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AECO lancerer online arktiske guideprøver 
 
 

I disse dage lancerer AECO nye online guideprøver. Prøverne giver guider 
og ekspeditionsledere i arktisk muligheden for at teste deres viden i 
relevante love, regler og retningslinjer.   
 
 
AECOs guideprøver er integreret i AECOs række af foranstaltninger for at sikre ansvarlig og bæredygtig 
turisme i Arktis. Ekspeditionsledere og guider er branchens vigtigste beslutningstagere. Gode og rigtige 
beslutninger afhænger af viden og kompetence. Guideprøverne er designet til at sikre, at 
ekspeditionsledere og guider har den nødvendige viden om relevante love, regler og retningslinjer.  
 
“Vi er meget stolte over at tage den arktiske ekspeditions krydstogt industri til et nyt niveau af 
ansvarlighed,» siger AECOs administrerende direktør, Frigg Jørgensen. «Dette er ikke et resultat af 
myndighedskrav eller regulatoriske krav, men et initiativ taget af krydstogtoperatører, der vil sikre 
bæredygtig og ansvarlig turisme i Arktis.»  
 
Guideprøverne er online og af typen «multiple-choice». Der er udviklet tre forskellige prøver, og hver 
prøve indeholder 60 - 80 spørgsmål. Spørgsmålene er et tilfældigt udvalg fra en række spørgsmål 
udviklet af en ekspertgruppe. Der er mange og komplekse regler for turisme i Arktis, og AECO har også 
udarbejdet mere end 30 retningslinjer, www.aeco.no/guidelines, som er obligatoriske for AECOs 
medlemmer. Testkandidaten har mulighed for at bruge hjælpemidler. “Der er ingen forventning om, at 
ekspeditionsledere og guider skal kunne alle regler og retningslinjer udenad, men de bør vide, hvor de 
hurtig kan finde oplysningerne», siger Jørgensen.   
 
For at bestå prøverne skal man have 80% korrekte svar, og vil derefter modtage et eksamensbevis som 
dokumentation på deres kompetence. 
 
Fra frivillighed til krav  
Forud for krydstogtsæsonen 2018 opfordrer AECO alle sine medlemmer til, at deres ekspeditionsledere 
og guider tager prøven. «Vi ser på 2018 sæsonen som en testsæson, men forventer, at guideprøven 
bliver obligatorisk for AECOs medlemmer for fremtiden,» siger Frigg Jørgensen.  
 
AECOs medlemmer har gratis adgang til prøven, men andre interesserede kan også få adgang ved at 
kontakte AECO.  
 
AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators 
Association of Arctic Expedition Cruise Operators er en international organisation for ekspedition- 
krydstogt operatører i Arktis, og andre relateret til branchen. Organisationens formål er at sikre 
miljøforsvarlig, sikkerhedsforsvarlig og bæredygtig krydstogtturisme i Arktis. AECOs næsten 70 

http://www.aeco.no/guidelines
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medlemmer omfatter 40 krydstogtoperatører og rederier, der sammen har omkring 50 krydstogtbåde i 
Arktis. Det er næsten alle krydstogtskibsoperatører i Arktis. Website: www.aeco.no.  
 
 
Svalbards Miljøbeskyttelsesfond 
AECOs guideprøver er blevet udviklet med støtte fra Svalbards Miljøvernfond.  
 
I 2007 blev der indført et miljøgebyr på NOK 150 kr. for tilrejsende til Svalbard. Indtægterne går til et 
miljøbeskyttelsesfond. Virksomheder, organisationer og enkeltpersoner kan søge om finansiering fra 
Svalbards Miljøbeskyttelsesfond til forskellige foranstaltninger og projekter 
Website: https://www.sysselmannen.no/Svalbards-miljovernfond/.  
 
Kontakt   
Frigg Jørgensen, Adm. Direktør, AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators, frigg@aeco.no 
| Mobil: +47 913 90 554.  
Edda Falk, Kommunikationschef, AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators 
edda@aeco.no | Mobil: +47 476 32 550 
www.aeco.no  
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