
    
Pressemelding fra AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators (08.02.18): 

AECO representerer cruisenæringen i nytt søk- og 

redningsnettverk 

Cruiseindustrien, beredskapsaktører og forskere vil jobbe sammen for å styrke arktisk søk og 

redning gjennom det nye ARCSAR-nettverket. Det femårige prosjektet har fått 34 millioner 

kroner i EU-midler og vil inkludere en fullskala øvelse om bord på et cruiseskip.  

The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) en en av 21 internasjonale partnere som 

skal jobbe tverrfaglig for å styrke samarbeid og innovasjon innenfor sikkerhet og beredskap i 

nordområdene.  

ARCSAR-nettverket ledes av Hovedredningssentralen Nord-Norge, og søk og redning vil være et viktig 

fokusområde for prosjektet. AECO, som representerer flertallet av operatørene som driver 

ekspedisjonscruisevirksomhet i Arktis, kommer til å samarbeide tett med myndigheter, 

beredskapsaktører og forskere for å finne ut hvordan beredskapen i nord kan styrkes og utvikles.  

Viktig initiativ  

Ekspedisjonscruisenæringen er ivrig etter å bidra til marin beredskap i nordområdene.  

“In a time of increased activity in the Arctic, the ARCSAR project is an important and timely initiative. 

The expedition cruise industry is already working closely with Arctic SAR entities, and this network will 

make it possible to take full advantage of the knowledge, experience and best practices we are 

identifying,” says Frigg Jørgensen, Executive director of AECO. 

Fullskala øvelse 

- Under søk- og redningsoperasjoner i avsidesliggende deler av Arktis kan ekspedisjonscruiseskip være 

de første som ankommer ulykkesstedet. Cruiseskip har mat, vann, førstehjelpsutstyr, leger, raske båter 

og andre ressurser som er nyttige i søk- og redningsoperasjoner. Tidligere skrivebordsøvelser har vist at 

disse ressursene kan utnyttes bedre. Fullskalaøvelsen som ARCSAR-prosjektet legger opp til vil være en 

verdifull læringsmulighet for både cruisenæringen og beredskapsaktører, sier Frigg Jørgensen, 

administrerende direktør i AECO. 

Den svenske cruiseoperatøren PolarQuest, som er medlem av både AECO og ARCSAR-nettverket, vil 

trolig stille et skip til disposisjon for øvelsen. Tid og sted for øvelsen er ikke avgjort.  

ARCSAR ble nylig tildelt 34 millioner i EU-midler, og vil involvere partnere fra Finland, Sverige, Norge, 

Island, Færøyene, USA, Canada, Russland, Italia, Tyskland, Storbritannia, Irland og New Zealand.  

 

 

 



    
Forslag til illustrasjonsbilde 

Illustrasjonsbilde kan lastes ned i høy oppløsning her: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Coast_Guard_participates_in_joint_Arctic_sear

ch_and_rescue_exercise_150713-G-YE680-142.jpg 

Bildetekst: Ekspedisjonscruisenæringen og beredskapsaktører planlegger en fullskalaøvelse på et 

cruiseskip som seiler i arktiske farvann. Foto: U.S. Coast Guard Petty Officer 2nd Class Grant DeVuyst, via 

Wikimedia Commons. 

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. 

Kontak 

Edda Falk, kommunikasjonssjef, AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators  

edda@aeco.no | Cell: +47 476 32 550 | www.aeco.no  

Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS N-N) 

Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS N-N) ligger i Bodø. Sentralen sitt geografiske 

ansvarsområde går fra 65 grader nord og opp til Nordpolen. I vest går grensen ved 0-meridianen og i øst 

fra grensen Norge-Russland og et stykke nord nord-øst til den treffer 35 grader østlig lengde. Derfra 

følger grensen 35 graden nord til Nordpolen. HRS N-N har også det overordnede ansvaret for all 

redningstjeneste på land fra og med Nordland fylke og nordover, inkludert Svalbard. 

ARCSAR 

The ARCSAR project will establish international best practice and propose innovation platforms for the 

professional security and emergency response institutions in the Arctic and the North-Atlantic. The 

following organizations will be involved in ARCSAR’s Arctic and North Atlantic Security and Emergency 

Preparedness Network:  

JRCC North-Norway, Landhelgisgæsla Íslands (Icelandic Coast Guard), MRCC Torshavn, Maritime and 

Coastguard Agency UK, Center for Arctic Study and Policy US, Maritimt Forum Nord SA, RCCNZ, 

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Norwegian Coast Guard, Norwegian Coastal 

Administration, MET Norway, Nord University, University of Portsmouth Higher Education Corporation, 

Lapin Ammattikorkeakoulu, Association of Arctic Expedition Cruise Operators, Cork Institute of 

Technology, E-GEOS SPA IT, Admiral Makarov State University Maritime and Inland Shipping, Laurea-

Ammattikorkeakoulu, Memorial University of Newfoundland and PolarQuest AB. 
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