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AECO lanserer nettbasert arktisk guideprøver  
 

I disse dager lansere AECO sine nye nettbaserte guideprøver. Prøvene gir guider 
og ekspedisjonsledere i Arktisk mulighet til å teste sine kunnskaper i relevante 
lover, regler og retningslinjer.   
 
AECOs guideprøver føyer seg inn i rekken av tiltak AECO har iverksatt for å sikre ansvarlig og bærekraftig 
turisme i Arktis. Ekspedisjonsledere og guider er næringens viktigste beslutningstakere. Gode og riktige 
beslutninger er avhengig av kunnskap og kompetanse. Guideprøvene er utviklet for å sikre at 
ekspedisjonsledere og guider har den nødvendige kunnskapen om relevante lover, regler og 
retningslinjer.  
 
“Vi er svært stolte av å ta den arktiske ekspedisjonscruisenæringen til et nytt nivå når det gjelder 
ansvarlighet,» sier AECOs administrerende direktør, Frigg Jørgensen. «Dette er ikke et resultat av krav 
fra myndigheter eller nye reguleringer, men et initiativ som er tatt av ekspedisjonscruiseoperatører som 
vil sikre bærekraftig og ansvarlig turisme i Arktis.»  
 
Guideprøvene er nettbasert og av typen «multiple-choice». Det er foreløpig utviklet tre forskjellige 
prøver, og hver prøve inneholder 60 – 80 spørsmål. Spørsmålene er et tilfeldig utvalg fra en mengde 
spørsmål utviklet av en gruppe med eksperter.  Det er et mange og komplekse regler som regulerer 
turismen i Arktis, og AECO har i tillegg utarbeidet flere enn 30 retningslinjer, www.aeco.no/guidelines, 
som er obligatoriske for AECOs medlemmer. Testkandidaten har mulighet til å bruke hjelpemidler. “ Det 
er ikke en forventning om at ekspedisjonsledere og guider skal kunne alle regler og retningslinjer utenat, 
men de skal kjenne til hvor de kan finne informasjonen», sier Jørgensen.   
 
For å bestå prøvene må man ha 80% riktige svar, og man mottar da et diplom som bevis på sin 
kompetanse.  
 
Fra frivillighet til krav  
Foran cruisesesongen 2018 har AECO sterkt oppfordret alle sine medlemmer om å be sine 
ekspedisjonsledere og guider om å ta testen. «Vi ser på 2018-sesongen som en prøvesesong, men 
forventer at guideprøven blir gjort obligatorisk i AECO for fremtiden,» sier Frigg Jørgensen.  
 
Medlemmer i AECO har gratis tilgang til prøven, men også andre interesserte kan få tilgang ved å ta 
kontakt med AECO.  
 
AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators 
Association of Arctic Expedition Cruise Operators er en internasjonal organisasjon for 
ekspedisjonscruiseoperatører i Arktis, og andre med tilknytning til næringen. Organisasjonens formål er 
å sikre miljøforsvarlig, sikkerhetsforsvarlig og bærekraftig cruiseturisme i Arktis. AECOs nesten 70 
medlemmer inkludere 40 cruiseoperatører og rederier, som til sammen har ca 50 cruisebåter i Arktis. 
Det vil si nesten alle ekspedisjonscruiseoperatørene i Arktis. Website: www.aeco.no.  

http://www.aeco.no/guidelines
http://www.aeco.no/
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Svalbards Miljøvernfond  
AECOs guideprøve er blitt utviklet med støtte fra Svalbards Miljøvernfond.  
 
I 2007 ble det innført en miljøavgift på 150 kroner for tilreisende til Svalbard. Inntektene går til Svalbards 
miljøvernfond. Virksomheter, organisasjoner og privatpersoner kan søke om støtte fra Svalbards 

miljøvernfond til ulike tiltak og prosjekter. 
Website: https://www.sysselmannen.no/Svalbards-miljovernfond/.  
 
Kontact   
Frigg Jørgensen, Administered Direktør, AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators, 
frigg@aeco.no | Cell: +47 913 90 554.  
Edda Falk, Kommunikasjonssjef, AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators edda@aeco.no 
| Cell: +47 476 32 550 
www.aeco.no  
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