
 
 

 
 
 

Pressemelding fra AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators 

 

AECO innfører standarder for opplæring av 
ekspedisjonscruiseguider på Svalbard 
 
Kvalifiserte guider er avgjørende for å sikre bærekraftig turisme i Arktis. 
Medlemsorganisasjonen Association of Arctic Expedition Cruise Operators 
(AECO) innfører nå anbefalte bransjestandarder for å sikre at guider har god 
kompetanse.  
 
23.10.20, Tromsø 

 

Ekspedisjonscruise i arktiske strøk er en reiseform som byr på urørt natur, unikt dyreliv, 
spennende kulturminner og kulturelle møter gjennom besøk hos lokalsamfunn. For å kunne 
gjennomføre denne typen reiseaktiviteter på en ansvarlig og bærekraftig måte må guider og 
ekspedisjonsledere ha god kompetanse innen sikkerhet, miljøhensyn og kulturell forståelse. 
 
AECO og deres antarktiske søsterorganisasjon, The International Association of Antarctic 
Tour Operators (IAATO), har gått sammen for å utvikle standarder for opplæring av guider 
og ekspedisjonsledere som jobber med ekspedisjonscruise i Arktis og Antarktis. Målet er å 
skape en mer enhetlig tilnærming til opplæringskrav for de som skal guide turister i polare 
strøk. På denne måten forbereder organisasjonen seg også på eventuelle krav til 
sertifisering av guider som kan bli aktuelle på sikt. 
 
AECOs administrerende direktør Frigg Jørgensen sier at næringen gjør dette fordi de ønsker 
å sikre høy kompetanse blant guidene:  
 
«Regjeringen har påpekt behovet for tiltak som styrker rammevilkårene til en seriøs 
reiselivsnæring på Svalbard. AECOs standarder for ekspedisjonsledere og guider støtter opp 
om denne målsetningen. Våre medlemmer legger stor vekt på opplæring og kompetanse 
hos sine guider og ekspedisjonsledere. Bransjestandardene vi nå har utviklet bygger på 
mange tiår med erfaringer fra naturbasert turisme på Svalbard og i andre deler av Arktis. 
Våre medlemmer har valgt å innføre disse anbefalte standardene fordi de ønsker å være del 
av et organisert og forsvarlig reiseliv,» sier Jørgensen.  
 
De anbefalte standardene har ble godkjent av AECOs årsmøte denne måneden. Foreløpig 
dreier det seg om anbefalte standarder som på sikt kan utvikles til obligatoriske standarder 
for organisasjonens medlemmer. Standardene gir anbefalinger om kompetansekrav 
innenfor områder som førstehjelp, krisehåndtering, radiokommunikasjon, navigasjon, 
båtkjøring, våpenhåndtering, isbjørnsikkerhet og sikkerhet om bord på skip. Disse kravene 



 
 

kan oppfylles gjennom kurs og sertifiseringsordninger som tilbys av eksterne leverandører 
eller operatørene selv.  
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjonsbilde 

Bilde i høy oppløsning kan lastes ned her:  

https://www.dropbox.com/sh/b19ydlxayr0gkrd/AAAYzO1tdw9Mb8zqdoqRiNc-a?dl=0  

 

Bildetekst: Guider trenger en rekke ferdigheter for å 

gjennomføre trygge ilandstigninger i arktiske strøk.  

Foto: Ole Magnus Rapp 

 

 

 

Kontakt  

Edda Falk, kommunikasjonssjef, AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators 
edda@aeco.no | Mobil: +47 476 32 550 | www.aeco.no 

 

AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators 
Association of Arctic Expedition Cruise Operators er en internasjonal organisasjon for 
ekspedisjonscruiseoperatører i Arktis. Organisasjonen arbeider for å sikre miljøvennlig, 
sikker og ansvarlig turisme i Arktis. Med rundt 75 internasjonale medlemmer og mer enn 60 
fartøy (størrelse 8 til 500 passasjerer) representerer AECO de fleste 
ekspedisjonscruiseoperatørene på Svalbard, Island, Grønland, arktisk Canada og Frans Josef 
Land. 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/b19ydlxayr0gkrd/AAAYzO1tdw9Mb8zqdoqRiNc-a?dl=0
http://www.aeco.no/

