
Ansökan om tillstånd för guidade turer i nationalpark eller naturreservat 

Information 

Allmänt  
För att du ska få ditt beslut så snabbt som möjligt följer här en beskrivning av vilken 
information Länsstyrelsen behöver för att kunna handlägga ditt ärende.  

Blanketten består av tre delar. I del ett ska du fylla i allmänna uppgifter om dig och din 
verksamhet. I del två ska du fylla i information om de turer som du ansöker om tillstånd 
för. Sist i blanketten finns del tre, ett exempel på hur tabellen ska användas. Du ska fylla i 
tabellen, beskriva din tur samt bifoga en karta med färdväg, lägerplatser och fasta 
rastplatser. Om du har många turer eller turpaket som du marknadsför och säljer kan du 
använda tabellen i del 2 i ett eget dokument.  

Länsstyrelsen kan endast pröva det som finns med i ansökan, du måste alltså beskriva 
alla turer och turpaket som du vill ha tillstånd för. 

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt, och bifoga samtliga handlingar (beskrivning av 
turer, kartor etc.) som krävs. Om uppgifter saknas kommer Länsstyrelsen att behöva 
begära in kompletteringar, vilket förlänger handläggningstiden. 

Skicka in din ansökan i god tid! Handläggningstiden varierar, men räkna med minst 8 
veckors handläggningstid. 

Regler 
För Sarek, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, Padjelanta/Badjelannda och Muddus/Muttos 
nationalparker samt Sjaunja/Sjavnja naturreservat är det förbjudet att utan länsstyrelsens 
tillstånd genomföra återkommande organiserade turer eller andra organiserade större 
arrangemang. 

I Abisko, Vadvetjåkka och Pieljekaise nationalparker krävs tillstånd för återkommande 
organiserade turer, fler än 3 turer per år, eller för större grupper än 35 personer. Det kan 
förekomma liknande förbud i andra naturreservat i länet, föreskrifterna varierar från 
reservat till reservat. Samtliga föreskrifter finns på Länsstyrelsens hemsida: https://
www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal.html. 

Det är viktigt att ni läser igenom föreskrifterna för nationalparken eller naturreservatet 
inför ansökan. Det kan finnas andra föreskrifter som ni behöver ansöka om dispens eller 
tillstånd för. 

http://www.lansstyrelsen.se/NORRBOTTEN/SV/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/Pages/default.aspx
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Överstruket

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal.html


Del 1, allmänna uppgifter 
 

Ansökan avser: 
 Tillstånd för guidade turer i nationalpark/naturreservat 
 Dispens/tillstånd från andra föreskrifter inom nationalpark/naturreservat  

   
Till ansökan ska bifogas: 

• Beskrivning av ansökta turer, inklusive kartor (Obs! obligatoriskt) 
 

 
Sökandes namn 
      

Person-/Org.nummer 
      

Adress 
      

Telefon 
      

E-postadress 
      
  
Tidigare dispens:  

 Nej  
 Ja, ange datum och diarienummer:                              

            
 

Tidsperiod som ansökan avser (ange så 
exakt du kan): 
Från:       
Till:       
 

Det skyddade områdets namn: 
      
 

Max antal turer per år som ansökan 
gäller: 
      

Typ av skyddat område: 
 Nationalpark    
 Naturreservat  

  
 

Typ av tur: 
 Skidor  
 Hundspann 
 Vandring 
 Skoter (Kungsleden Abisko) 
 Annat, vad       

 

 
Beskriv ändamål/syfte, företagsidé, tidigare erfarenhet av liknande turer/av området etc.  
      
 
 

Ange ev. medlemskap eller certifiering, t ex Naturens bästa 
      



Kräver din verksamhet dispens eller tillstånd från någon annan föreskrift än organiserade turer: 

Nej   Ja 

Om ja, beskriv vad: 

Obs! Föreskrifterna för nationalparken/naturreservatet finns på Länsstyrelsen hemsida och 
ska läsas före ansökan. 

Hur kan verksamheten påverka naturmiljön och vilka åtgärder vidtas för att undvika påverkan på naturmiljön 
(t.ex. val av väg, lägerplatser mm)?: 

Beskriv plan för hantering av avfall och latrin 

Hur kan verksamheten påverka renskötsel och vilka åtgärder vidtas för att undvika påverkan: 

Ort och datum Sökandes underskrift 

Ansökan sänds till: Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 Luleå 
Telefon: 010-225 50 00, E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se 

OBS! Se nästa sida för del 2 av blanketten 

http://www.lansstyrelsen.se/NORRBOTTEN/SV/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/Pages/default.aspx
mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se


Del 2, beskrivning av tur/turer 

Länsstyrelsen önskar en beskrivning per tur/turpaket som du ansöker om. Beskrivningen ska göras som 
exemplet på nästa sida och ska innehålla: 

• ifylld tabell
• beskrivning av turen i text, med ungefärlig rutt beskriven per dag. I beskrivningen ska det framgå

ungefär var övernattning ska ske, koordinater behöver inte vara exakta.
• Karta med färdväg och lägerplatser utritade. Används fasta rastplatser ska även dessa markeras ut

på kartan.

Beskrivningen görs med fördel i ett eget dokument om du ansöker om mer än en tur. 

Tur (nummer, namn) Typ av tur 

Antal avgångar/säsong Antal dagar (totalt / i skyddat 
område) 

Gruppens storlek (deltagare/ 
guide) 

Går turen längs befintlig led? 

Om hundspann: Antal spann/tur Antal hundar/spann 

Beskrivning av tur 

Karta 



Del 3, exempel

Tur (nummer, namn) 
1 

Typ av tur 
Skidtur 

Antal avgångar/säsong 

2 per vintersäsong 

Antal dagar (totalt / i skyddat 
område) 
5/3 

Gruppens storlek (deltagare/ 
guide) 
10 deltagare, 2 guider 

Går turen längs befintlig led? 

Om hundspann: Antal spann/tur Antal hundar/spann 

Beskrivning av tur 
Dag 1: skidåkning från Saltoluokta till Slugga, övernattning i tält vid ungefär X:123456 Y: 
1234567 

Dag 2: skidåkning till Bielavaldda, övernattning i tält vid ungefär X:123456 Y: 1234567 

Dag 3: Skidåkning till Rovdjurstorget, övernattning i tält vid ungefär X:123456 Y: 1234567 

Dag 4: Skidåkning till Aktse, övernattning i STF:s stuga X:123456 Y: 1234567 

Dag 5: Skotertransport tillbaka till Saltoluokta 

Karta
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