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1. Bakgrunn 
I kjølvannet av den tragiske skredulykka i Tamokdalen 2. januar 2019 hvor 4 unge utenlandske 
skigjester mistet livet, tar reiselivsklyngen Arctic-365 ansvaret for å gå gjennom og eventuelt foreslå 
forbedringer ift. forebyggende informasjonsarbeid. Det vil si en analyse av hva som faktisk er 
gjennomført av informasjonstiltak forut før gjester kommer til oss og under oppholdet når det 
gjelder skredfare, effekten av dette informasjonsarbeidet og eventuelle forslag til hvordan det 
forebyggende informasjonsarbeidet kan forbedres. 
 
Definert geografisk område er Troms. Troms med Lyngen og Lyngsalpene i spissen har blitt en 

populær toppturdestinasjon både i Norge og utlandet. Tall fra Visit Lyngenfjord viser at det er antatt 

ca. 30 000 gjestedøgn fra topptur gjester i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy. 5 – 7000 av disse basert på 

båter og Ski & Sail. 98 % som bor på overnattingssteder som baserer seg på toppturmarkedet er 

utenlandske gjester. Segmentet vokser på verdensbasis og i Lyngen-regionen ser man noen få 

prosent økning fra år til år, men det er ikke en eksplosiv økning slik man har sett for nordlysturismen. 

Eksakte tall finnes ikke da mange bor på Airbnb eller mindre overnattingssteder som ikke er 

registreringspliktige. Tromsø Outdoor er for mange kanskje det eneste kontaktpunktet innen 

reiselivsnæringen, utenom overnattingsstedet. De har hatt en økning på over 400 % i utleie av 

randonee/splitboard og skredutstyr fra 2015 til 2018. På Senja registrerer man at det er mange 

skigjester, men det finnes ingen tall da mange er dagsbesøkende til øya. Hamn og Mefjord brygge har 

er del toppturgjester som overnatter. De fleste av disse har med seg guide. Inntrykket er at de fleste 

er erfarne skikjørere og at de besøker Lyngen først før de kommer til Senja.  

De største markedene er pr. nå alpelandene og Spania. For Tamokdalen og Lyngen er også Sverige og 

Finland viktige markeder. Man ser en økt etterspørsel fra Sør-Norge, potensielle gjester som ofte 

også ønsker guide. Gjestene kommer ofte i grupper på 6 – 12 personer og oppholder seg i en uke. De 

bor i hytter eller båt, og drar ut i distriktet. Mange har guide med seg fra hjemlandet, noen leier lokal 

guide, mens andre ikke benytter guide. Det er mange gjester som har vært i området tidligere og 

kommer tilbake. Reason-to-go er å gå på ski, mens mat og historie/kultur ofte ikke er så viktig. 

Deltagerne kjenner ofte hverandre og booker seg inn sammen. Turene preges av fellesskap, deling av 

samme lidenskap og god stemning. Mange bestiller et halvt – ett år i forveien. Det er en betydelig 

utvikling og økning innen salg av utstyr, økt interesse i tradisjonelle og sosiale medier, en økning i 

rapporterte skredtilfeller og også flere skredkurs. Toppturgjestene har ofte god økonomi og jobber i 

ledende stillinger hvor de har knapt med fritid og må maksimere når de kan. 

Troms fylke topper dessverre statistikken over antall skredofre. I perioden 2009-2013 var 

landsgjennomsnittet på 8,2 døde per vinter, en sterk økning ift. den foregående tiårsperioden med 

3,7 omkomne pr år. Noen av årsakene til denne økningen er en revolusjon på utstyrsfronten og 

lettere og bedre utstyr gjør brattere terreng mer tilgjengelig for flere, toppturer har blitt populært og 

Norge har fått et godt renommè, sesongen er lengre og bruk av hodelykter gjør at mange går 

toppturer også i mørket. I tillegg ser man økt bruk av snøscooter i farlig terreng. 

Av de totalt 77 skredofrene siden vinteren 2008/9 (litt over ti vintre), så var 40 i Nord-Norge (kilde 

varsom.no). Flere var utenlandske skiturister – noen med guide, andre på egenhånd. 
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Antall døde og involverte i snøskred i Norge, 2008 – 2019 (pr. 25. april): 

 

 

Data fra 2014/15 viser at 13 av 26 (50 %) skredofre omkom i Troms fylke. Totalt 921 mennesker var 

involverte i snøskred i denne perioden, hvorav 301 (33 %) i Troms (kilde varsom.no). 

 

Sesongen 2018/19 ble et trist år og pr. 27. april 2019 viser statistikken at 7 personer omkom i Troms, 

seks på ski og en på snøscooter. I tillegg var 61 mennesker involvert i kjente skredhendelser i fylket. 

Bortsett fra en person i bil og to til fots, gikk alle på ski. 

Et omfattende arbeid for å forebygge skredulykker har vært gjennomført de siste ti årene, med godt 

resultat. Her kan nevnes skredvarselet varsom.no, en rekke workshops og skredkurs, økt bruk av 

kvalifiserte guider, gode turbøker, informasjonsfilmer, samt bidrag til økt kunnskap og bevissthet fra 

redningsorganisasjoner, helsepersonell, politi og media.  

Kartleggingsarbeidet vil involvere Visit Norway, Nordnorsk Reiseliv, destinasjonsselskapene Visit 

Tromsø, Visit Senja og Visit Lyngenfjord, andre reiselivsbedrifter som er berørt av toppturturisme, 

samt faginstansene NVE, UiT, guider med flere.  
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2. Hvilke tiltak er gjennomført - nasjonalt 
✓ Varsom.no og regobs app 

o Brukerundersøkelse mot utenlandske skiguider og turister i 2017  

✓ Skredkortet 

✓ Informasjonskampanje Visit Norway 

✓ Markedsundersøkelse blant turoperatører 

✓ Forskning CARE 

✓ Informasjonsmøter og skredkurs nasjonalt 

✓ Info om varsom.no på flyplasser 

✓ Bøker om toppturer 

✓ Nortind utdanning for skiguider 

✓ Den Norske Turistforening (DNT), Troms Turlag og Fjellsportgruppa 

✓ Norsk Fjellsportforum 

✓ Kommunene 

✓ Håndbok – Risikostyring og HMS i naturbasert reiseliv 

 

2.1. Varsom.no og regobs app 
Varsom ble lansert i 2013 og har som formål å redusere antall menneskeskapte snøskred. Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE) har drevet med skredvarsling i ca ti år og er ansvarlig for 

snøskredvarslingen og Varsom.no.  Snøskredvarslingen er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med 

Statens vegvesen, BANE Nor og Meteorologisk institutt. Det er totalt 30 personer som går vakter og 

skriver varsler. I tillegg har NVE avtale med ca. 70 observatører, blant andre fire statsmeteorologer i 

Tromsø og tindevegledere. Fra 2019 er det bevilget finansiering til ytterligere to varslere. Fire 

varslere er på vakt hver dag, hvorav en meteorolog og en vaktleder fra NVE. Vanligvis skriver to 

varsler for sør-Norge og to for nord. Hver morgen er det Skypemøter hvor disse diskuterer varslene. 

Data om vær, snømodeller og data fra regObs benyttes. 

Det utarbeides daglig skredvarsel for de 21 mest skredutsatte regionene i Norge, inkludert Svalbard. 

Varslet publiseres på nettsiden varsom.no, og er også tilgjengelig gjennom en egen app for 

smarttelefon. Skredvarselet utarbeides også på engelsk med hovedbudskap, skredproblem og 

faregrad. Faregraden er utformet etter internasjonal standard. Det er 20 - 40 000 brukere ukentlig og 

Troms er det mest brukte varselet. 

I 2017 besøkte 370 948 personer varsom.no. Dette var en økning på 34,5 % fra året før. De 

besøkende brukte også god tid på de sidene som ble besøkt, i gjennomsnitt 2 minutter og 49 

sekunder. Bruken av snøskredskolen doblet seg. Dette er en sjekkliste som kan brukes som en 

kunnskapsbase, men anbefalingen om å ta et skredkurs er klar og at denne ikke bør være en 

erstatning. Tromsø-regionen er den varslingsregionen det sjekkes snøskredvarsel for oftest. I 2017 

ble det også flere av besøk på varsom.no fra utlandet. Faktisk økte andelen besøk fra utlandet med 

hele 51,2%. Tyskland var mest ivrig med 21 620 besøk, med Sverige på andre plass med 17 820 

besøk. Finnene havnet på tredje plass med 10 521 besøk. 56 % bruker også mobil eller tablet for å 

sjekke varsom og det jobbes mye med å presentere innholdet på en mobilvennlig måte. 

#varsom har pr. 9. april 2019 2.100 innlegg på Instagram, men det er ikke registrert egen konto. 

Varsom sin konto på Facebook ble opprettet 28. mars 2012 og har pr. 9. april 2019 totalt 8.374 

følgere.  
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Det er utviklet en regObs app for registrering av naturfarer, hvor brukerne også har tilgjengelige kart 

som viser bratthet/helningsgrad i terreng, snøobservasjoner og snødata på kart. I denne 

karttjenesten kan brukerne dele egne erfaringer, legge inn informasjon om ulykker og forholdene på 

stedet, samt lese observasjoner som er gjort i felt. Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, 

men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger. 

regObs er et samarbeidsprosjekt mellom NVE og Statens Vegvesen. Kartene for Fastlands Norge 

leveres av Statens Kartverk og kart fra resten av verden leveres av OpenTopoMap. Observasjoner kan 

legges inn av alle, men observatørene rates med 1 - 5 stjerner som beskriver kompetansenivået til 

den som leverer observasjoner. Dersom kompetansen er ukjent eller lav settes ingen stjerner. 3. april 

2019 ble appene til varsom og regObs slått sammen i én versjon, Varsom Regobs-appen. Den 

erstatter de to gamle appene (Varsom og Regobs), og gjør at brukerne våre nå finner alt på et sted. 

Varsom Regobs er tilgjengelig på norsk og engelsk 

Aktuelle lenker: 

- Varslet for aktuell region 
o Norsk: http://www.varsom.no/snoskredvarsling/  
o Engelsk: http://www.varsom.no/en/avalanche-bulletins/  

- A4 tosiders brosjyre om sikkerhet og varsler 
o Engelsk: http://www.varsom.no/media/1587/checked-the-avalanche-forecast-on-

varsom.pdf 
o Tysk: http://www.varsom.no/media/1647/fakta_varsom_de.pdf 
o Fransk: http://www.varsom.no/media/1650/fakta_varsom_fr.pdf  
o Italiensk: http://www.varsom.no/media/1651/fakta_varsom_it.pdf  
o Finsk: http://www.varsom.no/media/1649/fakta_varsom_fi.pdf 

- Sin egen Varsomkube 
o http://www.varsom.no/media/2127/kube_original_300119_trykk.pdf 

- Stor plakat 
o http://www.varsom.no/media/1837/varsom_plakat_turisthytte_trykk_stor.pdf 
o http://www.varsom.no/media/1835/varsom-plakat-hytte-a3_trykk.pdf 

- Snøskredskolen 

o http://www.varsom.no/snoskredskolen/ 

 

2.2. Brukerundersøkelse varsom.no 
En brukerundersøkelse ble gjennomført 12. mars – 5. mai 2018 blant utenlandske skiguider og 

skiturister, i Troms (Nord-Troms, Tamokdalen og Tromsø). Undersøkelsen ble gjennomført online i 

Google forms på fire språk (engelsk, fransk, tysk og italiensk). Rekruttering av respondenter skjedde 

via direkte henvendelse til turister, infoskriv med QR kode på parkeringsplasser, overnattingssteder, 

via mannskap på Uløyferga og «Polargirl». Link til undersøkelsen ble også delt på ulike 

Facebooksider. Totalt oppnådde man 127 respondenter. 52 % av disse var deltakere i gruppe uten 

guide, 18 % guider med UIAGM sertifisering, 14 % guider med annen kvalifikasjon og 22 % deltakere 

med guide. 36 % av respondentene var finske. Andelen fra Mellom-Europa var betydelig lavere med 

henholdsvis 12 % fra Østerrike, 10 % fra Italia, 10 % fra Tyskland, 8 % fra Sveits og 7 % fra Frankrike. 

Over 80 % var menn. 

Bakgrunn for undersøkelsen var «Reiselivet i Norge opplever stadig økning på vinterturisme. 

Nordnorsk reiseliv kan vise til 7 prosent økning i vinterturismen sammenlignet med fjoråret. Tall fra 

Visit Lyngenfjord viser vel 30 000 gjestedøgn i Nord-Troms relatert til skiturisme. I tillegg kommer 

http://http/www.vegvesen.no/
http://kartverket.no/Kart/
https://opentopomap.org/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fsnoskredvarsling%2F&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148449610&sdata=rypkAJ9Xg9C%2FvJfc8K6YrQ%2FrKJQxuROI97E4tJbpPFI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fen%2Favalanche-bulletins%2F&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148459615&sdata=d9ZBpWPIAGUeLpxPNCTCC40Eg%2ByLze7oKsNo0DsW%2F5c%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fmedia%2F1587%2Fchecked-the-avalanche-forecast-on-varsom.pdf&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148459615&sdata=EJ9163crGQNdb8NR3bbq9TQEWuQqjQt9BnpPhT3HuDg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fmedia%2F1587%2Fchecked-the-avalanche-forecast-on-varsom.pdf&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148459615&sdata=EJ9163crGQNdb8NR3bbq9TQEWuQqjQt9BnpPhT3HuDg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fmedia%2F1647%2Ffakta_varsom_de.pdf&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148469620&sdata=Nb%2B8%2BMnW%2B9u91P%2F2GNAWwBad9j%2FfqLWvtQokAxxaoRQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fmedia%2F1650%2Ffakta_varsom_fr.pdf&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148479634&sdata=kAcWEz5NULvJLumqprW%2BtO4B953mSqkFb%2BlCuhmolIo%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fmedia%2F1651%2Ffakta_varsom_it.pdf&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148479634&sdata=irbLzea3uvrCPAntcdevaP24IX7rG3lXKwQIbMoHPgc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fmedia%2F1649%2Ffakta_varsom_fi.pdf&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148489644&sdata=z7%2FQF2NV1ujsRzNnGXZM49cSZmhuIC25a1RFOt7dv3Y%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fmedia%2F2127%2Fkube_original_300119_trykk.pdf&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148489644&sdata=%2FZqWOQe9ASpbZJuyZAPrUmlH8MRQAIZm643eZCwNcjc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fmedia%2F1837%2Fvarsom_plakat_turisthytte_trykk_stor.pdf&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148499649&sdata=pVjWWQFOPrWa56tpE1TiKQ4JKgnmNs%2Fs1FL4SfVraqg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fmedia%2F1835%2Fvarsom-plakat-hytte-a3_trykk.pdf&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148499649&sdata=PlZnPn%2BZ3jAy5eBfWm7mjU3mdKBmqgiTDkmJ1Qy%2FS%2BQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.varsom.no%2Fsnoskredskolen%2F&data=02%7C01%7CHaaken.Michael.Christensen%40innovasjonnorge.no%7C07cb08fc07744196ce2508d691bc80a9%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C636856636148509658&sdata=sGJW13BwEgModd7bQ3l9fCNX6gZqYFI3VYsHKdCAZ0w%3D&reserved=0
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besøkende gjennom Ski & Sail, Airbnb ol. Også antall skredhendelser og nestenulykker blant 

utenlandske skiturister har økt, og bare denne sesongen er det registrert over 30 hendelser/ulykker 

blant utenlandske skiturister. Siden 2012 har ni utenlandske skiturister omkommet som følge av 

snøskred.» 

Målet var å finne ut hvordan skituristene vurderer snøskredfaren før og under tur i Norge. Dette for å 

forstå hvordan Snøskredvarslingen og Varsom.no kan tilby denne gruppen enda bedre informasjon 

for å gjøre trygge veivalg på tur. 

Undersøkelsen viste at utenlandske skiturister i stor grad kjenner til - og bruker - snøskredvarslet på 

varsom.no i turplanleggingen. Både guider og grupper uten guide klarer seg godt med skredvarslet 

som publiseres enten på norsk eller engelsk, men mener at det er et behov for mer detaljert 

informasjon i den engelske versjonen av varslet slik at utenlandske brukere får mer inngående 

kjennskap til snødekkehistorikk o.l. Den engelske versjonen av varslet må også gjøres bedre kjent og 

lettere tilgjengelig blant utenlandske brukere. Utenlandske tindevegledere og skiguider vurderer 

skredproblemet som den viktigste informasjonen i skredvarslet. Grupper uten guide anser 

faregraden som det viktigste. 

Det var imidlertid liten kjennskap og bruk av regObs både blant utenlandske skiguider og blant 

grupper uten guide. Det var i stor grad mangel på engelsk versjon av appen som var årsak til at denne 

ikke ble brukt. Det er et stort ønske om engelsk versjon også av regObs app’en.  

Tiltak som f.eks. skredvarsel på flere språk enn dagens løsning, eller tiltak med infoskilt om skredfare 

ved parkeringsplasser og utskrift av varsel på hoteller er ikke noe denne gruppen mener gir de 

nødvendig informasjon om skredfare. 

51 % av guidene (n=31) anser seg som eksperter på snøskred. 60% som eksperter på ski. De velger 

turmål ved å studere kart, guidebøker, websider eller har gjort den aktuelle turen tidligere. 90 % 

hentet informasjon om været fra Yr.no, og værprognoser fra varsom.no er hyppig valgt (nær 70 %). 

90 % brukte skredvarselet på varsom.no når de skulle vurdere skredfaren på forhånd. Over 30 % fikk 

også informasjon fra andre guider. 41 % av guidene kjenner til regObs appen og benytter seg av 

bratthetskartet på applikasjonen. Nesten 40 % har også lagt inn observasjon på regObs. 6 % av 

guidene kjenner ikke til skredvarslet på varsom.no og litt over 6 prosent sier at de ikke kan benytte 

seg av den på grunn av språk. 

35 % av respondentene i grupper uten guide (n=65) vurderer sine skredkunnskaper til 3 på en skala 

fra 1 – 7 (1 er nybegynner, 7 er ekspert). 40 % vurderer sine skikunnskaper til 5. 68 % av denne 

gruppen bruker kart når de skal planlegge turmål, og over halvparten velger tur ut i fra 

guidebøker/internett. 35 % er kjent i området, og har gjort denne turen tidligere. 

Definerte tiltak etter undersøkelsen var å gjøre den engelske versjonen mer tilgjengelig og å komme 

med en engelsk versjon av varsom app og regObs app. Varsom som merkevare har ikke en betydning 

for utenlandske skiturister eller automatisk gjenkjenning i browsere, og navnet må derfor vurderes. 

Utvikling av et varslingssystem når en entrer nye områder lik det skotske BAA appen, varsel integrert 

i bratthetskart og et mer oppgradert varsel senere på kvelden (18-20) / tidlig morgen (09:00) fremfor 

nåværende publiseringstidspunkt var andre definerte tiltak. 

Resultatene fra undersøkelsen ble benyttet til å videreutvikle og å komme med nye og forbedrede 

versjoner av både varsom og regobs.  
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2.3. Skredkortet 
Skredkortet er et kort litt større enn et kredittkort og inneholder link til varsom.no, faregradskalaen 

for snøskred, tips til hva man bør gjøre og huske på når man er på tur, og ikke minst hvordan man 

skal vurdere risiko. Her brukes tre filtre: turplanlegging (passer denne turen for deg og din gruppe?), 

områdevurdering ved turstart og enkelthengvurdering / kritiske valg underveis. Faregradskalaen har 

fem nivåer: 1 = liten (grønn), 2 = moderat (gul), 3 = betydelig (oransje), 4 = stor (rød) og 5 = all ferdsel 

frarådet (denne benyttes svært sjelden). Det går tydelig fram at de fleste ulykker skjer på faregrad 2 

og 3, og at man bør være ekstra forsiktig dersom terrenget er brattere enn 30 grader. 

http://www.varsom.no/media/1335/nve-skredkort-2014-side-1-4-v8.pdf  

Det er etablert hentesteder på ulike steder i Norge for skredkortet. I Tromsø er dette DNT Tursenter 

og Tromsø Ski og Sykkel. 

 

2.4. Informasjonskampanje Visit Norway 
Visit Norway har i mange år fulgt med på toppturtrenden og kjørt kampanjer rettet mot utenlandske 

skiturister og for å løfte fram Norge som toppturdestinasjon. Fokus på sikkerhet har vært tydelig fra 

starten og i samarbeid med NHO, Virke, Røde Kors, Den Norske Turistforening (DNT) har man sørget 

for printede brosjyrer (sommer og vinterversjon) på turisthytter og rundt omkring. Disse har hatt 

fokus på fjellvett og vært utgitt på flere språk. I de senere år er disse blitt erstattet av elektroniske 

versjoner. 

Det ble i 2018 satt ekstra fokus på toppturturisme og egen landingsside for Ski Touring ble lansert. 

Her finner man mye informasjon om snøforhold, vær, Fjellvettreglene, overnattingsmuligheter (link 

til DNT), sikkerhet i fjellet, populære destinasjoner og link til aktuelt destinasjonsselskap. Det gis klare 

anbefalinger om bruk av sertifisert guide og det linkes til Nortind. Det er tydelige linker til varsom.no, 

regobs appen og yr.no, og det er i tillegg utviklet to filmer. Den ene går på vurdering av forholdene 

og den andre på hva man bør pakke i sekken.  

 

2.5. Markedsundersøkelse blant turoperatører - Ski Touring Norway  
Innovasjon Norge og NCE Tourism Fjord Norway gjennomførte i 2017/18 en undersøkelse blant 

turoperatører i USA, Frankrike, Spania, Tyskland, Østerrike, Sveits og Sverige 

(Hjemhentingsprosjektet). Formålet var å kartlegge hvilke turoperatører som har Norge i sine 

programmer, deres oppfatning av Norge som en topptur destinasjon på ski, hvordan de jobber, finne 

relevante websider, magasiner, organisasjoner o.l. Det ble gjennomført intervjuer med de mest 

relevante turoperatørene i hvert marked. 

Hovedfunnene viser at det er en økende interesse for toppturer på ski i samtlige markeder, bortsett 

fra USA hvor interessen er stabil. Norge er en populær topptur destinasjon og selve skikjøringen er 

reason-to-go. Norge blir sett på som et unikt sted for å kombinere skikjøring og nærhet til havet, og 

med lett tilgang til uberørt natur i mye snø av høy kvalitet. Den lange vårsesongen er et pluss da det 

enda er gode forhold i nord etter at sesongen i Alpene er over. Lyngsalpene er en viktig destinasjon. 

De fleste reiser i grupper i regi av klubber og guider, eller sammen med venner. Sertifiserte guider 

anses som svært viktig og alle de franske, østeriske, tyske og sveitsiske turoperatørene benytter 

nesten alltid egne guider. Norske guider oppfattes som for kostbare, spesielt sammenlignet med 

guider i Alpene. Viktige utfordringer i Norge er et generelt høyt kostnadsnivå, begrenset kapasitet på 

overnatting, transport og guider, samt ustabilt vær. 

http://www.varsom.no/media/1335/nve-skredkort-2014-side-1-4-v8.pdf
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Undersøkelsen identifiserte 14 franske turoperatører, hvorav det ble gjort intervju med 6. De franske 

topptur turistene representerer et nisjemarked med mye lidenskap og lang erfaring på ski. De setter 

guiding på fransk, natur, snøforhold og sikkerhet først. Dette er viktigere enn komfort, lokal mat og 

andre aktiviteter. De er også mest villige til å betale for guide og planlegging av turen. 

Sikkerhetsutstyr og egen guide inkluderes i pakken, men de har startet samarbeid med lokale guider i 

det siste. Guiding på fransk anses som essensielt. Skiguidene er viktigst og har størst påvirkning. 

Internett, sosiale media og word-of-mouth benyttes mye. Få benytter magasiner, messer og annen 

print.     

I Tyskland, Østerrike og Sveits ble totalt 8 turoperatører intervjuet. Mange av disse har tilbudt 

toppturer i Norge i en årrekke, og etterspørselen har økt betydelig de siste årene. Det er stort fokus 

på å kunne tilby Nord-Norge og gjerne kombinasjonen Ski & Sail. Guiding er en svært viktig faktor og 

alle turoperatørene benytter egne sertifiserte guider fra sitt hjemland. Skiguiden er ofte også 

turguide som reiser med på hele turen og organiserer alt. Mange av turoperatørene er selv 

sertifiserte guider med faste gjester som følger dem rundt i verden til ulike destinasjoner. Toppturer i 

Norge oppfattes som vanskelighetsgrad medium / moderat, og at det derfor ikke er behov for lokale 

guider. Tidvis ser de at populære destinasjoner i Nord-Norge allerede har fått for mange skiturister 

og at er tendenser til å bli overfylt. Disse markedene booker heller individuelt enn i grupper. 

Internett, sosiale media og word-of-mouth er de viktigste informasjonskildene. Man ser en økende 

konkurranse mellom individuelle skiguider som tar private grupper til Norge. I Sveits anslår man at 

disse står for 50 % av markedet til Norge. 

I Spania ble 6 turoperatører identifisert og 4 av disse intervjuet. Norge anses som et trygt land å gå 

toppturer i, og trafikken forventes å øke men det er behov for økt kapasitet på overnatting. Guiding 

er svært viktig og de fleste gruppene har med seg egen guide. Bruk av lokale guider er for kostbart. 

Base camp med dagsturer eller ski & sail er populært. Alle turoperatørene benytter web, messer, 

aviser, magasiner og sosiale medier i sin markedsføring.  

I USA er det få turoperatører som selger toppturer i Norge. 3 operatører ble intervjuet. Norges 

renommè er en «serious place to ski». Betalingsvilligheten for guide varierer, men de understreker at 

på steder som Norge med større risiko for snøskred og komplekst terreng kan det være avgjørende 

med en guide. I større grupper (50 +) benytter de egne guider. Internett, messer og sosiale media 

benyttes i markedskommunikasjonen. Word-of-mouth og gjenkjøp er svært viktig.  

6 svenske turoperatører ble intervjuet. Tromsø, Lyngen, Senja, Tamokdalen og Narvik er kjente 
skiområder i Nord-Norge. Norge representerer ofte ekstremkjøring som ikke passer for alle. 
Turoperatørene ønsker seg enklere toppturer for å møte det økende behovet blant mindre erfarne 
skikjørere og nybegynnere.  Sertifisert guiding betegnes som et kjerneelement og nødvendig for å 
oppnå en sikker og positiv opplevelse, i tillegg til å kunne lokalisere de beste forholdene og gi 
gjestene best mulig valuta for pengene. Internett og sosiale medier oppgis som viktige 
markedskanaler, i tillegg til også magasiner. Messer og blogger er mindre brukt, mens word-of-
mouth er svært viktig.  
 
 

2.6. Forskning Center for Avalanche Research and Education (CARE) 
CARE er et kompetansesenter for snøskred som skal vektlegge temaet sikker ferdsel i vinterfjellet, 

med spesiell vekt på utfordringer tilknyttet snøskred. Fokus skal være på den menneskelige faktor. 

Målet er å bygge opp et nettverk som blir et helhetlig og samlende nasjonalt nav for forskning, 

utdanning, informasjon og formidling om snøskred. På sikt er det et mål at senteret skal utvikles til å 

bli en nasjonal innfallsport til kunnskap om snøskred i Norge, og at senterets funksjoner skal samles. 
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De fleste skredulykker skyldes menneskelige feil og derfor vil hovedfokuset i forskningssatsningen 

være på den menneskelige faktor, blant annet beslutningsprosessen og hvordan heve kvaliteten på 

denne, vurdering av risiko og motivasjon. En viktig oppgave vil også være å kartlegge påvirkning av 

faktorer som for eksempel tidspress, sosial status, gruppedynamikk, penger investert, bilder og 

posting i sosiale medier, skråsikkerhet osv.  

Bak CARE står Norges Arktiske Universitet ved Institutt for Psykologi og Institutt for Teknologi og 

Sikkerhet, Idrettshøgskolen, Handelshøgskolen ved UiT og NVE. Disse deltar også i internasjonalt 

samarbeid. CAREs visjon er 0 omkomne i snøskred i Norge. 

CARE har en rekke forskningsprosjekter, blant annet «Tourism and guiding». 

 

2.7. Informasjonsmøter og skredkurs nasjonalt 
Den Norske Turistforening, turlag og fjellsportgrupper, CARE, enkeltaktører med flere har holdt en 

rekke informasjonsmøter og skredkurs over hele landet i løpet av de siste årene. Aktører som XXL og 

Hvitserk holder foredrag for sine kunder og andre interesserte. 

 

2.8. Informasjon om varsom.no på flyplasser 
I et samarbeid mellom Visit Norway, NVE og Avinor, ble det i desember 2018 satt ut infokuber om 

varsom.no ved bagasjebåndene på en rekke aktuelle flyplasser i landet, deriblant Tromsø. Målet er å 

nå ut med varselet til enda flere turister som skal på toppturer. 

 

Kubene på Tromsø og Svolvær Lufthavn (foto: Agnete Ryeng) 

 

2.9. Bøker om toppturer 
Det er skrevet flere bøker om toppturer på ski som også er utgitt på engelsk. Disse er populære blant 

turistene og det selges mye av disse blant annet hos Tromsø Outdoor. Spesielt kan nevnes: 

- Toppturer i Troms. Espen Nordahl, første gang utgitt i 2010, ny utgave senere. Også i engelsk 

utgave «Ski Touring in Troms» - nominert til Banff Mountain Film and Book Award i 2013. 

Den oppdaterte versjonen inneholder flere turbeskrivelser, nye foto og bedre kart. Senja er 

også dekket, sammen med Lyngen, Kåfjord, Kvaløya, Tamokdalen med flere.    

- «Trygge toppturer». Espen Nordahl og Erlend Sande, utgitt i 2016. I 2018 også i engelsk 

utgave «Safer Ski Touring in Norway». Om 111 anbefalte norske skifjell med under 30 
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graders helning. Turer i Lyngen, Senja, Narvik og Lofoten er alle dekket i boka, som 

inneholder turbeskrivelser, kart, foto og informasjon om snøskredfare. 

- «The Lyngen Alps». Sjur Nesheim og Eivind Smeland, utgitt 2013. Både vandring, klatring og 

toppturer på ski dekkes i denne. 

- «Vinterturboka». Troms Turlag, utgitt 2018. Beskriver minst 101 fine turer i og rundt Tromsø. 

Bilder, flyfotos, kart og tekst inspirerer til å finne turen som er akkurat passe for deg. Alle 

turer har presise fakta om tidsbruk, parkering, startsted og vanskelighetsgrad. 

 

 

2.10. Nortind utdanning for skiguider 
Norske Tindevegledere (NORTIND) ble stiftet i 1978 og er eneste representant for det internasjonale 

fjellførerforbundet IFMGA/IVBV/UIAGM (International Federation of Mountain Guides Associations, 

etablert i 1965) i Norge. Arbeidet er pr. i dag mye dugnadsbasert og med finansiering gjennom 

medlemskontigenter og kursavgifter. NORTIND har kvalifisert Tindevegledere/høyfjellsførere etter 

IFMGAs internasjonale standard siden 1982, og har ansvar for organisering, videreutdanning og faglig 

oppdatering av Tindevegledere i Norge. Kvalifisering gjennom NORTIND gir høy kompetanse på 

internasjonalt nivå for arbeid med mennesker i krevende fjellnatur. Godkjente Tindevegledere/førere 

er kvalifiserte til å veilede og føre i en særskilt form for friluftsliv, nemlig det bratte friluftslivet-

tindefriluftslivet. De er eksperter på klatring, brevandring, fjellskigåing, bratt skikjøring og 

skredvurdering.  

Arbeidet til IFMGA guidene er basert på en felles internasjonal plattform, Code of Conduct og det 

gjøres en kontinuerlig jobb for hvordan systematisere og dele erfaringer på best mulig måte. Denne 

sier blant annet at man skal ha fokus på bærekraft og redusere fotavtrykket. Det skal være maksimalt 

6 gjester pr. guide på en topptur. For å kunne virke som en godkjent IFMGA guide må man ha et 

aktivt medlemskap, dvs. godkjent utdanning som er faglig oppdatert minimum hvert andre år, ha en 

ansvarsforsikring på Euro 5 mill. og bidra til alpin fjellredning. Guidene deler også et felles 

verdigrunnlag rundt menneske og natur, og deler erfaringer underveis i sitt virke. Som sertifisert 

guide har man rett til å arbeide i alle land hvor yrket er regulert.  

Internasjonalt er det over 20 nasjonale medlemsorganisasjoner og ca. 7 000 godkjente guider. I 

Norge finnes det ca. 110 ferdig utdannede Nortind guider og 30 er under kvalifisering. I Norge er det 

behov for flere guider på ski enn i klatring og nytt av året er derfor Skivegleder-utdanningen. Ved 

søknadsfristen i desember 2018 var det 60 søkere til 10 plasser. 12 av disse søkerne tas opp i 2020 og 

neste utlysing blir i 2021. Denne skal «kvalifisere kandidatene for skiføring og friluftslivsvegledning i 

høgfjellet i tråd med norsk og alpin friluftslivstradisjon. Kandidatene skal utvikle forståelse for de 

historiske, politiske og sosiale sammenhenger ski- og friluftslivvegledning inngår i, samt utvikle evne 

til refleksjon og kritisk tenkning omkring menneske, natur, kultur og samfunn». Opptakskravene er 
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harde og kvalifiseringen går over 2,5 år, 40 kursdager, 6 uker praksis og minst 800 timer 

egenutvikling. Kursene er fra fem dager til to uker lange, og foregår over hele Norge. Sentrale tema i 

kvalifiseringen er snø og skred, ski og bre. Det jobbes nå med å få etablert dette som en Fagskole. 

Målet er å dekke behovet for kvalifiserte guider og øke kvaliteten på kvalifiseringen. Gjennom en 

Fagskole vil dette være enklere å få til pga. reduserte kostnader for den enkelte deltager (nå koster 

utdanningen 350’ – 400’ kroner), økt synliggjøring av studiet, og en mer effektiv organisering 

gjennom en studieadministrativ profesjonalisering. 

Nortind har oversikt over samtlige IFMGA Mountain Guider og kan sende sms varsler til alle. Dette 

ble gjort under ekstreme forhold i nord vinteren 2018. Det jobbes med å lage en felles database hvor 

guidene kan hente relevant informasjon for ønsket destinasjon. Tips og informasjon om guidepraksis, 

kart, bøker, varsler, vær og nødnummer til besøkende guider ligger på Nortinds websider, 

http://www.nortind.no/en/admission. Her har de også en oversikt over alle norske sertifiserte 

guider. 

Gjennom IFMGA Environmental and sustainable access commission jobbes det aktivt med 

utfordringene innen miljø, for eksempel gjennom egen miljøplattform og å redusere antall flyreiser 

gjennom lengre oppholdstid på turene. Norge innehar presidentskapet i denne kommisjonen ved Leif 

Magnussen, også President i Nortind.  

Norske tindeveiledere klarer ikke å dekke det store behovet som er for guider. Derfor ble Arktisk 

Naturguide Studium ved Norges Arktiske Universitet etablert i 2012. Studiet går over ett år og har 

fokus på friluftsliv og turisme i Arktis, og jobber bl.a. med vær, snøskred, trygg guiding, men ikke 

spesifikt for ski og topptur. Over 300 guider er utdannet i løpet av tre år. Studiet har ingen 

ambisjoner om å overta Tindeveileder kvalifiseringen, men har som mål å få flere guider som kan 

gjenkjenne skredterreng og holde seg unna potensielle farer i norsk natur. Studiet har vært tilbudt på 

Svalbard og er nå også etablert i Lofoten. De to studiene har felles interesser i å framheve 

betydningen av kompetente og sertifiserte guider, noe som vil styrke reiselivet. De jobber også 

sammen mot myndighetene.  

Et slikt bevis har alle IMFGA-sertifiserte guider. Disse skal nå fornyes for å gjøre det vanskeligere å 

kopiere. 

 

 

2.11. Den Norske Turistforening (DNT), Troms Turlag og Fjellsportgruppa 
DNT har et samfunnsoppdrag som går på å få flest mulig til å nyte naturen og derigjennom også et 

viktig informasjonsansvar. De gjennomfører ca. 5.000 arrangementer hvert år, blant annet en rekke 

skredkurs. De har nå også kommet med en ny modul for viderekomne. I 2016 ble Fjellvettreglene 

revidert og skredvarselet ble lagt til. 

Det gjøres stadig flere tiltak for å informere sine hyttegjester om skred. På de betjente hyttene er det 

enklere å formidle budskapet da dette kan gjøres personlig. På selv- og ubetjente hytter forsøker 

http://www.nortind.no/en/admission
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man også å informere best mulig. Det er blant annet foreslått varsomkuber på alle hyttene. Det er 

stadig flere og flere utenlandske gjester på hyttene. 

Troms Turlag har lenge hatt fokus på sikkerhet, blant annet gjennom utdanning av turledere og 

skredkurs. Turlaget har et godt samarbeid med Politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, 

Fjellsportgruppa, DNT og andre. 

Fjellsportgruppa er en del av Troms Turlag. I 30 år har de jobbet med sikkerhet i fjellet. De arrangerer 

fellesturer og kurs på ulike nivåer. De har utviklet en utdanningsstige når det gjelder snøskred og 

kursene ble endret etter at varsom.no ble lansert og følger denne. De startet opp med faste 

skredseminarer flere ganger i året, et arbeid som er overtatt av CARE. En dag i året arrangerer 

Fjellsportgruppa Skredvettdagen i Kroken. Et viktig fokus er hvordan den menneskelige kompetanse / 

faktor kan brukes best mulig. Sammen med Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, Virke, Hanen og Røde 

Kors har de utviklet brosjyren Winter Safety. Denne er på engelsk og tysk, og inneholder informasjon 

om hvordan man bør planlegge en tur ute i vinter Norge. Her står det blant annet om vær, 

føreforhold, manglende mobildekning, valg av skredsikre ruter, sikkerhetsutstyr man bør ha med, 

anbefaling om å benytte Nortind guide, fjellvett regler, redningstjeneste og pakkeliste. Det er linker 

til værvarsler, Nortind, men ikke til varsom.no.  

 

2.12. Norsk Fjellsportforum 
Norsk Fjellsportforum (NF) er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner med 

aktiviteter på bre, klatrefjell og innen bratt vinterfriluftsliv som virkefelt. Medlemmer i Norsk 

Fjellsportforum er ikke enkeltpersoner, men grupper med vesentlig kompetanse innen fjellsport. 

Medlemmene består av Den Norske Turistforening (DNT) med alle de lokale fjellsportgruppene i DNT 

fjellsport, Norges Klatreforbund (NKF) med alle sine klatreklubber, samt andre kursarrangører, 

fjellsportgrupper, klatreklubber eller andre grupper med betydelig kompetanse innen fjellsport.  

Norsk Fjellsportforum har utviklet og vedlikeholder Nasjonal standard for instruktører, førere og 

kursarrangører i fjellsport, med egne utdanningsstiger innen klatring, brevandring og 

skredopplæring. Standarden ble etablert i 1994 og har etter det gjennomgått flere revisjoner. NF 

forvalter i dag et omfattende nasjonalt instruktørregister og en sentralisert godkjenningsordning for 

instruktører og instruktørkursdeltakere. NF-logoen er et kvalitetsstempel og skal være en forsikring 

for kunder og kurskandidater om at både arrangøren og de benyttede instruktører og førere er 

godkjent gjennom Norsk Fjellsportforum. 

I Nord-Norge er følgende godjente NF-arrangører av skredkurs: Midnight Sun Mountain Guides (nivå 

1) og DNT (nivå 2). Totalt er det 13 godkjente arrangører, begge nivåer. I tillegg har NF fem 

medlemmer uten arrangørgodkjenning, deriblant Nortind. 

 

2.13. Kommunene 
Kommunene har beredskap iht. Lov om Kommunal Beredskapsplikt. De jobber med snøskred som 

kan være en trussel mot boligområder - stenging av veier, evakuering og isolerte bygder som følge av 

dette. De kommer også inn etter ulykker med psykososiale kriseteam, innkvartering og forpleining av 

pårørende osv.  

I 1997 opprettet Tromsø kommune en kommunal overvåkningsmodell. Denne bygde på et tett 

samarbeid mellom kommunen, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Vervarslinga for Nord-Norge. 

Dette ble videreført som et interkommunalt samarbeid i 2002, Nordnorsk Skredovervåkning (NNSO). 
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Samarbeidet er senere utvidet, og NVE, Statens Vegvesen, Røde Kors, politidistriktene Vestfinnmark, 

Troms og Midtre Hålogaland, samt en rekke kommuner i de tre nordligste fylkene er nå med i 

nettverket for samfunnssikkerhet. Samarbeidets mål er å øke tryggheten til befolkningen i 

snøskredutsatte områder med værdata, prognoser, meteorologisk kompetanse, daglige snømålinger, 

definerte varslingskriterier og skredfaglig kompetanse. Dette gjøres gjennom en døgnkontinuerlig 

varslings- og overvåkingstjeneste. NNSO har i dag 16 medlemskommuner som strekker seg fra 

Flakstad i Lofoten i sør til Nordkapp i nord.  

 

2.14. Håndbok – Risikostyring og HMS i naturbasert reiseliv 
Norges Arktiske Universitet, i samarbeid med en rekke reiselivsaktører, har utarbeidet en håndbok 

som beskriver hvordan naturbaserte reiselivsbedrifter kan bygge opp et risikostyringssystem som 

tilfredsstiller kravene til den norske HMS lovgivningen. Samtidig tar systemet hensyn til særlige 

forhold innenfor reiseliv. Systemet er en del av «Varde – opplevelseskvalitet», et nasjonalt   

kvalitetssystem for reiselivsbedrifter innen natur og kulturbasert reiseliv.   

https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/4629/4233 

 

 

3. Hvilke tiltak er gjennomført – lokalt 
✓ Gir informasjon 

✓ Oppfordring til bruk av sertifiserte guider og samarbeid med turoperatører 

✓ Informasjonsinnhenting fra topptur gjester 

 

3.1. Informasjon 
Mange reiselivsbedrifter gjør en god informasjonsjobb. Skredvarselet varsom.no er godt kjent og 

mange viser til dette og værvarselet på yr.no. Mange henger opp varslene daglig og advarer dersom 

det er farlige forhold i fjellet. På dager med høy skredfare 3 og 4 anbefaler mange sine gjester å være 

ekstra varsomme, og i noen tilfeller bes de å revurdere rutevalg om man hører om noe man blir 

bekymret over. For eksempel samler aktivitetsavdelingen på Hamn i Senja sine gjester og snakker 

med dem om forholdene og går gjennom varslene. En aktør sier at de har vær varsom plakater og 

skredbøker på alle leilighetene sine.  

Noen har også linker til varslene og annen relevant informasjon på sine hjemmesider. Det er god 

kontakt og utstrakt samarbeid mellom reiselivsaktører i Troms og både internasjonalt sertifiserte 

guider og lokale guider (både sertifiserte og usertifiserte). Mange mangler dog informasjon, varsler 

og lenker til varsom.no på sine hjemmesider, andre kanskje har litt informasjon på norsk men ikke på 

andre språk, mens noen ikke gir informasjon i det hele tatt, kanskje fordi de har manglende 

kjennskap og kunnskap selv. Noen gir ikke noen form for informasjon vedr. toppturer og skredfare, 

men henviser på forespørsel til varsom.no. Potensialet for å nå ut enda bedre til våre toppturgjester 

med relevant informasjon er stor.  

Visit Lyngenfjord, som er den destinasjonen i Troms som har flest topptur-gjester, formidler 

informasjon aktivt mot sine medlemsbedrifter. Dette i form av plakater, lenke til varsom.no, info fra 

Røde Kors, skredkort osv. På websidene har destinasjonsselskapet mye informasjon om forholdene i 

https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/4629/4233
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fjellet og fare for snøskred. Det gis også anbefalinger på bøker, kart og pakketurer med overnatting, 

guide og måltider. Mange av overnattingsstedene i regionen har en bok hvor gjestene skal registrere 

seg før de går på tur. 

Visit Lyngenfjord fikk i 2016 midler fra Troms fylkeskommune til et prosjekt hvor man sammen med 

en tindeveileder kartla hvilke områder er viktigst for skiturister og hvilke parkeringsplasser som er 

hyppigst brukt. Det ble utviklet skilt på flere språk med link til varsom.no og hvor alle skigåere blir 

spurt om de har vurdert skredfaren. På denne måten håper man å få mer kontroll på utfarten av 

toppturgåere, noe som vil bidra til en sikkerhetsmessig fordel både for lokalbefolkning og turister. 

Skiltmalen som ble utviklet er fritt tilgjengelig for alle andre kommuner i Troms. 

https://visit-lyngenfjord.com/no/bransjenett/Skiltmal-for-skiparkeringsplasser 

En oversikt over materiell fra Rune Engeset i NVE er i februar 2019 delt av Arctic-365 med Visit 

selskaper og reiselivaktører som har topptur gjester. Dette omfatter printversjon av varselet på norsk 

og engelsk, en tosiders brosjyre på engelsk, fransk, italiensk, tysk og finsk, print av egen varsomkube, 

plakat, samt link til snøskredskolen. 

Mange sier at de ikke gir anbefalinger om hvor gjestene bør gå fordi de ikke ønsker å være ansvarlige 

og påført erstatningsansvar og kritikk i media. Dette er for å sikre seg selv mot å komme i vanskelige 

situasjoner i ettertid.  

Tromsø Outdoor er et godt besøkt sted for toppturgjester, både de som er i grupper med guide og de 

som er alene eller i grupper uten guide. Mange guider kommer også innom ettersom stedet er blitt 

godt kjent i miljøet. Tromsø Outdoor leier ut ski eller truger, og deler da ut et hefte «Winter safety in 

the Norwegian mountains» til alle kundene. Heftet er laget av Innovasjon Norge, DNT med flere, og 

finnes på engelsk og tysk. De ansatte gir mye informasjon og deler av sin erfaring når det gjelder 

turmuligheter og forhold. De henviser til varsom og yr, og anbefaler og selger også mye kart og bøker 

om toppturer i Tromsø-regionen.  

Det er ikke bare topptur gjestene som ferdes i skredfarlig terreng. Fjellheisen i Tromsø fraråder 

turister å gå opp Sherpatrappa når de mottar spørsmål. Kommunen har hengt opp noen skilt i starten 

av turstiene om skredfaren, men det er nok ikke godt nok fordi det er mange som fortsatt går 

uansett forhold. Et skriv mottatt fra Kommunen er også hengt opp i Steinbaren. 

 

3.2. Bruk av sertifiserte guider og samarbeid med turoperatører 
Visit-selskapene og reiselivsaktører anbefaler bruk av (sertifiserte) guider og henviser til disse, samt 

lokale aktører som har spesifikk kunnskap. Ofte anbefales gjestene til å ta kontakt med disse direkte. 

Man har også god kjennskap til mange av de internasjonale guidene. Mange av reiselivsaktørene har 

hatt årelange samarbeid med internasjonale turoperatører og guider, som ofte kan være samme 

person. Mange av disse guidene har vært etablert i nord, spesielt i Lyngen, i mange år og har sine 

faste kontakter og partnere på overnatting, transport, utstyr og bespisning. De trenger derfor ikke 

Visit-selskapene i stor grad, og det er relativt liten kontakt selv om noen guider bestiller overnatting 

gjennom disse.  

Flere av overnattings- og båtaktørene stiller som krav at gruppene enten bestiller skiguidetjenester 

gjennom dem eller kan dokumentere at de leier inn sertifisert IFMGA godkjent guide. Mange har 

faste rutiner når det gjelder sikkerhetsbriefing av skipper og guide. Her inngår sjekk av vær- og 

skredvarsel. Mange av gjestene er også i direkte kontakt for å spørre om hvilket utstyr som bør 

pakkes med. Språk er viktig. Gjestene må føle seg trygge med sin guide og da er guiding på eget 

https://visit-lyngenfjord.com/no/bransjenett/Skiltmal-for-skiparkeringsplasser
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morsmål avgjørende. Det samme gjelder kunnskap om snø kvalitet – denne er annerledes ved havet 

her nord og ikke som i Alpene. 

Flere av aktørene deltok i et avsluttet prosjekt Up North, et samarbeid mellom en rekke guider og 

relaterte bedrifter. Prosjektet var godt forankret i miljøene, men ble avsluttet som følge av 

uenigheter mellom sertifiserte og ikke-sertifiserte guider. 

 

3.3. Informasjonsinnhenting fra topptur gjester 
I tillegg til NVEs undersøkelse ang. kjennskap til og bruk av varsom, er det gjennomført intervjuer 

med ca. 20 toppturgjester og en liten markedsundersøkelse om informasjonsinnhenting i et kort 

spørreskjema (10 spørsmål). Dette ble gjennomført i april med hjelp av Tromsø Outdoor, Norrøna 

Concept Store i Havneterminalen og Vulkana.  

Undersøkelsen er liten med få respondenter og påvirkes av at data er samlet inn på få steder og i 

løpet av en kort periode. Resultatene gir likevel en verdifull indikasjon på faktiske forhold. 

 

3.3.1. Intervjuer 
Norske gjester kjenner i stor grad til varsom og benytter dette. Blant de utenlandske gjestene er 

kjennskapen blandet. Noen kjenner til varselet og har benyttet det, mens andre aldri har hørt om 

det. Det virker som en tendens blant mange av de som leier utstyr (både norske og utenlandske), at 

de stoler på andre når det kommer til å bestemme rute og planlegge utfra forholdene. Dette virker å 

gjelde om det er par (kvinnen overlater ansvaret til mannen), vennegrupper eller om man besøker 

noen som bor i Tromsø (overlater ansvaret til den lokale). Som en fransk kvinne sa det. «I leave it to 

my husband – he is a good skier! Besides we have been in Norway many times». En annen gruppe 

bestående av tre utenlandske kompiser pekte alle på hverandre og sa at de andre hadde ansvaret. De 

som er i følge med en guide overlater i stor grad ansvaret til denne. 

Mange av de utenlandske gjestene er vant til å benytte tilsvarende varsler i eget hjemland. Flere har 

vært i Troms tidligere, kjenner til varsom og synes det er et fint verktøy. Andre hadde sett lokale 

varsler, men var usikker på om det var varsom, selv når jeg viste dem logoen. En person ønsket å 

kunne laste ned tracking av egen rute i app’en, slik det er mulig i Frankrike. En annen viste til 

omfanget av informasjon i Alaska – både på flyplass og ellers ble man stadig minnet på fare om bjørn 

og snøskred gjennom mye og synlig informasjon. Av mine informanter hadde to lagt merke til 

varsomkuben på Langnes flyplass – begge disse mente at den kunne vært mer synlig. En guide hadde 

ikke lagt merke til denne enda han ofte er på flyplassen og henter gjester. En poengterte også at det 

hadde vært fint med informasjon på hotellet. En annen skulle på trugetur til Senja og hadde blitt 

gjort oppmerksom på farlige forhold og tips om varselet når han booket overnatting, noe han satte 

stor pris på. En vennegruppe hadde kjøp boka til Espen Nordahl, i tillegg til å studere varsom. De 

hadde med utstyr, men én i gruppa måtte leie ski da disse var blitt borte i bagasjen. Disse sa at i 

Alpene ser man informasjon om snøskredfare overalt, selv i alpinbakkene.  

Språkutfordringer gjør at mange ikke klarer å ta til seg tilstrekkelig informasjonen i varsom. Av de 

som ikke hadde hørt om varsom så viste de aller fleste takknemlighet over å bli kjent med denne og 

noen lastet ned app’en der og da. 

Noen av de norske informantene hadde god kjennskap og lang erfaring med toppturer. De som 

betegnet seg mer som nybegynnere besøkte familie eller venner i Tromsø og skulle ut på tur med 

disse. En ung jente fra Oslo var på besøk hos venner og hadde gått få toppturer. Hun visste ikke hvor 
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de skulle på tur og hadde heller ikke satt seg så mye inn i varselet. Hun hadde hørt om varsom, men 

overlot ansvaret til vennene sine. Hun syntes det var litt flaut å ikke kunne noe om dette. En annen 

ung jente innrømte at hun kunne lite om snøskredfare og at hun ikke torde gå alene. Hun poengterte 

at hun var litt engstelig av seg og leide skredpakke for å gå på Rødtinden. Et par av informantene var 

unge jenter, den ene i Forsvaret og den andre under utdanning i Politiet og tidligere gjennomført 

førstegangstjenesten. Begge disse forklarte, uavhengig av hverandre, at det i Forsvaret er god 

opplæring rundt snøskred og at det også er fokus på dette i politiutdannelsen. En norsk informant 

mente at en del av informasjonen i den nye varsom/regObs app’en kun fantes ved nedlasting i en 

browser, og mente at det var dumt da det ikke er sikkert at man alltid har nettilgang. 

De fleste informantene bodde på Airbnb i Lyngen og Tromsø, eller hos familie / venner i Tromsø. 

 

3.3.2. Spørreskjema 
Totalt fikk vi 81 respondenter. 47 % av disse var i en gruppe uten guide, 21 % i gruppe med IFMGA-

sertifisert guide, 10 % i gruppe med annen guide, 18 % i par og 4 % alene. Respondentene kom fra 15 

ulike nasjonaliteter, flest norske (21 %), franske (15 %) og tyske (14 %). 21 % bodde på Airbnb, 20 % i 

leilighet, 17 % på hotell og 12 % på båt. De resterende var fordelt på lodge, hytte, privat og i 

campingbil. 

 

Hvilken informasjon søker du før du går på topptur? 

Informasjon rundt snøskred og vær er helt klart den informasjonen som søkes mest. Også 

informasjon om ruter, snø og bratthet er etterspurt. Spørsmålet ble stilt som åpen fritekst (uten 

svaralternativer). 

 

*antall svar 

 

Hvor finner du den informasjonen du søker? 

Nå det kom til hvor toppturgjestene finner informasjon, er internett svært mye brukt. Mange nevner 

spesifikt varsom. no og yr.no. Disse er naturlig nok mye bedre kjent blant de norske gjestene. I tillegg 

lytter mange til lokalbefolkningen. Spørsmålet ble stilt som åpen fritekst (uten svaralternativer). 
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I hvilken grad søker du informasjon om snøskredfare? 

På en skala fra 1 – 6 (1 = i svært liten grad / 6 = i svært stor grad) er gjennomsnittlig svar 4,88. 70 % 

sier at de i svært stor eller stor grad søker slik informasjon. 4 % sier at de i liten eller svært liten grad 

søker slik informasjon.  

Det er en signifikant forskjell som viser at de norske gjestene i større grad søker informasjon om 

snøskredfare enn de utenlandske. Dette er verdt å merke seg når undersøkelsen viser at dobbelt så 

mange av de utenlandske går på topptur uten guide enn de norske.  

De som går uten guide søker signifikant mer informasjon enn de som går i grupper med guide. 

Intervjuene gjennomført understreker dette – de som går med guide overlater ofte 

informasjonsinnhenting til denne og «følger bare med».   

 

 

I hvilken grad synes du slik informasjon er tilgjengelig i Tromsø-området? 

66 % synes informasjon om snøskredfare er tilgjengelig i stor eller svært stor grad. 4 % svarer i svært 

liten eller i liten grad. Gjennomsnittlig score er 4,74 (skala 1 – 6 hvor 1 = i svært liten grad og 6 = i 

svært stor grad).  
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De norske synes i signifikant større grad at informasjon om snøskredfare er tilgjengelig enn de 

utenlandske. Om man benytter seg av guide eller ikke, gir ikke et signifikant utslag her.   

 

Hvor søker du informasjon om snøskredfare i Tromsø-området? 

52 % oppgir varsom.no som sin kilde til informasjon om snøskredfare. Legger vi til nve.no, 

snøskredvarsel, regObs og app er antallet høyere, og vi kan gå ut ifra at det er varsom man henviser 

til. 

De norske toppturgjestene kjenner i mye større grad til varsom enn de utenlandske. 

 

*antall svar 

 

Hvor tilfreds er du med denne informasjonen? 

19 % er svært tilfredse med informasjon rundt snøskred i Tromsø-regionen, mens 36 % er tilfredse. 

27 % svarer at de er middels tilfredse, mens 10 % oppgir at de er under middels eller lite tilfredse. 

Gjennomsnittlig score er 4,68 (skala 1 – 6 hvor 1 = ikke tilfreds og 6 = svært tilfreds). 

Det er en signifikant forskjell mellom de som benytter guide og ikke. De som ikke går med guide er 

mer fornøyde med informasjonen som gis. Disse søker også informasjon om snøskred i større grad. 

Som nevnt tidligere er ikke de som går med guide like på søken etter slik informasjon da de «bare 

følger med» guiden og gruppen sin. 
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De som søker mye informasjon og de som synes det er mye informasjon tilgjengelig er mer tilfredse 

enn andre. De norske toppturgjestene er mer tilfredse enn de utenlandske. De har en 

gjennomsnittlig score på hhv. 5,12 og 4,55. 

 

 

 

Hvordan kan vi forbedre vår informasjon til toppturgjester? 

Her kom det flere synspunkter og innspill. Det meste gikk på at vi bør informere mer på nettsider, på 

e-post til de som har forhåndsbooket, på hotellene, på flyplassen og gjennom større synlighet hos 

Tromsø Outdoor. Dette for å gjøre det lettere å finne spesifikk informasjon om risikoområder og 

tipse alle om Varsom. Flere ønsket mer informasjon hos Visit Tromsø, i turistinformasjon og på 

websidene. Informasjon ønskes i egen infopakke til alle toppturgjester, på infoskjermer, større 

plakater og app på engelsk. Respondentene ønsket informasjon om følgende: 

- snøskredvarsel for alle de populære fjellene 

- guidede turer og booking av disse 

- rutevalg 

- anbefalinger av trygge områder. Disse bør være basert på forhold og grad av erfaring 

nødvendig  

- spørsmål til gjestene om de kjenner til snøskredvarselet dit de skal (og gi anbefalinger om 

alternativer) 

Når det gjelder selve varselet så kom det flere innspill på språk, først og fremst at alle elementer må 

oversettes til engelsk og ikke bare deler av varselet. Informasjon på tysk ønskes. Man ønsker all 

informasjon på ett sted og portaler som linker til alt, også en sentral webside med bilder av ruter på 

engelsk. Spesifikt ble oppdatert informasjon om siste dagers snøfall, snøforhold og temperatur, samt 

lettere tilgjengelig informasjon om topografi nevnt. 

I tillegg kom det ønske om infokvelder om snøskredvarsel og oppmerksomhet på risiko, og 

introduksjonskurs om snøskredvarselet og hva man bør se etter i terrenget. Det ble også poengtert at 

informasjon fra folk er det som er avgjørende - guider og lokalbefolkning gir den mest pålitelige 

informasjonen. Det ble også ytret ønske om et besøkssenter. 
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4. Effekten av tiltakene 
Med den store økningen i antall mennesker på topptur, er det tross alt gledelig å se at ulykkestallene 

har gått ned. De siste fem årene har i gjennomsnitt fem mennesker mistet livet hver vinter. Denne 

siste vinteren ble dessverre en nedtur med 11 døde, hvorav 7 i Troms.  

En beregning gjennomført av NVE og UiT viser at man kan anta en tjuedobling av antall turdager i 

potensielt skredfarlig terreng. En tilsvarende økning i dødstallene ville gitt 70 døde per vinter. Alt 

informasjonsarbeid, opplæringstiltak og forebyggende tiltak må man derfor kunne si har hatt god 

effekt.  

En felles strategi fra NGI, NVE og flere med markedsføring i èn kanal - Varsom.no, annet 

informasjonsarbeid og alle skredkursene med høy deltagelse gjennomført over lang tid har uten tvil 

bidratt til holdningsendringer. Det har vært kjørt en nasjonal dugnad med godt samarbeid over tid og 

felles informasjonskampanjer som har gjort nordmenn flinkere og mindre involvert i ulykker. For 

eksempel har det vært gjennomført skredkurs i Oslo, Trondheim og Tromsø med hhv. 1000, 600 og 

450 deltagere. 

 

5. Utfordringer 
Reiselivsaktørene melder at de guidene som kommer med gjester er godt oppdatert på både 

faregrad og snøskredvarsel, og at de sjekker værforholdene og undersøker snøen. De aller første 

utenlandske guidene kom til Troms allerede på slutten av 1970-tallet. De fleste som opererer i 

området nå er svært dyktige, har topp utdannelse og sertifisering, og mange har lang erfaring i fylket 

og kjenner da også de lokale forholdene. Det er et åpent internasjonalt miljø og guidene deler 

informasjon seg imellom hele tiden. De aller fleste skituristene er skivante folk, opptatte av sikkerhet 

og kjenner til skredproblematikken og varsom.no. 

Noen av aktørene sier likevel at de ser en utfordring med at enkelte individuelle gjester og grupper 

ikke ser alvoret i hvor viktig det er med sertifiserte og erfarne guider med seg på tur. De påpeker selv 

at de er gode på ski og vant å gå i fjellet, spesielt nordmenn. Kulturforskjeller kan her være en faktor, 

for eksempel betegnes de finske gjestene som individuelle og de benytter sjelden guide. Erfaringer 

fra Tromsø Outdoor er at de fleste som er innom for å leie ski er erfarne toppturfolk. De fleste 

utenlandske gjestene har med seg en guide og stoler på denne i valg av ruter og vurdering av 

forholdene. Majoriteten av de som leier ski og ikke er med guide er nordmenn. Norske gjester i 

gruppe går ofte på tur sammen en lokalkjent venn som bor i Tromsø, og overlater alt ansvaret til 

han/henne. Inntrykket er at de utenlandske ikke har så god kunnskap om varsom – de husker sjelden 

navnet, men kjenner ofte igjen logoen og kanskje hørt om og sett litt på den, men overlater som sagt 

ansvaret til guiden. De som er alene eller i par stiller gjerne en del spørsmål, men da gjelder det først 

og fremst anbefalinger om den beste / peneste turen og ikke sikkerhet.   

En utfordring er at reiselivsnæringen vet for lite om hva gjestene som ikke er med på guidede 

aktiviteter faktisk foretar seg. Hotellene vet ikke alltid hvilke gjester de har og ser tidvis gjester i 

turutstyr, som kan tyde på at de kanskje er på skiferie. Det kan virke som at de færreste skiturister er 

i kontakt med Visit Norway, destinasjonsselskaper og turistinformasjoner, og vi har begrenset 

kjennskap til hvilke kanaler de utenlandske toppturturistene benytter. Det er begrenset 

overnattingskapasitet både i Lyngen, Kåfjord, Senja og Troms innland. Noen steder drives av 

toppturentusiaster med høy kompetanse som kun slipper gjester ut på tur sammen med sertifisert 

guide og ellers gir verdifull informasjon. Andre steder drives av noen som ikke selv kjører på ski og 
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har manglende interesse og kunnskap om terreng og risikofaktorer. Visit-selskapene ser også en 

utfordring i at de ikke når ut med informasjon og får kvalitetssikret aktører som ikke er tilknyttet 

dem. Antall gjester som leier overnatting på Airbnb er sterkt økende og gjør det vanskelig å ha 

oversikt og kontakt, og muligheten for å gi informasjon er begrenset. Mange av våre områder har 

mange dagsturister, og de samme utfordringene som for Airbnb gjelder. Flere nye båtaktører 

ankommer også Tromsø, og dette kan potensielt føre til utfordringer. Det er allerede tilfeller hvor 

guider har kjøpt båt, men ikke nødvendigvis har kompetente kapteiner, og at det kommer grupper 

med egen båt. Det er økning i båter fra Frankrike, Belgia, Sveits, Storbritannia og Nederland 

(Rembrandt, 12 pax) 

En annen utfordring er at vi har for få sertifiserte guider i vårt område. I Lyngsalpene har vi kun 4 – 5 

lokale IMFGA-guider. Disse bookes minst et halvt år i forveien. Generelt sett, mener noen at guidene 

er for dårlige til å selge seg selv, og det er dessuten for få som formidler guider. Det at guiderollen 

ikke er en beskyttet tittel i Norge (vanlig i andre land) bidrar til økt konkurranse. Stor etterspørsel kan 

føre til at guider som ikke kjenner lokale forhold eller ikke har tilstrekkelig kunnskap tar med turister 

på tur i fjellheimen. Dette kan gjelde lokalbefolkning, nasjonale og utenlandske guider. God kjemi 

mellom gjest og guide verdsettes høyt og gjør at mange reiser rundt i verden med samme guide, 

uansett sted og grad av lokal kunnskap. Utenlandske guider bidrar til å presse prisene for de lokale. 

Det er også en utfordring at jobben som toppturguide er sesongbasert og ikke gir helårlig 

sysselsetting.  

En rekke utenlandske guider booker inn sine egne grupper på båter og andre overnattingssteder. De 

har ofte et lite enkeltpersonforetak som står for bookingen av aktiviteten i Lyngen og selger plasser i 

sin gruppe. Disse kan være vanskelig å ettergå og følge opp ift. gjeldende sertifiseringer og 

ansvarsforsikring for våre lokale reiselivsaktører. Slike guider må følges opp med kontrakter, krav til 

sertifiseringer og forsikringer. Når mange av disse booker ett helt år i forveien, kan det være 

vanskelig å ettergå deres meritter og erfaringer, samt sjekke om de har noen lokalkunnskap til 

skiområdene de skal besøke. 

Det er uenighet om krav til sertifisering og kravene som bør stilles til en guide. Mange har jobbet som 

toppturguider i mange år og vil aldri begynne på nytt og bruke mye penger for å bli sertifisert. 

Hvordan bør dette gripes an? Norge har behov for guider også for et større volummarked så også 

utdanningen av naturguider bør styrkes. Det har tidligere vært et sertifiseringsprosjekt for reiselivet 

som noen mener bør tas opp igjen. Internasjonalt er det stor etterspørsel etter 

sertifiseringsordninger i Norge og det er en stor utfordring at vi kun har ca 100 Nortind guider å vise 

til. Dette er en økende problemstilling fordi guide ikke er en beskyttet tittel i Norge og fordi Airbnb, 

Biaton og andre tilsvarende aktører gjør det mulig for hvem som helst å ta med gjester på tur. Et søk 

på biaton.no gir for eksempel åtte ulike toppturer med guide i Tromsø med priser helt ned i kr. 300 

pr. person for fire timer. Det er viktig å se på guideproblematikken begge veier. Internasjonale guider 

gir også tilbakemelding på at det kan være lav kompetanse / ufaglærte lokale guider som opererer i 

potensielt farlige områder. Det er to ulike kompetansekrav det er viktig å huske på: 1) vurdere 

forholdene før man går på tur og 2) vite hva man skal gjøre dersom uhellet er ute. 

Tidsfaktoren og økonomi trekkes av mange fram som utfordringer, spesielt når vi snakker om 

tilreisende skigjester. Disse har gjerne planlagt lenge, betalt mye og har begrenset tid til rådighet. Det 

er da ikke like enkelt å avvente tur under dårlig vær og farlige forhold, slik lokale skikjørere kan gjøre. 

En rekke andre faktorer kan påvirke beslutningstaking i fjellet. Dette forsker CARE på i ulike 

prosjekter, for eksempel motivasjon for risiko, sosial påvirkning og gruppedynamikk. 
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Fra Departementets side er det foreløpig mangelfull oppfølging. Det er mange meninger og så langt 

har man ikke ønsket statlig styring. Også innen næringen blir man ikke enig om hvilke krav som bør 

settes. For eksempel har det vært konflikter mellom DNT og Nortind og internt i guidemiljøene 

angående krav til sertifisering.  

«I 2013 leverte EC-OE, som organiserer utendørsansatte i EU, en rapport som fastslo at de fleste EU-

land, samt Norge, mangler en nasjonal lov for sikkerhet i naturen. Rapporten konkluderte også med 

at Norge, samt de fleste land i EU, virker å skyve ansvaret for sikkerhet over på aktører i reiselivet 

som tilbyr utflukter i naturen. Ifølge Klima- og miljødepartementet har vi i Norge en tradisjon for å 

«velge tur etter evne», og ta ansvar for egen sikkerhet. Departementet mener utfordringer knyttet til 

friluftsliv i størst mulig grad bør løses gjennom informasjonsarbeid og tilrettelegging. Regulering av 

ferdsel og ferdselsforbud bør være siste utvei. Departementet mener også staten har gjort mye de 

siste årene for varsling av snøskredfare, gjennom utviklingen av snøskredvarslingen, og nettsiden 

Varsom.no.» (NRK) 

Det er delte meninger om det bør regelendringer til, men enn så lenge gjelder Allemannsretten og 

det gjør at man ikke kan styre eller nekte ferdsel i naturen. En av reiselivsaktørene påpeker at dette 

er vanskelig da «det er ingen av oss som har myndighet til å holde igjen noen fra å dra på tur». Det at 

ferdsel ikke er regulert kan av mange internasjonale gjester oppleves som ikke farlig. Lettere utstyr 

gjør at enda flere kommer seg ut i fjellheimen. Noen spør seg hva utviklingen av randonee-sporten vil 

føre til, hvor det er om å gjøre å gå raskest mulig opp og ned, med minst mulig utstyr i sekken. Økt 

trafikk med snøscooter er et annet interessant punkt. Disse har en høyere ulykkesrate og miljøet er 

vanskeligere å nå da skredulykker skjer under ulovlig ferdsel utenfor løypene. 

Når det gjelder selve varslene på varsom.no og regobs så kan disse i dag oppfattes som 

automatiserte og komplekse med for mange valg og for mye informasjon. Det er viktig at folk læres 

opp til å forstå disse, samt hvordan de skal vurdere forholdene. Varslingsområdene er store og med 

store lokale forskjeller er det ikke mulig at alle varsler blir spot-on for alle steder. Som eksempel kan 

nevnes at Lavangsdalen ligger i varslingsområde Lyngen, mens Tromsø omfatter hele Kvaløya, 

Ringvassøya, Vannøya med flere, og noe av fastlandet. Noen steder kan ligge på grensen mellom 

flere varslingssteder, for eksempel Tromsdalstinden, slik at det er vanskelig å vite hvilket varsel man 

skal benytte, og det er behov for et mer lokalt varsel. Søker man i den nye versjonen av app’en 

(lansert 3. april 2019) på Lyngen, får man opp flere steder som heter Lyngen i ulike fylker. Spørsmålet 

er om turistene vet at de er i Troms. Dette er ekstra utfordrende for tilreisende gjester som ikke har 

samme kjennskap til lokal geografi. Det engelske varselet er pr. i dag mer begrenset enn det norske, 

spesielt når det gjelder observasjonene. Dette er i stadig utvikling. Mange mener at det er en svakhet 

at varselet ikke finnes på flere språk, og at det spesielt er behov for en fransk versjon. 

Det er en utfordring å nå alle med informasjon, selv enkle beskjeder. Ettersom antall mennesker som 

ferdes i bratt terreng er stadig økende, er dette en utfordring som må tas på alvor. NVE ønsker 

spesielt å sette fokus på scooterkjørere og utenlandske turister slik at varslene kan bli enda bedre 

kjent. Vi kan aldri få informert nok, og selv om vi kan gjennomføre mange tiltak for å bli bedre så er 

det til syvende og sist gjestene som selv tar beslutningene og må ta ansvar for egne valg. All 

informasjon koster og en viktig utfordring vil være å finne finansiering. For eksempel har det vært en 

diskusjon rundt informasjon om Varsom på skjermene om bord på fergene i Lyngen, og hvem som 

skal for dette. 

Til dels usaklige kommentarer og diskusjoner i sosiale medier kan skade reiselivet. Dette kan for 

eksempel være at reiselivsnæringen ikke tar ansvar i forhold til å informere tilreisende gjester og 

spørsmål rundt hvem som skal betale redningsaksjonene. 
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6. Framtidige tiltak 
Mange har innspill til framtidige tiltak. Disse må settes i et system og en felles handlingsplan bør 

utarbeides i fellesskap mellom sentrale reiselivsaktører og faginstansene. Møteplasser bør skapes, 

rolleavklaringer må gjøres og man må bli enige om hvem som skal ha ansvaret for hva. Det er viktig 

med gode samarbeid lokalt hvor reiselivsklyngen Arctic-365, Visit selskapene, enkeltaktører, 

kommuner og fagmiljøene deltar. Et styrket samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, og en 

kartlegging av møte- og stoppesteder (parkeringsplasser, ferger, overnattingssteder, Airbnb, 

Nordkjosbotn, Skibotn, bensinstasjoner, Flyt osv) vil gjøre det enklere å legge til rette og kunne gjøre 

viktige informasjonstiltak. Fasilitering i form av skilting, parkering og toaletter gir en mulighet til å 

styre trafikken dit man ønsker. Et samarbeid ift. kommunenes beredskap iht. Lov om kommunal 

beredskapsplikt vil også være naturlig. En institusjonalisering av samarbeid, ref. arbeidet til 

kommunen vedr. bebyggelse i skredfarlige områder, bør diskuteres. Kanskje er faste møter med 

aktuelle deltagere før og etter hver sesong veien å gå. Malene for skiltene som er utviklet for Lyngen 

og Kåfjord er tilgjengelig for bruk i resten av fylket. Et innspill er at disse skiltene også kunne ha hatt 

kart med topografi og hatt digital visning av dagens faregrad i området. 

På nasjonalt nivå ønsker Visit Norway å løfte samarbeidet til å gjelde alle toppturdestinasjoner i 

Norge. De er positive til kartleggingen gjennomført av Arctic-365 og vil bidra til at denne også ta ut og 

benyttes i videre arbeid. Å samle sentrale aktører, for eksempel Innovasjon Norge, NHO, Virke, 

landsdels- og Visitselskaper, reiselivsklynger, varsom.no, NVE, CARE, Nordtind-guider, 

overnattingssteder og andre reiselivsaktører, til en workshop kan være ett konkret tiltak. Felles 

arbeid mot myndighetene et annet.  

Ett viktig tiltak vil være å øke kunnskapen om antall toppturgjester og deres behov. Her ville vi være 

avhengig av et samarbeid i næringen om registrering og innsamling av informasjon. En annen 

mulighet er å se på om mobildata kan gi oss nyttig informasjon om bevegelsesmønster, men det 

avhenger av at man finner en måte å skille toppturgjestene med andre. Vi må også finne ut hvordan 

vi best mulig distribuerer eksisterende informasjon og varsler i reiselivsnæringen, samt hva man som 

aktør kan bidra med i form av tips og anbefalinger. Her bør man trekke inn alle som har kontakt med 

disse gjestene og gjennomføre workshops med tema varsom.no og viktighet av å skaffe seg 

informasjon. Dette bør være aktuelt for hotellresepsjoner, taxinæringen, bussjåfører, 

fergemannskap, leiebilselskaper, turistinformasjoner, private utleiere med flere. Visit-selskapene og 

Nordnorsk Reiseliv kan hjelpe sine medlemsbedrifter til å informere på en best mulig og positiv måte. 

På denne måten ville enda flere bidra til å spre den informasjonen som finnes på varsom.no og Visit 

Norway. Her bør man også diskutere hvordan nødvendig informasjon kan distribueres til de som leier 

gjennom Airbnb og tilsvarende aktører. Det er i tillegg behov for avklaringer ift. ansvarsforhold, krav 

til forsikringer, reisegaranti og grenseganger mellom å leie inn sertifiserte og ikke-sertifiserte guider. 

Flere ønsker forslag til hva de som aktører bør gjøre i de ulike situasjoner om det oppstår noe med 

egne eller andres gjester. Travle dager og manglende kunnskap om snøskred i det operative reiselivet 

gjør at de med fagansvar må få en sentral rolle her. Det er behov for ferdig utarbeidede guidelines og 

informasjon som bør gis til skiturister som oppsøker bratt vinterterreng i Norge. Gjennom Innovasjon 

Norge er det mulig å gjennomføre et lunsj - lunsj kurs for topptursegmentet. Dette ville koste ca. kr 

1 500 pr. deltager (+ reise og overnatting).  

Aktørene selv ønsker å ruste egne ansatte enda bedre, blant annet ved å oppfordre til å registrere 

data i regObs. Økt kjennskap og samarbeid aktørene mellom ville kunne føre til utviklingen av flere 

opplevelsespakker som inkluderer sertifisert guide, transport, utleie av utstyr og andre aktiviteter 
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(dette er også noe turoperatørene etterspør, ref. Hjemhentingsprosjektet til Innovasjon Norge). 

Sammen kunne man også bidra sterkere til å skape en tilstrekkelig sikkerhetskultur. Utviklingen av et 

felles system hvor man krever en signatur fra skigjestene på at de har lest generell informasjon, 

varslene, om krav til utstyr, og melder fra hvor de går vil ansvarliggjøre dem. Infosystemet bør være 

like kjent for lokale skikjørere også. Her er det interessant å se på hvordan større skidestinasjoner i 

andre land gjør dette. 

Visit-selskapene og andre aktører mener at vi må fortsette å understreke viktigheten av å bruke 

sertifiserte guider. Vi bør diskutere om vi faktisk skal sette krav om bruk av sertifiserte guider slik det 

er i Alpene. Reiselivsbedrifter lokalt som krever sertifiserte guider, vil ikke tape i bransjen men heller 

oppnå en konkurransefordel basert på sikkerhet og kvalitet. Utdanning av flere lokale sertifiserte 

guider er nødvendig og vil bidra til økt verdiskaping og helårlige arbeidsplasser. Her kan for eksempel 

finansiering til Nortind være avgjørende. 

Det er mange innspill på helt konkrete tiltak som bør gjøres ift. informasjon som gis. Her kan nevnes 

at neste versjon av eksisterende bøker / nye bøker bør inkludere en tydeligere klassifisering av 

skredterreng og skredkart, og at det bør utvikles kart med målestokk 1:25000. Disse forespørres også 

i digital versjon. Det er også viktig å fokusere på enklere turer med helning mindre enn 30 grader. 

Selve varslene i varsom.no og regObs bør presenteres i en mindre teknisk og mer brukervennlig form, 

samtidig som den engelske versjonen bør inneholde eksakt det samme som den norske. I tillegg bør 

det utvikles varsler og annen informasjon om snøskredfare på flere språk, først og fremst fransk, men 

også italiensk, spansk, finsk og tysk er viktig. Økt presisjon av varslene ved mindre varslingsområder 

er ønskelig, samtidig som man kan være tydeligere på at varslene gjelder for store områder, at lokale 

variasjoner forekommer og spesifisere hvor man ikke har data fra. Videre bør en bruke moderne 

teknologi i enda større grad. Yr-appen er for eksempel svært mye brukt, også internasjonalt, men den 

inneholder lite om skred (kun hvis man er på pc og ikke så godt mobiltilpasset). Man bør også bli 

enda mer aktive med varslene i sosiale medier og finne ambassadører som kunne bidra til å gjøre 

disse mer kjent og benyttet. Bruken av regObs bør utvides slik at enda flere guider og 

toppturentusiaster registrerer data. En idé er å utvikle «push-varsler» om de ulike forholdene som 

veiledning til gjester som går uten sertifisert guide, og å benytte den elektroniske plattformen i 

IFMGA systemet til å informere guidene om varsel for aktuell region.  

Overfor utenlandske gjester burde vi ha større fokus på å informere om hvorfor forholdene er så 

annerledes enn for eksempel i Alpene. Nærheten mellom fjellene og havet gjør situasjonen 

annerledes enn ellers i Europa. Dette skaper veldig store lokale forskjeller og man kan på en dagstur 

bevege seg gjennom tre ulike faresoner. Det er viktig å informere om at slike variasjoner er vanlig og 

når forholdene er ustabile er det viktig å poengtere dette. Mer informasjon om spesifikke områder 

og klima kunne også vært nyttig informasjon for mange.  

Tidlig opplæring i skolene er et annet forslag da lokalbefolkningen er en like viktig målgruppe som 

våre tilreisende gjester. En film laget om fjellene i vårt eget område er et annet innspill. 

Det er ønskelig at det opprettes et skredkontor i Tromsø, et møtested for guider hvor de kan utveksle 

erfaringer og skaffe seg nødvendig informasjon før neste tur. NVE og Snøskredvarslingen ønsker å ha 

en representant i nord og har vært i kontakt med Tromsø Outdoor, da de har god kontakt med de 

lokale guidene, med mange av de utenlandske foretakene som opererer ut fra Tromsø og med 

grupper uten guide som er innom enten for å leie utstyr eller søke informasjon. Dette bør være et 

slags besøkskontor der turfolk kan komme for å få tips om hvordan de kan bruke 

snøskredvarselet, samt lære om hvordan de kan bidra til en bedre varslingstjeneste ved å sende inn 
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observasjoner på regobs.no. NVE ønsker et besøkskontor med vindu mot gata hvor de kan etablere 

et godt snøskredmiljø med fagdager og diverse presentasjoner/arrangementer rundt temaet. 

NVE ønsker å videreføre sin undersøkelse mot utenlandske skiguider og turister i samarbeid med 

reiselivsnæringen. Arctic-365 har fått lagt til noen få spørsmål i denne og vil bidra til rekruttering av 

flere respondenter gjennom utsendelse i sitt nettverk. En mer aktiv markedsføring er nødvendig for å 

nå fram til utenlandske gjester slik vi har gjort innenlands. Det må diskuteres på nasjonalt nivå hvordan 

man best oppnår dette. Samfunnsløftet ønsker å støtte tiltak mot snøskred og har kontaktet CARE om 

dette. Her vil det være naturlig med et samarbeid blant annet med reiselivsnæringen for å definere 

hva man ønsker å søke støtte til. 

Oppsummering og mulig prioritering av tiltak: 

1. Styrke samarbeid mellom reiselivsnæringen, fagmiljøene og kommunene 

a. Skaffe felles oversikt over hvor det bør informeres og fasiliteres 

b. Fordele ansvar og skaffe finansiering 

c. Hvordan kan alle bidra til økt presisjon i varslene? 

d. Opprette et besøks- / skredkontor i Tromsø  

2. Forbedre kjennskap til og kunnskap om Varsom og annen relevant informasjon i 

reiselivsnæringen 

a. Utarbeide guidelines 

b. Skape møteplasser 

c. Få bedre kjennskap og oversikt over toppturgjestene 

3. Utvikling av flere pakker som inkluderer topptur med guide, overnatting, bespisning og 

evt. andre aktiviteter, samt tilrettelegge for booking 

4. Nasjonalt samarbeid mellom toppturdestinasjoner i Norge 

a. Felles arbeid mot myndighetene 

b. Utveksling av erfaring og felles tiltak 

c. Felles diskusjon ang. krav til sertifisering av guider 

 

 

  

http://regobs.no/


 

27 
 

7. Takk til alle bidragsytere som har delt av sin kunnskap og velvilje! 
 

Espen Nordahl, Midnight Sun Mountain Guides 

Haaken Christensen, Innovasjon Norge 

Leif Magnussen, Nortind 

Rune Engeset, NVE 

Audun Hetland, CARE 

Georg Sichelscmidt, Visit Lyngenfjord 

Chris Hudson, Visit Tromsø-region 

Dan Bjørk og Jenny Hoff, Visit Senja 

Trond Øverås og Knut Hansvold, Nordnorsk Reiseliv 

Magne Aarbø, Kasia Pacek og resten av gjengen hos Tromsø Outdoor 

Julie H. D. Sørensen, Vulkana 

Espen Berthelsen, Boreal Yachting  

Mali Strømsvåg, Arctic Expedition  

Kari Anne Fredriksen, Hamn i Senja  

Maria Kristiansen, Fjellheisen 

Kristin Nymo, Bardufoss Hotell  

Geir Blichfeldt, Grand Hotell  

Reidun Nilsen, Lyngen Experience  

Mrs. Laurence Fremion, Fransk konsul i Tromsø 

Sigmund Andersen, UiT 

Jan Arild Hansen, NVE 

Arne Wilhelm Theodorsen, Tromsø Turlag 

James Thacker, IFMGA Mountain Guide 

Arild Røkenes, UiT 

Andrea Mannberg, CARE 

Emma Barfod, NVE 

Asbjørn Jørgensen, Avis 

Øyvind Aanes, Norsk Tindevegleder  

Magnus Kjeldsberg, tidligere prosjektleder Up North 
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Leikny Bakke Lie, Tromsø Kommune 

Norrøna Concept Store Tromsø 

Andre, som av en eller annen grunn har falt ut av lista 

 

8. Kilder 
 

http://www.varsom.no/ 

www.regobs.no 

http://www.xgeo.no/?p=snoskred 

https://geodata.ngi.no 

https://www.uit.no/site/care 

www.nve.no  

https://www.visitnorway.com/things-to-do/great-outdoors/skiing/ski-touring/safety/ 

Knowledge transfer project: Ski Touring in Norway. 2017 – 18. Innovasjon Norge og NCE Tourism 

Fjord Norway 

Rapport nr 59-2018 Brukerundersøkelse Varsom.no, Jan Arild Hansen 

http://www.nortind.no/no/ 

https://visit-lyngenfjord.com/no/bransjenett/sn%C3%B8skred 

https://www.nrk.no/troms/losningen-pa-alle-ulykkene-i-fjellet-kan-ligge-i-utlandet-1.14372463  

https://nordnorskdebatt.no/article/frivillighets-norge-betaler 

https://nordnorskdebatt.no/article/universitetet-i-tromso-take-0 

https://www.utemagasinet.no/aktuelt/er-lokalkunnskap-alt-som-trengs 

https://www.utemagasinet.no/aktuelt/snoeskred-og-reiselivet 

https://e24.no/naeringsliv/fra-kraftbransjen-til-turistbransjen-vil-ta-opp-kampen-om-turguider-med-

airbnb/24553047 

www.dnt.no 

https://fjellsportforum.no/ 

En rekke intervjuer med ulike informanter (se over) 
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