RETNINGSLINJER
FOR HVALSAFARI
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LÆR Å FORSTÅ HVALENS ATFERD
OG OPPFØR DEG DERETTER
– Hold deg godt unna hval som hviler.
– Hold deg unna hval som viser tegn
til stress, frykt og unngåelsesatferd.
– Ikke forstyr hval som spiser.
BIDRA TIL Å BEGRENSE ANTALLET
AV FARTØY
– Maksimum 3 fartøy som observerer
samtidig i enhver situasjon.
– Maksimum tid 30 minutter hver.
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Disse retningslinjer referer til alle hvalarter
som "hval".
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VÆR FORSIKTIG
– Hold en hensiktsmessig avstand og vær stille.
– Hold lav fart i nærhet av hval, lavere enn 5
knop når en er nærmere enn 300 meter, og
nærm deg fra siden og litt bakfra.
– Beveg deg parallelt med hvalenes kurs.
Unngå å komme rett bakfra eller rett forfra, og
heller ikke å krysse hvalens kurs.
– Hold en minimumsfart innen en 100m
avstand og tomgangsfart innenfor 50m avstand
fra en situasjon.
– Hvis hval nærmer seg båten, ha motoren i
tomgang og bare gjenoppstart seilasen hvis
hvalen har tydelig forlatt området. Ikke omring
hval eller reduser deres bevegelsesfrihet.
INFORMER, OPPDRA OG ISPIRER DINE
GJESTER
Del dine kunnskaper med dine gjester. Fortell
dem om hval og det marine miljøet samt
hvordan hver av oss kan bidra til deres
bevaring.
GI FORSKNINGSFARTØY OG FISKERE
PLASS TIL Å ARBEIDE
INGEN SVØMMING/DYKKING MED HVAL
Ansvarlig hvalsafari handler om respekt,
sikkerhet og kvalitet.
Vi oppfordrer alle interesserte å lese fullstendige
retningslinjer som finnes i følgende link:
https://www.visittromso.no/en/guidelines-whalewatching
Utviklet av:
Acquarone, Mario – European Cetacean Society /
UiT The Arctic University of Norway
Baker, Russell – Learning From Whales
Bertella, Giovanna – UiT The Arctic University of Norway
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INGEN svømming / dykking
med hval

