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AECO lanserer nye retningslinjer for Sallyhamna og 

Fuglehuken 

AECO har utarbeidet en rekke stedsspesifikke retningslinjer for å sikre varsom ferdsel 

når cruiseturister går i land ulike steder på Svalbard. Sallyhamna og Fuglehuken er 

siste tilskudd på lista over steder som har fått egne retningslinjer.  

Det finnes nå stedsspesifikke retningslinjer for 21 ilandstigningssteder på Svalbard. Disse brukes av 

cruiseoperatører som er medlemmer av Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) når de går i 

land med passasjerer. Retningslinjene inneholder informasjon om flora, fauna og kulturminner og hva man skal 

gjøre for å utvise varsomhet når man ferdes på stedet.  

Nyttig verktøy 

Frigg Jørgensen, administrerende direktør i AECO, forteller at stedsspesifikke retningslinjer er et nyttig verktøy 

for guider og besøkende.  

- Man får en oppsummerng av stedets historie og særtrekk og konkrete anbefalinger om hvordan man bør 

oppføre seg. Det kan være alt fra hvor man skal gå for å unngå å slitasje på terrenget og forstyrrelse av dyreliv, 

til hva som anses som kulturminner, sier Jørgensen. 

Bærekraftig bruk 

Retningslinjene utarbeides etter grundig feltinspeksjoner der eksperter fra ulike fagområder vurderer 

forholdene på hvert enkelt sted. Arbeidet har vært finansiert av Svalbard miljøvernfond, og Sysselmannen på 

Svalbard fører tilsyn med bruk av retningslinjer for steder hvor dette er et lovmessig krav.   

Fem steder på Svalbard et det påbudt med stedsspesifikke retningslinjer dersom man ønsker å gå i land. I den 

foreslåtte forvaltningsplanen for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen er det krav om slike stedsspesifikke 

retningslinjer for ytterligere ni landingssteder.  

- Turisme vil fortsette å være en viktig næring for Svalbard, og dette er et av tiltakene som bidrar til å gjøre 

Svalbard til en bærekraftig destinasjon. Det er flott at turister får muligheten til å besøke disse stedene og se 

mangfoldet i Svalbards natur og historie, samtidig om hensynet til miljø, dyreliv og kulturminner ivaretas, sier 

Jørgensen.  

AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators) 

AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators er en internasjonal organisasjon for 

ekspedisjonscruiseoperatører og relaterte virksomheter i Arktis. AECO jobber for å fremme miljøvennlig, sikker 

og kulturforsvarlig reiseliv. Organisasjonen har nesten 70 medlemmer, hvorav 40 er operatører og/eller 

skipseiere, med til sammen 50 fartøy som brukes til cruisevirksomhet i nordlige farvann. 

Nettside: www.aeco.no   
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