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Høringsuttalelse fra Norske Tindevegledere til Forslag 
til ny forskrift om sikkerhet i felt mv. på Svalbard 
(feltsikkerhetsforskriften)  
 

Norske Tindevegledere (NORTIND) hilser forslaget om en guidesertifiseringsordning som 
foreslått i ny feltforskrift for Svalbard velkommen. Vårt høringssvar vil kun dreie seg om 
denne og ikke øvrige forhold ved forskriften eller Pakkereiseloven.  
 

Nødvendig å skille mellom ulike typer aktiviteter 
Høringsforslaget spør på side 33 om forskriften bør gi Sysselmesteren mulighet til å 
innføre ulike sertifiseringsnivåer avhengig av type aktivitet. Dette mener vi absolutt at den 
bør. Det er viktig at sertifiseringsordningen skiller mellom ulike arbeidsfelt. Det finnes 
eksisterende sertifiseringsordninger for flere av disse, som bør kunne inkorporeres i en 
godkjenningsordning. Her vil vi trekker frem to arbeidsfelt:  

1. Nortind vil foreslå at ved guiding på ski i alpint terreng, det vil si terreng der det 
enten er fare for utløsning av skred (mer enn 30 grader bratt) eller utglidning, bør 
det stilles krav om at guiden er tindevegleder med IFMGA-sertifisering*, slik det 
gjøres i de fleste land i Europa. I Norge kvalifiserer også Nortind skivegledere som 
har samme utdanning på ski og snø som tindeveglederne, så denne kvalifiseringen 
bør også kunne godkjennes. 

2. For føring på blåis eller på snødekt bre med sprekkområder bør det stilles krav om 
at guidene enten er tindevegledere/har IFMGA kompetanse eller er godkjente som 
breinstruktører i henhold til Norsk Fjellsportforums nasjonale standard. Ferdsel på 
breer vinterstid og om våren hvor sprekkområder unngås vil etter Nortinds mening 
ikke kreve spesifikk brekompetanse. 

 

Antall dager kurs på Svalbard 

Det kommer ikke tydelig frem begrunnelse for kravet om 23 dager på Svalbard, og hva 
disse dagene skal inneholde. IFMGA utdanningen dekker alle fagområdene innenfor 
høgfjellsføring sommer og vinter, og vi foreslår at 10 dager på Svalbard er nok for å dekke 
særlige forhold på Svalbard. 
 

Antall deltagere på ulike aktiviteter 

På side 30 ber departementene om særskilt innspill på hva som utgjør hensiktsmessig 
antallskrav pr. påmeldte deltager og om det er behov for å differensiere kravet basert på 
kategoriene av aktiviteter (f.eks. båt-, ski-, eller fotturer sommerstid.) “ NORTIND vil 
anbefale  

• 6 gjester pr. guide i (utfordrende) skredterreng 
• 8 gjester på lengre overnattingsturer på ski (som ikke foregår i skredterreng) 
• 10 gjester pr guide på enkle, kortere breturer (<2 timer på isen) og øvrige 

ekskursjoner til fots. 
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 *Om Nortind og IFMGA    
Det internasjonale forbundet for profesjonelle tindevegledere (UIAGM/IFMGA/IVBV), 
organiserer og fastsetter krav til kvalifisering av profesjonelle 
høgfjellsførere/tindevegledere og skivegledere. Godkjenning som tindevegleder 
kvalifiserer for og gir rettigheter til høgfjellsføring og tindevegledningsarbeid i mer enn tjue 
land. I EU er tindeveglederyrket en av fire yrker som er omfattet av mobilitetsordningen 
European Professional Card (EPC). EPC er under innføring i Norge gjennom EØS avtalen. 
I Norge er det Norske Tindevegledere (NORTIND) som representerer IFMGA og som står 
for kvalifisering og godkjenning av tindevegledere. I tillegg kvalifiserer Nortind 
skivegledere, som bygger på -ski, snø og bre-delen av tindeveglederkvalifiseringen. 
 
Med vennlig hilsen 

 

Styret i Norske Tindevegledere 
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