
Nasjonale retningslinjer for 
hvalsafari

Silje Westjord





Bakgrunn
Flere aktører som whalesafari Andenes, 

Arctic Whale Tours og Visit Tromsø 

regionen har hatt egne retningslinjer for 

hvalsafari.

Ønske fra næringen selv etter uheldige 

vinklinger i både sosiale og vanlige 

media.

Økning i antall leverandører bringer 

utfordringer.

Ved felles retningslinjer kan vi markedsføre 

sammen, med hele Norge

Vil styrke seriøsiteten som en ansvarlig 

bransje.



Formål 
Utvikle felles retningslinjer som ivaretar 

dyrevelferd, service, sikkerhet og gode 

opplevelser for kundene og bedriftenes 

økonomi.

Arena lønnsomme vinteropplevelser som 

er en næringsklynge bestående av over 

70 reiselivsbedrifter i Nord-Norge har 

etter ønske fra bl.a næringen tatt 

initiativ til å utvikle felles retningslinjer.

Retningslinjene er utformet for å kunne gi 

den enkelte operatør mulighet for på 

lang sikt å tilby hvalsafari som et 

lønnsomt produkt.

Retningslinjene er å forstå som et 

minimumskrav, destinasjonsselskaper 

kan stille enda strengere krav i deres 

region
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Britt Kramvik (UiT) 
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Utdrag fra retningslinjene
Relevant lovgivning

Aktørene som er involvert i hvalsafari er underlagt

norsk lovgivning, det vises særlig til:

lov 19 juni 2009 nr. 97 (dyrevelferdsloven) § 3,

hvoretter dyr skal behandles godt og beskyttes

mot fare for unødige påkjenninger og

belastninger, § 4, hvoretter enhver som

påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet

eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret

og § § 34 og 37 som gir hjemmel for

overtredelsesgebyr og straff ved overtredelse

av dyrevelferdslovens bestemmelser.

lov 19 juni 2009 nr. 100 (naturmangfoldloven) § 6,

som pålegger en plikt til å opptre aktsomt og

gjøre det som er rimelig for å unngå skade på

naturmangfoldet.



Generelt
● Disse retningslinjene gjelder både for 

allmennheten, kommersielle operatører 

og dokumentarister (fotografer, tv-team, 

forskere).

● Både kommersielle og private hvalsafari 

operatører må ha en forståelse av 

hvalens atferd og respektere disse 

retningslinjene. Det å forstå hvalens 

atferd hjelper operatører å følge 

retningslinjene og å informere 

passasjerene.

● Kommersielle hvalsafari 

operatører oppfordres til å 

inkludere utdanningsprogram i 

sine turer, presentere 

sikkerhetsrutiner og 

retningslinjene for sine gjester, 

fremheve sårbarheter i det marine 

miljøet og oppfordres til respekt, 

god atferd og adoptere 

miljøvennlige holdninger.



● Kommersielle hvalsafari operatører 

oppfordres til å bruke maks kapasitet på 

båtene og bruke den største av båtene 

sine med hensikt til å redusere det 

totale antallet båter som observerer 

hval til enhver tid.

● Det bør være perioder i løpet av dagen 

hvor hvalene ikke utsettes for 

forstyrrende aktiviteter.

● Dersom hvalen viser tegn til stress, 

unngåelsesatferd eller ser ut til å være 

forstyrret - selv om retningslinjene er 

fulgt - forlat området og hvalen.

● Gi fiske- og forskningsfartøy plass til å 

arbeide. Hvalsafari operatører bør også 

oppfordre kundene til å dele bilder og 

observasjoner med forskere.



Når hvalene omgås oss

Retningslinjene som er presentert her

henviser til situasjoner når man aktivt

nærmer seg hval. Retningslinjene gir

avstandsanbefalinger for å ikke

forstyrre hvalene. Ved enkelte tilfeller

blir hvalene nysgjerrige og nærmer seg

båten på eget initiativ. Slike situasjoner

er ikke i konflikt med retningslinjene.

For å gjøre nærmøtet vellykket er det

viktig å holde stø kurs med lav hastighet,

eller la motoren gå på tomgang.



Se på hval (observasjonsone), 50 - 100 m, < 5 knop

● Hold lav hastighet i nærheten av hval, farten bør være 

lavere enn 5 knop når man er nærmere enn 100 meter. 

Hold lydnivået lavt og unngå plutselige forandringer i 

hastighet og kurs.

● Ikke gå nærmere enn 50 m og beveg deg parallelt med 

hvalene i deres tempo (dvs. beveg deg i samme retning 

som hvalene uten å endre kurs), sett motoren i fri.  

● Begrense observasjonstiden till  ca 10 minutter for samme 

hval/gruppe med hval dersom det er flere båter i området 

og gi plass til båter i ventesonen.

● Er man alene, hold båten mest mulig i ro med motor i 

gang. Begrense observasjonstiden till  ca 30 minutter for 

samme hval/gruppe med hval.



Spesielle hensyn: Spermhval

Hvalsafari på spermhval krever ekstra varsomhet siden den er 

avhengig av å ligge i ro på overflaten for å få pustet seg 

ferdig og gjøre seg klar til et nytt dykk.

● Redusere hastigheten til 5 knop i områder der man vet at 

det finnes spermhval.

● Det bør ikke være mer enn maks to båter (uavhengig av 

størrelse) i tilknytning til hver spermhval til enhver tid i 

observasjonssonen.

● Hvis en spermhval viser tegn på forstyrring (brått endrer sin 

orientering eller lager korte dykk på omtrent 1 til 5 

minutters varighet (shallow dives) uten å løfte halen sin), 

må man la hvalen være i fred og forlate området.



Spesielle hensyn: Snorkling med spekkhoggere om vinteren

● Snorkling kan bare skje når spekkhoggere jakter og spiser 

eller beveger seg med lav hastighet (ikke når de sover og 

ligger stille i vannet).

● Når alle kriteriene for snorkling er oppfylt, vil båtene 

matche hastigheten sin med spekkhoggerne (normalt 4-5 

knop) og nærme seg gruppen fra siden.

● Når kapteinen gir klarsignal for snorkling, glir deltakerne 

sakte ned i vannet fra siden av båten. Unngå hopp, plask 

og støy.



DRONE Droner

● Droner er høylytte og kan utgjøre en trussel for hval ved å 

forstyrre dem i sitt miljø hvis de flyr i lav høyde over 

hvalene. Det er derfor viktig å følge regler og retningslinjer 

for sikkerhet for bruk av droner.

● Bruk av droner er regulert i egen forskrift kjent som 

bestemmelse for sivil luftfart A 7-1 Forskrift om luftfartøy 

som ikke har fører om bord mv.

●

Det bør ikke være mer enn 1 drone i tilknytning til hver 

hval eller gruppe med hval til enhver tid.

● Hold dronen innenfor synsrekkevidde hele tiden og fly kun 

i dagslys. 



we have to remember that these are wild animals and to enjoy them for the future 

we need to show them patience and respect.

We will try to get you close, but how close is always on the animal´s terms as we 

aim to minimice disturbance





Norwhale
Tanken er at dette skal være en 

interesseorganisasjon som skal drifte en 

nettside og følge med at retningslinjene 

følges. 

Skal også være en felles stemme utad til 

f.eks politiske fora, media, og andre 

steder der vi ønsker å bli tatt hensyn til 

(f.eks  ved utdeling av 

lokalitetskonsesjoner,  kystverkets 

sprengninger, miljøvern etc)

Et kvalitetsmerke (organisasjonens logo?) 

som bevis på at operatøren har 

forpliktet seg til å følge retningslinjene 

og som skal være synlig på både 

nettsider og båter. 

Internasjonalt viser det å ha en 

næringsorganisasjon som dette styrke 

og seriøsitet. Og med det utvikle det 

potensialet som er i hval/natur/øko 

turisme.



Brudd på retningslinjene - sanksjoner
Publikum melder det de opplever som 

brudd på retningslinjene til 

post@norwhale.org

Styret i norwhale behandler klagene og 

kan i hvert enkelt tilfelle vurdere 

alvorlighetsgraden og mulige 

konsekvenser.

Ved gjentatte og alvorlige brudd på 

retningslinjene kan det komme sanksjoner

Fjern fra bookingsider som visittromso.no

Fjernes fra visitnorway 

Produkt og selskapet blir ikke promotert i 

kampanjer, artikler o.l

Dårlig publisitet

mailto:post@norwhale.org

