eller helt ud af det arktiske område. Affolkningen kan bringe et lokalsamfund ind i 
en negativ selvforstærkende spiral, der kan være en trussel mod samfundets og 
dermed kulturens overlevelse.  
 
Det er derfor vigtigt, at de små arktiske samfunds økonomiske grundlag bredes ud 
til at omfatte flere indtægtskilder, hvis deres overlevelse skal sikres på længere 
sigt. 
 
Det er i det lys, man skal se sig selv som del af turistbranchen. På den ene side kan 
man være med til at sikre lokalsamfundets økonomiske overlevelse, hvis man sik-
rer sig, at de penge, turisterne bruger, bliver i lokalsamfundet. På den anden side 
kan man ved uagtsom adfærd være med til at ødelægge den natur, der er samfun-
dets eksistensberettigelse. Eller man kan indirekte komme til at ”skubbe” til den 
kultur, der er knyttet til natur og erhverv. 
 
Hvis turismen bliver den primære indtægtskilde for lokalsamfundet, forsvinder 
kulturen og det, turisterne ønsker at opleve, og destinationen mister hurtigt sin at-
traktion. Uden fangere ingen små fangerbygder i Grønland, og uden rensdyrhold 
ingen samekultur i Norge, Sverige og Finland.  
 
Det er derfor vigtigt, at turismen udvikles ”hånd i hånd” med de traditionelle er-
hverv og kulturen i lokalsamfundet. Samtidig kan turismen være med til at sikre en 
positiv udvikling i lokalsamfundet, så eksempelvis de levende ressourcer udnyttes 
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på en bæredygtig måde, fordi fangerne får mulighed for at supplere deres indtæg-
ter gennem turismen og dermed bliver mindre afhængige af fangst. 

2.1 Samarbejd med lokalsamfundet 
Rejsearrangører og turoperatører, der ikke er baseret i Arktis, fører en væsentlig 
del af indtjeningen fra turister væk fra de arktiske egne tilbage til det land, de er 
baseret i. På den måde kan de siges ikke at være bæredygtige for det arktiske lo-
kalsamfund. En lokalbefolkning kan med rette blive stødt og føle sig udnyttet, hvis 
den ikke oplever et økonomisk udbytte af turismen. Det er derfor vigtigt, at rejse-
arrangører og turoperatører, både lokale og udenlandske, lægger en stor del af de-
res virksomhed på destinationen, deres gæster besøger. Derfor er det vigtigt: 
• at ansætte lokal arbejdskraft (eksempelvis guider), eller benytte underleve-

randører som lokale turoperatører, incoming bureauer med videre, der har 
det 

• at vælge indkvartering, der er ejet og bygget lokalt med lokale ansatte 
• at benytte lokale virksomheder, outfittere, fåreholdere, fiskere, fangere og 

forhandlere af proviant 
• at købe lokalt produceret, fanget og forarbejdet proviant  
• sammen med de øvrige rejsearrangører at koordinere besøg på destinationen, 

så dette er velkomment og ikke ødelæggende 
• at undgå uarrangerede besøg i små bygdesamfund og bekræfte besøget se-

nest 24 timer før  
• at undgå steder, hvor mennesker arbejder, herunder fisker og jager medmin-

dre, der er indgået aftaler med de lokale om dette 
• at respektere kultur og normer i de samfund, der besøges  
• at informere turisterne om altid at spørge om tilladelse til fotografe-

ring/video, når de kommer ind på folks privatsfære og ved personbilleder 
• at deltage i eller igangsætte lokalt turisme- og miljøarbejde herunder: 

o interessentgruppemøder om udvalgte emner 
o udarbejdelse af lokale miljøhandlingsplaner 
o miljøscreening af lokaliteter 
o miljøovervågning af lokaliteter 

 
Læs meget mere om deltagelse i lokalsamfundet i værktøjskassens Del A Vejled-
ning til lokalsamfundet. 

2.2 Natur-ture og lokalsamfund 
Forskellige former for ture til Arktis, hvor oplevelsen af og længerevarende ophold 
i naturen er det centrale, er meget populære. Som rejsearrangør bør man tænke 
forholdet til lokalsamfundet igennem. 
 
Afhængigt af, hvordan aktiviteterne arrangeres, kan der stilles spørgsmålstegn ved 
bæredygtigheden i forhold til lokalsamfundet. Ofte er turister, der skal på længere 
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vandre- eller skiture, klatre i fjeldet, kajakture eller tilsvarende meget selvhjulpne 
og medbringer alle forsyninger med videre, hvorfor det økonomiske bidrag til lo-
kalsamfundet kan være meget begrænset.  
 
Samtidig kan sådanne aktiviteter, specielt i Arktis, indebære en stor risiko. Et 
eventuelt uheld kræver ofte dyre og risikobetonede helikopterevakueringer, der er 
en økonomisk omkostning for lokalsamfundet og eventuelt medfører, at den lokale 
infrastruktur (transport) for en periode lammes. 
 
Derfor er det vigtigt, at sådanne ture arrangeres i samarbejde med lokale og sted-
kendte turoperatører og guider. Hvis det ikke findes, bør man bidrage til, at lokal-
samfundet får udviklet systemer, der sikrer indflydelse på turismen, og at der på 
sigt uddannes lokale turoperatører og guider. 

2.3 At fremme en bæredygtig udvikling 
Som rejsearrangør kan man som nævnt være med til at fremme en bæredygtig ud-
vikling ved økonomisk at støtte lokalsamfundet gennem udvikling af jobs, indkøb 
med videre. Man er også indirekte med til at påvirke lokalsamfundets holdning til 
natur, miljø og bæredygtighed dels gennem sin egen adfærd, hvad enten den er 
positiv eller negativ, dels gennem dialog med lokale. 
 
Man kan også mere bevidst prøve at fremme en positiv lokal udvikling i forhold til 
natur og miljø ved: 
• at skabe positive forhold til mennesker og organisationer, som støtter natur-

bevaring specielt i de besøgte områder. 
• at fremme bevarelsen af store uudviklede naturområder. 
• at  arbejde for at undgå en udvikling, der vil splitte eller forstyrre dyrepopu-

lationer og økosystemer i de store, uforstyrrede, arktiske områder. 
 
Støt lokale dyrebeskyttelsesprojekter, fredningsbestemmelser m.v.. Fortæl turister-
ne om de forskellige lokale projekter og sørg for, at de ikke jager eller fisker true-
de arter, besøger vigtige og sårbare levesteder for dyr (sensitive dyrehabitater) el-
ler køber produkter lavet af truede arter.  
 
Man skal være opmærksom på både Washington-konventionen, også kaldet CI-
TES, og på national lovgivning for, hvad det er tilladt at indføre i den enkelte tu-
rists hjemland. Eksempelvis har USA nogle meget strenge regler for, hvad der må 
indføres. Vær opmærksom på, at national lovgivning ikke altid stemmer overens 
med CITES.   
 
Støt tiltag til oprydning af forurenede områder og/eller områder med synligt affald, 
enten ved donation af penge, at tilbyde at deltage i oprydningen med frivillig ar-
bejdskraft, ved påvirkning af myndigheder, så disse støtter projektet, og ved på-
virkning af kunder. 
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Efterlad et arktisk område i minimum samme stand, som det var før besøget, og 
hvis der er behov for det gerne renere. 
 
Det er vigtigt med god information til turisterne for, at de skal få en god forståelse 
for den natur og kultur, som de færdes i. 
 
Fortæl turisterne, at de skal tage udgangspunkt i de 3 nedenstående sætninger, når 
de færdes i arktiske egne. 
 
 

Eksempler på gode ordsprog for reg-
ler. 
 

• Take nothing but pictures. 
• Leave nothing but footprints. 
• Kill nothing but time. 

 
På Svaldbard siger man: 
 
Den usynlige turist kan ingen være –  
men vi ser gerne at du prøver…. 
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3. Stil miljøkrav til (under) leverandører  
Som rejsearrangør har man ansvaret for den ”samlede pakke”, man sælger, og 
dermed også for eventuelle underleverandørers miljøpåvirkninger. De større rejse-
arrangører er i en position, hvor de reelt kan påvirke underleverandørernes miljø-
adfærd, og på mange destinationer har deres egen adfærd direkte betydning for 
lokalsamfundet. De mindre rejsearrangører skal ikke holde sig tilbage med at stille 
krav til underleverandørerne, for summen af krav fra deres forskellige kunder er 
med til at påvirke dem. 

3.1 Valg af flyselskab 
Med den stigende globalisering af turismen udgør transporten til og fra destinatio-
nen en større og større del af den samlede miljøbelastning. På grund af det meget 
tynde ozonlag over det arktiske område udgør flytrafik her et langt større miljø-
problem end over troperne. 
 
Til de arktiske destinationer er der ofte kun et enkelt flyselskab og i nogle tilfælde 
et par at vælge mellem. Derfor er det ofte i praksis umuligt at vælge flyselskab ud 
fra miljøhensyn, men det er alligevel vigtigt at stille miljøkravene for på længere 
sigt at påvirke flyselskaberne til bevidst at prioritere miljøet. 
 
Det  anbefales derfor at spørge til og stille krav om (eller om muligt at vælge fly-
selskab efter om) de har:   
• miljøcertificeret miljøledelsessystem (efter international standard eller for-

ordning, hvor der sker ekstern kontrol af systemet) 
• formaliseret miljøledelsessystem (miljøledelsessystem uden ekstern kontrol 

af system, men efter retningslinier i international standard eller forordning) 
• udarbejdet miljøårsrapport eller grønt regnskab 
• miljøpolitik og miljøhandlingsplan 
• spørg evt. flyselskabet om hvilke tiltag, de i fremtiden vil iværksætte for at 

nedbringe miljøpåvirkningerne fra deres virksomhed 
• få oplysninger fra flyselskabet om, hvor meget brændstof der anvendes til 

transport af en passager til destinationen 
• få oplysninger om, hvordan flyselskabet håndterer sit affald 
• få oplysninger om, hvilke miljøkrav flyselskabet stiller til sine underleve-

randører 

3.2 Overnatning i hotel/vandrehjem eller lignende 
Hoteller er næst efter hospitaler de bygninger, der bruger flest ressourcer (el, vand, 
varme) pr. m2. En del hoteller og vandrehjem i det arktiske område har inddraget 
miljøhensyn i deres drift og aktiviteter. For at få flere til at gøre det, er det vigtigt, 
at man som rejsearrangør drøfter eksempelvis nedenstående miljøkrav med de ste-
der, man vil entrere med, og om muligt at vælge overnatningssteder der: 
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• har miljøcertificeret miljøledelsessystem (efter international standard eller 
forordning, hvor der sker ekstern kontrol af systemet) 

• har formaliseret miljøledelsessystem (miljøledelsessystem uden ekstern kon-
trol af system, men efter retningslinier i international standard eller forord-
ning) 

• udarbejder miljøårsrapport eller grønt regnskab 
• har en formuleret miljøpolitik og har udarbejdet miljøhandlingsplan for at 

nedbringe miljøpåvirkningerne fra deres virksomhed 
• har et miljømærke  
• har iværksat aktiviteter der reducerer brugen af vand, el, varme 
• har affaldssortering 
• som gennem information ønsker at påvirke sine gæster til miljørigtig adfærd 
• har bygninger der er miljørigtigt projekteret/bygget 
• stiller miljøkrav til sine underleverandører 
• på nogle destinationer kan det også være relevant at efterspørge lokaltfrem-

stillet eller økologisk mad 
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4. Salg af husflid og anden souvenir  
Ved salg af husflid, trofæer og anden souvenir skal man orientere turisterne om 
den nationale lovgivning og orientere om de specielle love og regler for at indføre 
de pågældende varer i turistens hjemland.  
 
Man skal endvidere være opmærksom på Washington-konventionen, også kaldet 
CITES, som på internationalt plan regulerer handlen med truede dyrearter og dele 
heraf som eksempelvis tand og knogler af isbjørn, hvalros, narhval, udstoppede 
fugle, skind fra isbjørn med videre. Produkter (souvenirer), som bliver forsøgt 
ulovligt eksporteret/importeret, kan blive konfiskeret ved toldeftersyn. 
 
Den nationale lovgivning stemmer ikke altid overens med CITES, og i så fald skal 
turisten tage udgangspunkt i den strengeste. Kontakt i tvivlstilfælde myndigheder-
ne eller det lokale turistkontor for nærmere information om, hvilke regler der gæl-
der for den pågældende turist. 
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5. Krav om kvalitet 
Det er en international tendens, at turisterne stiller større krav til kvalitet, trovær-
dighed og autentiske oplevelser, og at flere og flere turister søger rejser, hvor 
guiden er en egentlig ekspert inden for et givent område.  
 
Det er helt naturligt og rimeligt at turisterne stiller krav om, at guider skal have 
stor viden om de lokale forhold, såvel kulturelle som naturmæssige.  
 
Vælg derfor underleverandører, der har ansat professionelt personale med kend-
skab til de lokale forhold og til arktisk miljø og kultur generelt, eller ansæt selv 
guider, der har de nødvendige kvalifikationer. 

5.1 Krav til sikkerheden 
Ud over at tage hensyn til natur og miljø, når man færdes i Arktis, er det meget 
vigtigt at tage højde for kundernes (turisternes) og andres sikkerhed. Klimaet og 
andre naturgivne forhold kan få fatale konsekvenser, hvis man ikke overholder de 
nødvendige forholdsregler. Turisternes sikkerhed er dit ansvar. 
 
Det er vigtigt, at guider og tilsvarende personale har tilstrækkelig kompetence til at 
guide den aktuelle type tur. Eksempelvis færdsel på bræ eller havis, simpel sne-
scootermekanik, våbenerfaring og tilsvarende. 
 
Turister, der selv delvist arrangerer deres rejse, skal grundigt informeres om de 
generelle sikkerhedsregler for færdsel i Arktis, specielle sikkerhedsseler vedrøren-
de den aktuelle rejseform samt eventuelle lokale sikkerhedsforhold.  
 
Der, hvor der findes autoriserede guider, bør der henvises til disse. 
 
Turisterne skal informeres om, at de på enhver tur, selv de mindre, altid skal med-
bringe kort og kompas samt tilstrækkeligt udstyr til at kunne overnatte i felten.  
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Miljøhensyn ved færdsel og ophold i naturen  
For at sikre en bæredygtig turismeudvikling i de arktiske områder er det nødven-
digt med en form for retningslinier for færdsel i naturen, dels for at skåne naturen 
(miljøet) og dels for at undgå konflikter mellem turismen og lokalbefolkningen.  
 
Derfor indeholder denne del af Værktøjskassen en række anbefalinger, som lokale 
turistkontorer, turoperatører, incoming bureauer, outfittere samt lokale og nationa-
le myndigheder er velkomne til at ”klippe” i.  
 
Anbefalingerne kan benyttes i forhold til planlægningen af turistaktiviteter og i 
forhold til det nødvendige informationsarbejde over for turisterne.  
 
Mange steder findes der lokale love og forskrifter, som regulerer turisternes færd-
sel, og det er vigtigt altid at have et opdateret overblik over disse.  
 
 

På Svalbard er der eksempelvis indført følgende reguleringer:  
• Lov om miljøvern på Svalbard 
• Forskrifter for turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard 
• Forskrift om motorisert ferdsel i terrenget på Svalbard 
• Forskrift om leiropphold på Svalbard 
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6. Generelt om vegetation og jord 
Ved planlægning af ruter, camping, hvilepauselokaliteter mv. udenfor allerede 
etablerede stier skal der tages hensyn til følgende: 

6.1 Jordens tekstur 
For at undgå skader på jordens tekstur med deraf efterfølgende mulighed for jord-
skred og erosion bør ruten planlægges, så den går over sandet og gruset bund eller 
fast klippe og mindst muligt over ler og silt. 

6.2 Vandindholdet i jorden 
Undgå at gå i våde områder, da disse er meget følsomme over for senere frostpå-
virkninger. Ødelæggelse af vegetationen i vådområder kan nemmere medføre se-
nere jordskred og yderligere tab af vegetation. 

6.3 Tykkelsen af tørvelaget  
Et tykt tørvelag kan reducere den skadelige effekt af vandring betydeligt. Planlæg 
derfor vandreture således, at ruten går igennem tykt tørvelag, hvis der ikke findes 
områder med sand, grus eller klippe, der kan benyttes.  

6.4 Skrånende terræn 
Skrånende terræn vil være mere påvirkeligt end vandret terræn bl.a. på grund af, at 
jorden kan skride under en, hver gang man tager et skridt. Ødelægges vegetationen 
på skrånende terræn, er der ikke noget til at holde vandet tilbage, og det bliver me-
get svært at undgå vegetationstab med efterfølgende jordskred. 

6.5 Plukning af planter og bær 
Fortæl turister om hvilke planter, der kan og må plukkes, og hvor og hvordan de 
plukkes rigtigt, samt hvilke der kan spises og benyttes til hvad. Fortæl ligeledes 
om de arktiske bær og hvilken betydning, de historisk har haft for menneskehe-
dens overlevelse. 
 
På Svalbard findes flere plantefredningsområder, hvor al plukning af planter er 
forbudt. 
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7. Generelt om dyreliv   
Generelt skal turistaktiviteter planlægges på en sådan måde, at de ikke virker for-
styrrende for dyrelivet.  
 
Det er vigtigt at informere turisterne om, hvilke dyrearter der er på destinationen 
samt, hvilke forholdsregler der skal tages over for dyrene i forbindelse med ek-
sempelvis vandring i bestemte områder.  

7.1 Fugle 
Mange arktiske fugle er meget følsomme over for turistaktiviteter, fordi de lever 
steder, hvor de normalt ikke forstyrres af menneskelig aktivitet. Endvidere kræver 
de et meget stort og uberørt naturområde for at yngle. Eksempelvis havørn, sneug-
le, islom og havterne.  
 
Havfuglene er meget sårbare, bl.a. fordi de lægger meget små kuld, ofte kun et æg, 
og de bliver sent kønsmodne, gerne i en alder af 3-6 år. Fuglene lever normalt på 
havet og er kun på land for at yngle. Når de i yngletiden på fuglefjeldene bliver 
skræmt op af menneskelig aktivitet som støj, medfører det ofte, at de voksne fugle 
i den hektiske forvirring kommer til at skubbe æg eller unger ud af rederne.  
 
 
 
 
 
 
 
Der findes ofte lokale love eller regler for, hvor og hvordan man må opholde sig i 
nærheden af ynglende fugle. Det er vigtigt at informere turisterne om disse inden 
et besøg på en destination. 
 
Ture skal altid planlægges, så fuglene ikke forstyrres på fuglefjeld eller andre yng-
leområder. Sørg for at overholde lokale love og regler og tilrettelæg ture så:   
• man ikke kommer tæt på ynglende fugle.  
• man kun opholder sig i nærheden af fugle og deres rastepladser i kort tid. 
• man aldrig overnatter tæt ved ynglende fugle og fuglefjeld. 
• man ved jagt selvfølgelig respekterer jagtsæsonen.  
• man undgår støj og både i høj fart, da disse skræmmer fuglene ud fra de stej-

le fjeldsider, og dette koster mange æg og unger livet. 
• man holder god afstand til lave øer med alkefugle, terner og andre ynglende 

fugle. 
 
Listen skal ikke opfattes som endelig, og der vil altid være flere hensyn, der skal 
tages højde for. 
 

Erfaringerne fra Grønland skræmmer 
De mange fuglefjelde i Grønland er kraftigt på retur. Dels 
på grund af jagt, dels fordi de er yndede udflugtsmål for 
turister. 
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Det er vigtigt, at lokale turoperatør, guide, med videre samt fanger og andre, der 
har turister med på ture og jagt, overholder gældende love og regler. Overtrædelse 
af reglerne vil meget ofte medføre dårlig omtale af destinationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Hav- og landpattedyr 
I lighed med fuglene er de arktiske pattedyr, såvel i havet som på land, specielt 
tilpasset de hårde levevilkår. De er ofte sårbare over for indgriben og påvirkninger 
udefra, og selv små forstyrrelser kan få alvorlige konsekvenser for det enkelte in-
divid eller arten.  
 
Derfor er det vigtigt, at turisterne udviser stor respekt for dyrelivet. Hold god af-
stand til dyrene og sørg for at turisterne har de nødvendige og rigtige oplysninger 
om de enkelte dyrearters liv og adfærd. 
 
Specielt i brunst og yngleperioden er det vigtigt at respektere deres territorier og 
holde god afstand for at beskytte dyrene og deres unger. Forstyrrelser kan betyde 
manglende opmærksomhed og omsorg. 
 

Overhold jagtlove m.v. 
I Grønland er det forbudt at affyre skud inden for en afstand af 5 
km fra fuglefjeld i den tid, fuglene er på fjeldet, det samme gæl-
der øer med edderfugle, måger, terner og tejster, her er afstanden 
dog 200 m. 
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Eksemplerne nedenfor er hentet fra en turistbrochure om Svalbard, men er også 
relevante for andre dele af Arktis 
 
Flora. 
Al vegetation er fredet i områderne. Tag gerne billeder af Svalbards farverige flo-
ra, men pluk ikke af den. 
 
Dyr og fugle. 
Dyr og fugle er specielt tilpasset de krævende arktiske levevilkår. Som udgangs-
punkt er alle dyr fredede på Svalbard. Det er ikke lovligt at jage, fange, skade, 
dræbe eller forstyrre fredede dyr. Rør ikke døde dyr! Der er påvist rabies (hunde-
galskab) på Svalbard. 
 
Alle fugle er fredet i ynglesæsonen, og det er ikke lovligt at forstyrre dem unødigt 
ved f.eks. at klatre i fuglefjeld. Det er heller ikke lovligt at samle æg og dun uden 
speciel tilladelse.   
 
Svalbardvettregler 
Turisterhvervet har i samarbejde med Sysselmannen på Svalbard udarbejdet ne-
denstående Svalbardvettregler: 

1. Kast ikke affald i naturen. Efterlad ingen varige spor. 
2. Forstyr ikke dyr og fugle. Husk på at det er dig, der er gæst. 
3. Pluk ikke blomster. Tag vare på mangfoldigheden. 
4. Ødelæg eller fjern ikke kulturminder. Alle spor efter mennesker fra før 

1946 er fredede kulturminder. 
5. Det er forbudt at opsøge eller tiltrække isbjørn. Den kan være livsfarlig, 

men er også sårbar. 
6. Forlad ikke beboede områder uden eget våben og erfaring med hvordan 

du bruger det. 
7. Vis hensyn til andre. 
8. Tag kontakt med Sysselmannen hvis du skal på langtur på egen hånd. Der 

er meldepligt for færdsel over store dele af Svalbard. 
9. Sæt dig ind i love og regler for færdsel og aktiviteter på Svalbard. 
10.  I egen og miljøets interesse anbefaler vi organiserede ture. 
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8. Forholdsregler ved motoriseret færdsel 
I det nedenstående gennemgås forholdsregler for færdsel med motoriseret køretøj i 
arktiske egne, som alle turoperatører, incoming bureauer med videre bør overholde 
og informere deres turister om.  
 
Som generel tommelfingerregel anbefales det at vælge ikke motoriseret færdsel, 
hvis det er muligt, fordi ikke motoriseret færdsel er mindre belastende for miljøet.  

8.1 Snescooterture 
Nedenstående er nogle generelle retningslinier for, hvad man bør tage hensyn til 
ved snescooterkørsel i forhold til miljø, planter og dyr: 
• Kør ikke hvor snedækket er tyndt. 
• Undgå at køre i områder med dværgbuske og tuede kær, da disse to vegeta-

tioner er meget følsomme.  
• Hold afstand til dyreliv. 
• Benyt så miljøvenlige snescootere som muligt.  
 
Nedenstående er generelle retningslinier for tilrettelæggelse af ture i forhold til 
adfærd og sikkerhed: 
• For miljøets skyld, og turisternes sikkerhed, anbefales ture organiseret af 

lokale turoperatører, og hvis det findes lokalt, bør de være autoriserede. 
• Samarbejd og koordiner turene med andre turoperatører, så det samme om-

råde ikke overrendes, og grupper ikke hele tiden støder på hinanden, da det 
ikke føles som uberørt natur, når man hele tiden støder på andre snescooter-
kørere. Den samlede belastning på det enkelte område vil dermed også blive 
mindre. 

• Sørg for afstand mellem forskellige snescootergrupper i det samme område. 
• Følg naturlige ruter i landskabet, fjorde, elvelejer, slædespor etc., men kør 

aldrig i områder, hvor du ikke er kendt. Vær opmærksom på fare for sne-
skred (rasfare), og at spor over vand i tøperioder, kørsel på bræ og tilsvaren-
de kan være farligt.  

• Når en gruppe skal passere en anden gruppe, skiløber eller hundeslæde, skal 
det ske i god afstand. Det er altid scooteren, som skal vige. 

• Snescooterguider skal kunne køre snescooter, kende grundlæggende scoo-
termekanik, kunne anvende kort, kompas og GPS. Han/hun skal være sted-
kendt, kunne takle uforudsete situationer og have gode kommunikationsev-
ner. Der skal altid medbringes nødudstyr på turene. Der ud over skal guiden 
kende til love og forskrifter for færdsel, beskyttelse og sikkerhed. 

•  For at sikre en god kontrol over grupperne skal der minimum være 1 guide 
ved 1-6 scootere. 

• Guiden kører forrest, i større grupper skal der også køre en guide bagerst. 
Guidens kørsel skal være et forbillede for deltagerne. 

• Deltagerne skal følge guidens anvisninger  
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8.2 Kørsel med bil og tilsvarende i terrænet 
Kørsel uden for etableret vej er en voldsom belastning på flora, og selv enkelte 
ture kan hurtigt betyde, at der mange år fremover vil være synlige spor i det tynde 
vegetationslag. Ødelagt vegetation kan resultere i erosion og jordskred (Se 6 Ge-
nerelt om vegetation og jord). 
 
Samtidig kan kørslen være forstyrrende over for dyreliv og lokalbefolkningens liv 
og erhverv. 
 
Al kørsel med bil uden for etablerede veje frarådes og er i de fleste steder i arkti-
ske egne forbudt. Hvis man skal køre uden for etablerede veje, må det kun ske i 
områder, hvor der er tilladelse til dette. Søg for at indhente oplysninger om, i hvil-
ke områder, det er tilladt.. 
 
Kørsel i bil på veje frarådes på tidspunkter, hvor der er risiko for kraftig støvpå-
virkning af omgivelser.  

8.3 Motorbåd, jolle og gummibåd med motor 
Brug af jolle, gummibåd eller motorbåd i Arktis er en meget populær form for op-
levelse. Brug af motor til jolle eller lignende giver dog miljøpåvirkninger først og 
fremmest i form af støj, men også forbrænding af brændstoffer, spild af olie med 
videre.  
 
Støj fra bådmotorer har været en medvirkende årsag til, at fuglefjelde er blevet 
forladt, fordi forstyrrelse af fugle i ynglesæsonen medfører store tab af unger. Der-
for:  
• gå aldrig i land i områder, hvor der er ynglende fugle. 
• undersøg om der er en anden og mere miljøvenlig transportform til lokalite-

ten og vælg evt. denne. 
• sørg for at alle regler om afstande til dyr overholdes.  
• oplys gæster om regler og om, hvordan disse vil blive overholdt. 
 
På Svalbard findes særlige regler for landgang over store dele af øgruppen.  

8.4 Sightseeing med fly eller helikopter 
Sightseeing med helikopter eller fly (flight seeing) er i enkelte arktiske områder en 
populær form for turoplevelse, der blandt andet markedsføres ved at kunne nå lo-
kaliteter, der er vanskelige at nærme sig ved transport på jorden.  
 
Sightseeing med helikopter eller fly giver også meget kraftige miljøpåvirkninger i 
form af først og fremmest støj, men også forbrænding af brændstoffer. Støj fra 
denne type aktiviteter har blandt andet været medvirkende årsag til, at fuglefjelde 
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er blevet forladt, fordi forstyrrelse af fugle i ynglesæsonen medfører store tab af 
unger.  
 
Sightseeing med helikopter (og i mindre omfang med fly) kombineres ofte med 
landing og ophold på svært tilgængelige steder og er dermed med til at øge trafik-
ken og slitagen af ellers sjældent besøgte område med sårbar natur. Samtidig giver 
start og landing en kraftig støvpåvirkning af den omgivende flora. 
 
Inden det besluttes at arrangere sightseeing med fly eller helikopter (flight seeing), 
skal man derfor: 
• undersøge om der er en anden og mere miljøvenlig transportform til lokalite-

ten og eventuelt vælg denne. 
• overveje om det er ”nødvendigt” at komme til den pågældende lokalitet, 

eller om andre og lettere tilgængelige lokaliteter kan give andre og lige så 
gode oplevelser. 

• sørge for at alle regler om afstande til dyr overholdes ved at spørge flysel-
skab om hvilke regler, der gælder, og forlang dokumentation for dette samt 
at de overholdes. 

 
På Svalbard er al form for sightseeing med fly eller helikopter forbudt, jævnfør 
forskrift om motoriseret færdsel.  
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9. Forholdsregler ved ikke motoriseret færdsel 
Den stærkeste følelse af at komme tæt på den arktiske natur opleves som oftest 
gennem ikke motoriseret færdsel. Derfor er der også et stort potentielt kundeunder-
lag for sådanne aktiviteter. 

9.1 Vandring og ski  
Vandring og skiløb er nogle af de transportformer, der påvirker naturen mindst, 
hvis man ellers inddrager de generelle hensyn, der er omtalt i kapitel 
6 Generelt om vegetation og jord. Så bare kom af sted!  

9.2 Fjeld- og bræklatring 
Fjeldklatring og klatring i bræfronter og islagte vandfald, er en stadig mere popu-
lær aktivitet. Miljømæssigt giver aktiviteterne i sig selv ikke de store problemer, 
men ofte foregår aktiviteterne på utilgængelige steder, der kræver helikoptertrans-
port med deraf følgende problemer (se 8.4 Sightseeing med fly eller helikopter).  
 
Man må aldrig klatre på eller i nærheden af fuglefjelde. Aktiviteten vil uundgåeligt 
føre til, at mange voksne fugle skræmt flyver op, og i den tumult, der opstår, vil 
mange unger og æg gå tabt.  
 
Sikkerhedsmæssigt skal være opmærksom på, at fjeldene i dele af Arktis er meget 
porøse, og at der derfor er stor fare for stenskred (ras). Derfor er en del af de arkti-
ske fjelde dårligt egnet til klatring.  
 
I de arktiske områder findes ofte store bræfronter eller islagte vandfald (fosser), 
som det kan være fristende at klatre i. Men det tørre arktiske klimaet sammen med 
streng kulde medfører, at isen let sprækker med fare for skred og nedstyrtninger. 
Endvidere bevæger bræerne sig, og selv de mindre aktive kan kælve. Derfor skal 
man holde god afstand til bræfronter med mindre, man har god erfaring med bræ-
vandring og/eller -klatring og er lokalt stedkendt. 
 
Man skal altid sætte sig ind i de lokale forhold, hvis man planlægger at klatre i de 
arktiske fjelde og/eller bræer. 

9.3 Hundeslædeture 
Brug slædehunde på de destinationer, hvor hundeslæde er en naturlig del af kultu-
ren. Hundeslæde vil på disse destinationer altid være en miljømæssigt set bedre 
transportform frem for motoriseret transport og kan sidestilles med ski, snesko 
m.v..  
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Man skal dog være opmærksom på, at hundenes færdsel virker forstyrrende på det 
øvrige dyreliv, hvorfor det anbefales at køre i de faste slædespor, der hvor de fin-
des. 

9.4 Heste ture 
Brug heste på de destinationer, hvor heste er en naturlig del af kulturen. Heste kan 
på disse destinationer være en miljømæssigt set bedre transport form, frem for mo-
toriseret transport.  
 
Man skal dog være opmærksom på, at blot enkelte ture uden for etableret sti eller 
vej kan fremstå som tydelige spor i vegetation og tørvelag på grund af hestens sto-
re vægt i forhold til den lille trædeflade. Sådanne spor slettes kun meget langsomt i 
det arktiske klima og resulterer i skrånende terræn i erosion (Se 6 Generelt om 
vegetation og jord). 
 
For at sikre at naturen påvirkes mindst muligt, bør man altid følge etablerede spor.  

9.5 Kano, kajak samt jolle og gummibåd uden motor 
Sejlads i kano, kajak samt jolle og gummibåd uden motor i Arktis er en populær 
form for turoplevelse. Miljømæssigt er selve sejladsen uproblematisk og giver 
samtidig gode muligheder for at komme relativt tæt på og iagttage søfugl, sæler 
m.v.. Det er vigtigt at optræde som tilskueren og ikke forstyrre fugle og dyr. 
 
Sejladsen kombineres ofte med landgang og eventuel overnatning. Følg her anvis-
ningerne i 10 Generelt om miljøhensyn ved ophold i naturen og gå aldrig i land i 
områder, hvor der er ynglende fugle. 
 
Sikkerhedsmæssigt kan sejlads i de kolde arktiske farvande være problematisk. 
Der er ofte stærk strøm og tidevandsforskelle, og kælvende isfjelde kan resultere i 
flere meter høje og voldsomme bølger. Selv med overlevelsesdragt eller tørdragt er 
overlevelsestiden i det kolde vand relativt kort. 

9.6 Ved kørsel med mountainbike 
Kørsel med mountainbike er blevet en meget populær form for sport også i arkti-
ske områder. Kørsel med mountainbike er miljømæssigt set acceptabel, men kun 
når dette sker på veje eller allerede etablerede stier.  
 
Kørsel med mountainbike underfor stier, og særligt i vådområder og områder med 
tynd vegetation, bør af miljømæssige årsager være forbudt. Kørsel i tynd vegeta-
tion eller i vådområder medfører kraftig erosion, frostskader på planter, og efterla-
der visuelt set kraftige spor/sår i naturen. 
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Som turoperatør bør du derfor sikre dig, at turister, der vil køre på mountainbike, 
kun gør det på veje og allerede etablerede stier. 
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10. Generelt om miljøhensyn ved ophold i naturen 
De generelle retningsliner, der er beskrevet i 6 Generelt om vegetation og jord 
samt i 7 Generelt om dyreliv, er naturligvis også gældende ved almindeligt ophold 
i naturen. Det er vigtigt at følge disse retningslinier for dels at skåne naturen (mil-
jøet), dels at undgå konflikter mellem turismen og lokalbefolkningen.  
 
I det nedenstående er der eksempler på miljøhensyn, der bør tages i forbindelse 
med ophold i naturen.  

10.1 Overnatning i naturen/lejrplads 
Ved overnatning i naturen sørg altid for: 
• at tage alt affald med hjem 
• ikke at flytte sten mv. og hvis man flytter ting så læg dem på plads 
• brug lejrpladser, der allerede er etablerede 
• slå aldrig lejr i nærheden af ynglende dyr eller rugende fugl 
• sørg altid for god afstand til kulturminder, der findes ofte specielle regler 

herfor 
• ved toiletbesøg ”vend en sten” (benyt stenens oprindelige plads som ”toilet” 

og læg stenen pænt på plads igen) og brænd evt. wc-papir 
• brug aldrig ild eller bål i vegetation, kun på sten, grus eller sand 
• lav ikke bål direkte på en klippe, da den stærke varme kan få klippen til at 

sprænge med tydelige spor for eftertiden. 
 
På Svalbard findes en særlig forskrift om lejrophold. 

10.2 Lystfiskeri 
Sørg for kun at fiske efter tilladte arter og at fiskeriet foregår på en fornuftig måde, 
således at der ikke fanges flere fisk, end man selv kan spise. Sørg altid for at indlø-
se fisketegn hvor dette er påkrævet.  

10.3 Trofæ- og anden jagt 
Trofæjagt og jagt er selvfølgelig meget forskellig fra område til område afhængigt 
af landets love, bestandene, yngleperioder, lokale jagtregler, mv. Sørg altid for at 
have kendskab til gældende regler. 
 
Som turoperatør har man ansvaret for, at turist-jægeren opfører sig ansvarligt samt, 
at der er en ansvarlig skytte tilstede, hvis ansvar det er at opsøge og humant aflive 
dyr, der ved uheld er blevet skamskudt. 
 
Det er nødvendigt at sikre, at turister overholder love og ikke udtømmer den lokale 
bestand af dyr, hvor jagt er tilladt. Sørg for at turisterne kun bruger rigtigt og ved-
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ligeholdt jagtudstyr og forstår at bruge det korrekt. Samarbejd med lokale jægere 
og fiskere. 

10.4 Kulturminder 
Mange steder i Arktis findes tydelige levninger fra tidligere bosætninger, teltringe, 
nedlagte bygder, ekspeditioner, fangsthytter, stationer m.v. Alle disse ting bør op-
fattes som kulturminder. På Svalbard er alle efterladenskaber fra menneskelige 
aktiviteter fra før 1946 fredede. 
 
Kulturminderne er en vigtig del af det, som turisterne ønsker at se. Derfor skal der 
passes på dem, så de ikke ødelægges eller nedslides for de kommende turister eller 
lokalsamfundet. 
 
Det er den enkelte turoperatør, outfitter eller guides ansvar, at turisterne ikke fjer-
ner eller beskadiger kulturminderne, og at der er søgt de eventuelt nødvendige til-
ladelser til at besøge stedet.  

10.5 Forskning 
Forskning i Arktis har ofte international interesse og er samtidig en vigtig forud-
sætning for udviklingen og beskyttelsen af de arktiske områder. Respekter derfor 
forskeres arbejde. Aftal besøg til forskningsområder og installationer før besøget 
aflægges. Forstyr ikke forskerne eller området, hvor forskningen foregår. 
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