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Naturen tackar dig när du 
följer dessa ordningsregler i 
Lemmenjoki nationalpark:

• I nationalparken kan du röra dig överallt 
med muskelkraft utom i ett begränsat 
område i Ravadasköngäs, där man bara 
får röra sig på den markerade stigen. Du 
kan också plocka bär och matsvamp. 
• Du kan göra upp eld på platser som är 
avsedda för det inom nationalparkens 
rekreationsområde. Om varning för skogs-
brand gäller är det förbjudet att göra upp 
eld.
• Håll dina sällskapsdjur kopplade. Om du 
möter en jägare med hund är det fråga 
om en lokalinvånare som har rätt att jaga 
i sin hemkommun, även i nationalparken. 
• Respektera naturen genom att lämna 
den i fred: låt växterna vara, låt träden 
stå kvar och lämna djuren i fred. 
• Marken och berggrunden är också en 
del av naturen. Även om guldgrävning är 
en del av nationalparken kräver det till-
stånd. På guldområdet likställs inmut-
ningarna med gårdsområden. Du är väl-
kommen på de inmutningar där guld-
vaskning ordnas för turister. Mer informa-
tion om de inmutningar man kan besöka 
får du på naturumet Siida.
• I de avlägsna delarna av Lemmenjoki 
nationalpark gäller egna etablerade sed-
vanor som du kan läsa mer om i ord-
ningsreglerna (på finska).
Ordningsstadga: http://julkaisut.metsa.
fi/assets/pdf/lp/Js/lemmenjoki-jsfin.pdf

Forststyrelsen ‒ förvaltare av 
nationalparken
• Övre Lapplands naturum Siida, 
Inarintie 46, 99870 INARI, 
tfn. +358 (0)206 39 7740, siida@metsa.fi, 
www.utinaturen.fi/sv/ovrelapplandsna-
turum  
• www.utinaturen.fi/sv/lemmenjoki
• Information om utflyktsmål: 
utinaturen.fi, utflyktskarta.fi
• Terrängkartor och nationalparks 
produkter: kauppa.luontoon.fi    

Forststyrelsen 5/2016. Foto: Pasi Nivasalo.

Kultahamina. Bussen går till Enare. En 
lokal taxiföretagare kör sommartid turer 
från Lemmenjoki till Enare och tillbaka. Det 
närmaste flygfältet finns i Ivalo.

Fiske
Anvisningar om fiske i Lemmenjoki natio-
nalpark hittar du på webbplatsen Eralu-
vat.fi eller på Övre Lapplands naturum 
Siida.

Respektera naturen!
Du kan delta i arbetet med att skydda 
den värdefulla naturen i nationalparken 
genom att följa ordningsreglerna och inte 
lämna skräp efter dig.
• http://www.utinaturen.fi/sv/miljotips

Den gyllene älvdalen leder in dig i Samelands hjärta. I Lemmenjoki får du äkta 
vildmarksstämning och känsla för det lappländska guldet redan på en guidad 
dagsutflykt på en älvbåt. Du kan bekanta dig med renkungen Kaapin Jounis gård 
och det samiska levnadssättet i området på en guidad utflykt. I Finlands största 
nationalpark kan du också själv i lugn och ro göra utflykter utanför de markerade 
lederna.

Lemmenjoki nationalpark:
• Areal 2860 km² 
• Grundad 1956 
• Markerade vandringsleder 60 km
• Forststyrelsens naturtjänster för-
valtar och sköter om alla national-
parker i Finland.

Utflyktsmål för vandrare och 
kulturintresserade
Lättillgängliga dagsutflyktsmål i Lem-
menjoki nationalpark är bl.a. Joenkielinen 
(534 m) och vattenfallet Ravadasköngäs. 
De markerade vandringslederna på områ-
det går genom nationalparkens rekrea-
tionsdel i Lemmenjokidalen. Det finns 
stugor och eldplatser längs lederna.

Förutom naturobjekten kan man i 
Lemmenjoki besöka intressanta kultur-
objekt, såsom den gamla renskiljnings-
platsen i Sallivaara samt de gamla sam-
ebosättningarna Kaapin Jounis gård och 
Matti Mustas stuga.

De västra och södra delarna av natio-
nalparken är ödemark där vandraren kan 
uppleva naturens tystnad och lugn utan 
att möta någon annan på flera dagar.

Trafikförbindelser
Nationalparkens parkeringsplatser finns 
i Lemmenjoki by och i Repojoki vid infor-
mationspunkten om Sallivaara. Om som-
rarna finns det en båtförbindelse från Lem-
menjoki till ödestugan i Ravadasjärvi och 
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