
Ski Heil!God tur!

•  Der parkering skjer på privat grunn; spør gjerne om det er 
ok å sette bilene fra seg.

•  De steder der det er anlagt parkering med betaling; husk å 
betale for deg.

•  Ikke parker slik at du hindrer tilgang for de lokale som bor 
i området.

•  Hvis du har behov for å gå på toalett; bruk helst tilrettelag-
te fasiliteter.

•  Ikke kast søppel i naturen. Ta det med deg alt tilbake fra 
tur og kvitt deg med det i søppeldunker. Finner du ikke en 
søppeldunk der du er; ta det med og kast det i den første 
du kommer til.

•  Der turruta går over privat eiendom, far varsomt og vis re-
spekt. Slå gjerne av en hyggelig prat med lokalbefolkninga.

•  Åpner du porter, husk å lukke dem etter deg.

•  Vis hensyn til dyr du møter på tur.

•  Bruk skred varslene på varsom.no til å planlegge og gjen-
nomføre skiturer på en tryggest mulig måte.

•  Skitur er hygge! Så skap hyggelig stemning med folk du 
møter på tur. Eller som det heter: «Ta bare bilder, legg 
igjen bare skispor».

LEGG IGJEN BARE SKISPOR 
LEAVE NOTHING BUT SKI TRACKS 

For at vi alle skal få glede av skiturismen er det 
viktig at vi opptrer på en sympatisk måte. Her er 

noen kjøreregler for å skape gode relasjoner:

For everyone – visitors and locals alike – to gain  
enjoyment from the ski tourism, it’s important that we behave in an 

acceptable manner.  The follow advice will help to create good relations 
between visiting skiers and the locals: 

•   We encourage you to spend some money locally. We recommend buying 
groceries at the local shop or having a coffee at the local café.

•  If parking on private property, please ask the landowner if it’s ok to park 
there.

•  If a parking fee applies,  
please remember to pay!

•  Don’t park in a way that hinders local  
traffic or activity. 

•  If you need to use the toilet, use public toilet facilities where possible.

•  Don’t leave any rubbish behind. Bring everything out with you and dispose of 
it in a rubbish bin. If you don’t find a rubbish bin, please keep your rubbish 
until you find one.

•  Where the ski route crosses private property, please take care and show 
respect. If you meet some locals, use the chance to have  
a pleasant chat.

•  If you open gates, remember to close them behind you.

•  Be considerate to animals you meet and don’t disturb them.

•  Use the avalanche bulletins on varsom.no to plan and undertake your ski trip 
as safely as possible.

•  Ski touring is fun, so create a nice atmosphere with people you meet while 
skiing! As the saying goes: «Take only photos, leave only ski tracks.»  
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For mer informasjon/For more information: www.visit-lyngenfjord-com


