
Velkommen til topptur i Hemsedal. Alle som ferdes i fri natur og nyter godt av blant
annet allemannsretten har et stort ansvar. Forvalter vi dette ansvaret på en god

måte unngår vi konflikter og kan fortsette med fri ferdsel i vinterfjellet. Husk at din
oppførsel er avgjørende for hvordan skimiljøet oppfattes – både på godt og vondt!

PARKERING       
Parker på anvist sted på en måte som gjør
at flest mulig får plass. Samkjøring
anbefales.
 
Det er ikke tillatt å parkere langs veier,
eller
andre steder som hindrer brøyting,
nyttekjøring og utrykningskjøretøy. Biler
som er ulovlig plassert, vil bli tauet bort og
eier bli bøtelagt.

Parkering er som regel avgiftsbelagt,
enten med bom/bomkasse eller
elektronisk betalingsløsning som vipps.
Det er bilførers ansvar å undersøke om
parkeringsområde er avgiftsbelagt.
Betalingen dekker brøyting og
tilrettelegging, noe vi skifolk nyter godt av.

SKIKK OG BRUK        
Hemsedal er en aktiv landbruksbygd og de fleste
av turene som beskrevet her går i nærheten av
gårdsbruk, støler med innmark, gjerder og grinder.
Dette er næringsgrunnlaget til de som bor der og
må tas hensyn til. Ikke tråkk ned gjerder, lukk igjen
grinder og legg spor i god avstand til hus og andre
bygninger.  

Ta hensyn til fastboende og hytteeiere. Vær
lyttende og ydmyk i møtet med andre – oppfør
deg som en gjest!

Plukk opp søppel og ikke legg igjen annet enn
skispor!
      
Urørt snø er ferskvare og et knapphetsgode. Legg
sporene dine, både opp og ned, med tanke på at
flere skal få oppleve det samme
som deg.

Det stilles store krav til skikjørere i fjellet med tanke på
egen og andres sikkerhet. Velg ferd etter evne og sørg
for at du tar bevisste valg. Ved ulykke må turfølget være
forberedt med gode ferdigheter og riktig utstyr.

www.varsom.no      Daglige skredvarsel for Hallingdal
og resten av Norge.
www.yr.no                Oppdatert værvarsel med
værhistorikk og værstasjoner.
varsom/regobs        App med god kartfunksjon,
inkludert bratthetskart. Registrerings– ognyttet til vær,
snø og skred.

BÅNDTVANG    
Hemsedal kommune har båndtvang for
hund fra 01.04 – 31.10. I perioden 
da båndtvangen ikke gjelder må
hundeeier kunne kalle hunden til seg før
hunden finner på å jage eller angripe
mennesker eller dyr. Alternativet er å ha
hunden i bånd også i denne perioden –
eller la den bli hjemme.    
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