Kjære gjest. Association of Arctic Expedition
Cruise Operators (AECO) er en internasjonal
organisasjon for cruiseoperatører. Organisasjon
ens formål er å sikre at ekspedisjonscruise og
turisme i Arktis utøves med størst mulig hensyn
til det sårbare naturmiljøet, lokale kulturer og
kulturminner – og innenfor sikkerhetsmessig
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forsvarlige rammer.

Velkommen til arktis

Velkommen
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Fra våre detaljerte guidelines har vi plukket ut noen få grunnprinsipper som vi ber
deg om å lese nøye og respektere. Vi ber deg også om å ta deg tid til å lese noen
nødvendige sikkerhetsregler og om å legge merke hvordan vi ønsker å ivareta
kulturelle og sosiale hensyn.
Dersom du har lyst til å lese AECOs fullstendige guidelines for arktisk turoperasjon,
ta kontakt med en av guidene eller besøk oss på www.aeco.no
God arktisk reise!
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Vårt ansvar
Turisme og cruiseaktivitet i Arktis er underlagt et omfattende internasjonalt og nasjonalt
regelverk som har til formål å beskytte miljøet og ivareta sikkerheten. AECOs medlemmer
er selvsagt forpliktet til å følge disse. Likevel er det behov for at operatører tar et selvsten
dig ansvar for sine aktiviteter og handlinger både innenfor og utover de formelle lover og
regler. AECO har derfor utviklet omfattende guidelines for ekspedisjonscruiseturisme
i Arktis som våre medlemmer følger. AECOs guidelines omhandler miljøhensyn, kulturelle
og sosiale hensyn, samt sikkerhet.

Velkommen til arktis

Ditt ansvar

1. Etterlat ingen varige spor
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Det å ikke etterlate noen varige spor innebærer selvsagt
at du ikke må kaste søppel i naturen, inkludert småtterier
som for eksempel sigarettstumper. Sett ikke merker på
steiner eller bygninger, bygg ikke varder, lag ikke mønster
med steiner eller etterlat andre tegn etter ditt besøk. For å
beskytte floraen og unngå stidannelse, ber vi også om at
du ser deg for når du ferdes. Hvis mulig, forsøk å unngå å
tråkke på blomster.

GRUNNPRINSIPPENE
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3. Ta ingenting med deg
Vi oppfordrer deg til å etterlate Arktis som det
er. Kulturminnene er fredet. I tillegg ber vi om
at du lar steiner, bein, gevir, drivtømmer og
andre ting ligge der de ligger.

4. Forstyrr ikke dyr og fugler
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2. Ikke plukk blomster

AECO forholder seg til alt dyreliv i Arktis som
om det er fredet og vil i den grad det lar seg
gjøre unngå å forstyrre dyr og fugler. Når vi
er i nærheten av dyr og hekkende fugler,
unngå å lag høye lyder og vær lavmælt. AECO
har innført maksimum gruppestørrelser og
minimum distanser til dyreliv når vi arrangerer
ekskursjoner. Guiden din vil gi deg nærmere
instruksjoner. Vi er takknemlig for at du hjelper
oss å ta vare på miljøet ved å følge disse
instruksjonene.

I noen deler av Arktis er floraen fredet, i andre ikke. AECO anser likevel all flora som
fredet og ber derfor om at du ikke plukker blomster eller planter.
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5. Ikke ødelegg eller fjern kulturminner

7. Respekter lokal kultur og mennesker du møter

Kulturminner er fredet. Det gjelder også en 100 meters sikringssone rundt kulturminn
ene. Vær oppmerksom på hvor du går og står. Gå rundt og ikke innimellom gjenstander.
Ikke rør, flytt på eller ta med deg gjenstander.

Når vi besøker lokalsamfunn, husk at det er vi som er gjestene. Vis respekt for menn
eskene og den lokale kulturen. AECO ønsker at våre besøk i lokalsamfunn skal ha positiv
innvirkning. Se mer informasjon lengre bak.

6. Isbjørnsikkerhet

8. Vær trygg

Isbjørnen er potensielt et veldig farlig dyr, men den er også sårbar. Vi vil ta alle forhånds
regler for å beskytte både deg og isbjørnene. Det er svært viktig at du følger de instruk
sjonene som blir gitt av din guide. Noen viktige forhåndsregler er listet lengre bak.

Ferdsel i Arktis kan være forbundet med risiko. Den viktigste regelen er at du lytter til og
følger de instruksjonene som guidene gir. Forlat aldri gruppen for vandring på egenhånd.
Noen viktige sikkerhetsregler er listet lengre bak.

Isbjørn og våpensikkerhet
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I områder hvor det finnes isbjørn kan isbjørnen dukke
opp hvor som helst og når som helst. Selv om isbjørn
er normalt vil forsøke å unngå mennesker, er de eks
tremt farlige dyr. Men de er også sårbare. Vi vil gjøre
alt for å ivareta sikkerheten til både deg og isbjørnene,
og derfor er følgende regler absolutte:
Guider og andre ansatte vil kunne bære våpen og
annet sikkerhetsutstyr under ekskursjoner i områder
med isbjørn. De er opplært og trent i håndtering av
dette utstyret. Uforsvarlig omgang med våpen kan
være livsfarlig. Forsøk aldri å røre eller løfte opp
våpen.

sikkerhet
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Isbjørn

Polarhunder

• Forlat aldri gruppen og personene som er utstyrt for å ivareta din sikkerhet

I mange arktiske bosettinger vil det være et betydelig antall polarhunder. Mange av
disse er arbeidshunder og ikke kosedyr. Hunder kan være farlige for fremmede:

• Hvis du oppdager isbjørn, forhold deg rolig og meld øyeblikkelig fra til guiden
• Forsøk aldri å nærme deg en isbjørn
• Forlat aldri mat noe sted i forsøk på å tiltrekke isbjørn
• Følg instruksjonene som guiden gir

• Ikke gå inntil, forsøk å klappe eller gi mat til polarhunder uten tillatelse og veiledning fra eier/
hundepasser.

sikkerhet
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Rabies

Turer med tenderbåter/småbåter

I noen arktiske områder finnes det rabies.
Dyr som polarrev, polarhunder og polarulv
er potensielle bærere av rabies.

• Kle redningsvesten ordentlig på deg og ha den alltid på i småbåt.

• Rør derfor ikke døde eller levende ville dyr.

• Sett deg ned på anvist plass.

• Ved ombord- og avstigning; kun èn passasjer om gangen.
• Benytt ”seilergrepet” når du går om bord og forlater båten.
• Forbli sittende til enhver tid.
• Sikre utstyr og eiendeler slik at du ikke mister noe over bord.

Foto øverst og i midten: Jørn Henriksen
Nederst: ilovegreenland

Forvent ikke at alt
er som hjemme –
du har forlatt hjemmet
for å oppleve noe annet
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Ansvarlig turisme i arktiske områder
Med få unntak kjennetegnes Arktis av store villmarksområder og små avsidesliggende
bosettinger, ofte med Inuittbefolkning. Inuitt er en fellesbenevnelse på en kulturelt
sammenlignbar urbefolkningsgruppe. Mange av de små avsidesliggende bosettingene
er uten veiforbindelse og kontakten med omverden kan være begrenset i store deler av
året. Deler av Arktis er derfor annerledes enn de mer befolkede og industrialiserte om
rådene i denne delen av verden. For en liten isolert bosetting kan et besøk av et cruise
skip være både en velkommen og gledelig begivenhet. Lokalbefolkningen kan synes at

både skipet og passasjerene er spennende. Men turismen i Arktis er økende. Alle
som er involvert må være bevisst hvilke økonomiske, sosiale og kulturelle påvirknin
ger en økende turisme kan ha i et lokalsamfunn. Ansvaret for å vise respekt og for
et positivt lokalt utbytte av turismen, hviler både hos oss som turoperatører og deg
som gjest.

• Varder kan være veivisere – ikke ødelegg dem.
• Ikke innfør eller selg forbudte varer.
• Vi oppfordrer deg til å kjøpe lokale suvenirer og produkter, men vær
oppmerksom på eventuelle regler for import og transport av varer
til andre land, for eksempel CITES – Konvensjonene av 3. mars 1973
om Internasjonal handel av truede ville dyr og planter/ Washing
tonkonvensjonen, www.cites.org
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• Respekter den lokale kulturen.
• Bidra til å motvirke fordommer og negative holdninger.
• Respekter privatlivet; hold avstand fra private boliger. Ikke glo eller foto
grafer inn i private hus/hjem.
• Snakk til og ikke om de mennesker du møter.
• Ikke besøk gravplasser eller andre områder av religiøs eller kulturell stor
betydning, uten tillatelse.

kulturelle og sosiale hensyn

• Spør før du fotograferer – en nøling betyr ”Nei”.

kulturelle og sosiale hensyn
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Kulturforståelse
Turisme er en flott måte å lære om og fremme forståelse mellom mennesker med
forskjellig bakgrunn og kultur. Når man besøker fremmede land og kulturer, vil man
se at ting kan være veldig annerledes enn hjemme. Det er viktig å ikke dømme andre
kulturer ut fra ens egen oppfatning av hva som er det normale og ens egne normer og
verdier, men forsøke å forstå de ulike kulturers kvaliteter.
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Ansvarlig, miljøvennlig og sikker
cruiseturisme i Arktis
AECO er en internasjonal organisasjon for arktiske cruiseoperatører som
utøver ansvarlig, miljøvennlig og sikker cruiseturisme i Arktis. AECO sine
medlemmer etterstreber høyest mulig standarder og har til som mål å
formidle kunnskap om Arktis til sine gjester. AECO-medlemmer forplikter
seg til å følge alle relevante gjeldene nasjonale og internasjonale lover og
regler og har i tillegg blitt enige om å følge omfattende retningslinjer, både

AECO initierer og støtter andre tiltak med samme formål og har
gjennomført studier og iverksatt undersøkelser og prosjektert som
har til formål å minimere uønsket påvirkning fra turismen i Arktis.
AECO ivaretar også medlemmenes interesser og gjesters fremti
dige mulighet til å besøke arktiske områder ved blant annet å delta
i regulerings- og forvaltningsprosesser sammen med nasjonale
og lokale styresmakter. AECO samarbeider med lokale og nasjon
ale myndigheter, styresmakter, turismeorganisasjoner, forskere,
NGOer og relevante interesseorganisasjoner som for eksempel
International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) and
Cruise Liners International Association (CLIA).
Arktiske cruiseoperatører, andre turoperatører, agenter, reisebyrå
and andre som er tilknyttet arktisk cruiseturisme og som støtter
og AECOs formål og vil følge våre retningslinjer for arktisk cruise
turisme, er velkomne som medlemmer i AECO.
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generelle retningslinjer og stedsspesifikke retningslinjer. AECO sine
”Retningslinjer for besøkende i Arktis” er en del av AECOs tiltak for å
beskytte sårbart miljø og ivareta lokale kulturer, så vel som å ivareta
sikkerheten til sjøs og på land.

Takk for at du hjelper oss å utøve ansvarlig,
miljøvennlig og sikker turisme i Arktis.

P. O. Box 103
N-9171 Longyearbyen, Norwegen
Phone +47 79 02 63 50
Fax +47 79 02 61 01

aeco@aeco.no
www.aeco.no

