
Guiden till hållbara besök –  
det ska vara lätt att göra rätt
De flesta vill det bästa för en plats – men det kan vara svårt 
att veta vad det är. Trycket på naturen och lokalsamhället ökar i 
takt med fler besökare. För att underlätta för gäster att göra rätt 
under sina resor har vi tagit fram en guide. Guiden erbjuder 
kunskap och inspiration om hur människor kan hjälpa till att 
bevara naturen och bidra till lokalsamhället!

Vi hoppas att guiden kommer att hjälpa 
människor att ta hand om vår plats lite 
bättre. Vi vill att den ska uppfattas som 
en god vän som bara vill läsarens och 
platsens bästa säger Carolin Vallgren 
vid Gold of Lapland som varit med och 
tagit fram guiden.

BA R KRAFTAA ERRBA R KRAFTAA ERR

Svensk English Deutsch

BUCKETLIST

Läs gärna guiden som rätar ut en del 
frågetecken, vem vet – kanske lär du 
dig något nytt idag. 

Tillsammans gör vi hållbara val! 

Guiden till hållbara besök –  
det ska vara lätt att göra rätt
De flesta vill det bästa för en plats – men det kan vara svårt 
att veta vad det är. Trycket på naturen och lokalsamhället ökar i 
takt med fler besökare. För att underlätta för gäster att göra rätt 
under sina resor har vi tagit fram en guide. Guiden erbjuder 
kunskap och inspiration om hur människor kan hjälpa till att 
bevara naturen och bidra till lokalsamhället!

Vi hoppas att guiden kommer att hjälpa 
människor att ta hand om vår plats lite 
bättre. Vi vill att den ska uppfattas som 
en god vän som bara vill läsarens och 
platsens bästa säger Carolin Vallgren 
vid Gold of Lapland som varit med och 
tagit fram guiden.

BA R KRAFTAA ERRBA R KRAFTAA ERR

Svensk English Deutsch

BUCKETLIST

Läs gärna guiden som rätar ut en del 
frågetecken, vem vet – kanske lär du 
dig något nytt idag. 

Tillsammans gör vi hållbara val! 

Guiden till hållbara besök –  
det ska vara lätt att göra rätt
De flesta vill det bästa för en plats – men det kan vara svårt 
att veta vad det är. Trycket på naturen och lokalsamhället ökar i 
takt med fler besökare. För att underlätta för gäster att göra rätt 
under sina resor har vi tagit fram en guide. Guiden erbjuder 
kunskap och inspiration om hur människor kan hjälpa till att 
bevara naturen och bidra till lokalsamhället!

Vi hoppas att guiden kommer att hjälpa 
människor att ta hand om vår plats lite 
bättre. Vi vill att den ska uppfattas som 
en god vän som bara vill läsarens och 
platsens bästa säger Carolin Vallgren 
vid Gold of Lapland som varit med och 
tagit fram guiden.

BA R KRAFTAA ERRBA R KRAFTAA ERR

Svensk English Deutsch

BUCKETLIST

Läs gärna guiden som rätar ut en del 
frågetecken, vem vet – kanske lär du 
dig något nytt idag. 

Tillsammans gör vi hållbara val! 
Polski Suomalainen


