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FØLG OS

Ofte stillede spørgsmål »

Kære gæst
Tak, fordi du har valgt at rejse med os. Vi er lige så begejstre-
de, som du er, for din ekspedition til Svalbard. Det bliver et 
storslået eventyr at udforske denne fjerntliggende, arktiske 
juvel, hvor vores ekspeditionskrydstogter startede i 1896.

I dette dokument finder du vigtige oplysninger om alt det, du 
bør gøre, inden du tager afsted, samt hvad vi anbefaler, at du 
pakker, hvad du kan opleve ombord og hvad du kan forvente 
dig af dyrelivet og landgange.  

Hvis du klikker på de understregede links i dokumentet, vil 
du blive ledt til vores hjemmeside, hvor du finder yderligere 
oplysninger. Sørg for, at du har en internetforbindelse for at 
gøre dette. 

Du vil modtage endnu en e-mail fra os ca. to til fire uger før 
din afrejse. Den vil indeholde dine billetter.

Vi ser frem til at byde dig velkommen ombord. Du er velkom-
men til at kontakte  os, hvis du har nogen spørgsmål:

Reservationer: +4589881205 
E-mail: booking@hurtigruten.com  
Hjemmeside: hurtigruten.dk/expeditions/

Med venlig hilsen
Dit Hurtigruten-team
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Før afrejse

Hvad skal jeg tage med på min rejse? » 

Der er et par obligatoriske ting, du  
skal have gjort, inden dit ekspeditions-
krydstogt på Svalbard

Indrejsekrav » 

Udfyld og returner skibsmanifest-
formularen til Hurtigruten

Kontrollere dit pas
Sørg for, at dit pas er gyldigt i  
minimum 6 måneder, efter dit  
krydstogt er afsluttet.*

Undersøge krav til indrejse (visum)
Sørge for at have det korrekte visum, 
der kræves på tidspunktet for din 
ekspedition.

Kontrollere din rejseforsikring
En omfattende rejse-/
sundhedsforsikringspolice, der også 
dækker medicinsk nødevakuering  
er obligatorisk. 

1
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Du vil få udleveret en gratis 
ekspeditionsjakke fra Helly 
Hansen og en genanvendelig 
aluminiumsvandflaske.**

Du kan låne støvler,**
vandrestave og al det 
udstyr, der er brug for til 
aktiviteter, gratis.

Vi anbefaler, at du pakker:

Uldunderlag og flere lag 

Varme sokker og handsker

Polariserede solbriller og solbeskyttelse

Et kamera (i en vandtæt pose) 

Et hukommelseskort med stor kapacitet

Vind- og vandtætte bukser

En varm hue, der dækker dine ører, og et hal-
størklæde

Vandrestøvler, som er gået til, til brug udendørs

En varm vinterjakke

Ekstra batterier til dit kamera

Et par afslappede sko til brug ombord

Vejr og hvad du skal have med  

Det er vigtigt, at du tjekker vejrudsigten for  
din destination, inden du tager afsted for at 
sikre, at du pakker det rigtige tøj. Sørg også 
for at pakke passende tøj til det vejr, du vender 
hjem til.

Hjælp med at beskytte det uberørte, arktiske miljø 
mod truslen fra ikke-hjemmehørende arter, og  
følg AECO’s retningslinjer for biosikkerhed » inden 
afrejsen.

Som en hjælp har vi samlet alle 
obligatoriske formularer og vigtige 
oplysninger om krav til indrejse på 
en hjemmeside.

** Undtagen på MS Nordstjernen.
* Derudover skal passets gyldighedsperiode være i overensstemmelse med nationale krav i det / de lande, man rejser til.

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/pak-som-en-opdagelsesrejsende-explorer/
https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/indrejsekrav/
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
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Hurtigrutens skibe har været en fast be-
standdel af livet på den norske kyst siden 
1893. I dag sejler vores skibe til Arktis og 
Antarktis og mange andre destinationer 
derimellem. På hvert skib findes moderne 
faciliteter, som diskret er blevet del af 
skibets karakter.

Hurtigruten App
er din digitale rejseledsager 
på vores ekspeditionsskibe.

Alt, hvad du har brug for at vide, om 
dit krydstogt, herunder dine bookinger, 
dagsprogram, info om restauranter og 
tjenester ombord og vigtige oplysninger 
om mulige udflugter, er lige ved hånden, 
til hver en tid. 

Det vil være muligt at logge ind, når du er 
kommet ombord, med din fødselsdato og 
dit kahytnummer.

Vi bekymrer os meget om din sundhed, 
dit helbred og velbefindende. Det er lige 
så sandt nu, som det altid har været, lige 
siden vi først begyndte at sejle i 1893, 
måske endda endnu mere. Vi har intro-
duceret flere nye procedurer designet til 
at holde dig sikker på alle vores skibe.

Vores sikkerhedspolitik »Se vores flåde »

Dit eventyr er  
sikkert med os

Hent appen »

Praktiske  
oplysninger

Vil du gerne være 
bedre forberedt?
Her er alt, hvad man behøver at vide 
inden ekspeditionen med os – lige fra 
tøjvask og internetadgang til forbudte 
genstande ombord. 

Praktiske oplysninger »

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/sundhed-og-sikkerhed/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.dk/skibe/
https://www.hurtigruten.dk/app/
https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/skibe/
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Gør dine smagsløg parat til måltider 
ombord, som får tænderne til at løbe 
i vand.  

Disse vil ofte være inspireret af regionens 
unikke smage og madlavningstraditioner. 
Tilføj så særlige aftener med skaldyr og 
prøvesmagninger, der virkelig fremviser det 
lokale køkkens specialiteter. Hvor det er 
muligt, købes ingredienserne hos de lokale 
virksomheder i de havne, vi besøger, hvilket 
reducerer fødevarekilometer og støtter 
kystsamfundene. 

Du bliver også forkælet med et udvalg af 
sofistikerede, plantebaserede menuer med 
lækker “grøn” mad, der potentielt set er 
sundere for både dig og for planete.

Dit ekspeditionsskib er dit hjem 
væk fra hjemmet; afslappet, 
komfortabelt og komplet med alt, 
hvad du har brug for til dit eventyr 
og meget andet.

Hvis du forestillede dig, at en ekspedition 
var en rusten, gammel fregat med 
falmede farver, så gør dig klar til at få dine 
forventninger blæst omkuld. Lige fra starten 
vil du se, at livet på skibet er afslappet 
og atmosfæren rolig og uformel. Hvert 
fællesområde på skibet er blevet designet 
med dig i tankerne for at give dig den bedste 
udsigt. Når I sammen går i land på eksotiske 
kyster, kommer du helt naturligt tættere 
på dine medopdagelsesrejsende. Nyd at 
fortælle hinanden historier i de forskellige 
siddeområder, der findes rundt om på skibet, 
som normalt har en fantastisk udsigt.

Elsker  
lokal mad

4

DIN HAVN TIL 
HORISONTEN

© AGURTXANE CONCELLON

© ANDREAS KALVIG ANDERSON
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Rib bådssejlads 
Selvom dit ekspeditionsskib er lille, 
er der grænser for, hvor det kan 
sejle hen på grund af dets størrelse. 
Det er her vores små Zodiac-
både kommer ind. Nyd at glide 
gennem havet, mens du nyder den 
fantastiske udsigt. 

Landgange
Når vejr- og havforholdene tillader 
det, forsøger vi at komme i land med 
vores ekspeditionsbåde. På land vil 
ekspeditionsteamet guide dig om, 
hvor du skal tage hen, og hvad du 
skal se.
  
Iagttagelse af vilde dyr
Svalbard er et unikt habitat for 
fugleliv og havpattedyr. Vores 
ekspeditionsteam vil guide dig i, 
hvordan du kan observere dyrelivet 
med mindst mulig påvirkning af 
deres skrøbelige økosystem. Vores 
guider er udstyret med geværer og 
signalvåben for at sørge for alles 
sikkerhed. 
 
Foredrag
Vores ekspeditionsteam vil øge 
din viden om Svalbard med 

specialistforelæsere. Informative 
foredrag og improviseret vejledning 
kan også foregå ude på dækket eller 
ved landgang. 

Videnskabscenter**» 
Under din ekspedition vil du have 
adgang til skibets videnskabscenter, 
en skattekiste af viden fyldt med 
oplysninger om vores destinationer. 
Der er avancerede mikroskoper 
og andet videnskabsudstyr 
tilgængeligt. Du kan også involvere 
dig i forskellige videnskabelige 
programmer for civile.
 
Kajakroning*
Hvis vejr- og isforholdene tillader 
det, er kajakroning en fantastisk 
måde at komme tæt på den arktiske 
natur. Nyd følelsen af at glide 
gennem vandet, mens du beundrer 
synet af gletsjere og fjelde.   
 
Fotoprogram**
Som en del af din 
ekspeditionskrydstogtsoplevelse 
ledsages du af en professionel 
fotograf ombord. De vil stå klar 
med råd om, hvordan du får mest 
muligt ud af de mange utrolige 

fotomuligheder på dit Svalbard-
eventyr, uanset dit udstyr og dit 
niveau. 

Isbjørnedukkert
For den modige og dristige bliver der 
måske mulighed for at dykke i det 
arktiske ocean i slutningen af en af 
landgangene. Kun et par få gæster 
på hver ekspedition siger ja til denne 
udfordring. Gør du?

Eksperter i udforskning
Vores ekspeditionsteam er vores 
passionerede og kyndige værter. De 
sørger for, at du vil nyde spændende 
og informative oplevelser sikkert og 
bæredygtigt. Som eksperter inden 
for deres områder og eventyrere i sig 
selv holder de engagerende foredrag, 
organiserer en række aktiviteter 
ombord, ledsager os på landgange 
og fører an på håndplukkede 
vandreture.

DIT AKTIVE  
EVENTYR

Ekspeditionsteamet »

*Bemærk venligst, at disse er valgfrie aktiviteter, og der kan blive opkrævet et ekstra gebyr.
**Undtagen på MS Nordstjernen.

© CHELSEA CLAUS

https://www.hurtigruten.dk/inspiration/oplevelser/videnskab-ombord/
https://www.hurtigruten.dk/destinationer/svalbard/ekspeditionsteam/?_hrgb=3


6

Når du går ombord på en 
ekspedition med os, vil du rejse til 
nogle af de mest fjerntliggende og 
uberørte steder på vores planet. Det 
er et eventyr til smukke kystområder, 
hvor naturen er mest rå, dyrelivet 
strejfer frit rundt, og hvor 
elementerne hersker. Og vi kunne 
ikke ønske os det anderledes.

Åben udforskning
Rejseplanerne på vores 
ekspeditionskrydstogter er derfor 
ikke fuldstændig fastlagte. Det giver 
os fleksibiliteten til at reagere på 
udfordrende elementer og gribe 
nye muligheder for udforskning, 
når de opstår. Uanset om vind eller 
bølger blokerer vejen, eller vi ser 
hvaler, som vi vil observere for en 

stund, så er muligheden for at afvige 
fra vores kurs et af de væsentlige 
og spændende aspekter ved 
ekspeditionsrejserne. 

Vores planer bliver nogle gange 
ændret lidt eller endda ændret 
fuldstændigt, hvilket bringer os til 
steder og overraskelser, der ikke 
var på vores rute til at begynde 
med, men som stadig vil være lige 
så imponerende. Nogle af dagene 
på flere af vores rejseplaner har 
endda flere mulige steder, som vi 
kan besøge. Du kan være sikker 
på, at skibets kaptajn sammen 
med ekspeditionsteamet vælger 
den bedste løsning baseret på 
forholdene på dagen.

Det er denne uforudsigelighed 
og tilpasningsevne, som er 
hjørnestenen i enhver ekspedition, 
og som gør det til et anderledes 
eventyr end et almindeligt krydstogt. 
Gå ombord på en rejse med os; en 
rejse, hvor du vil opleve rent eventyr, 
blive en rigtig opdagelsesrejsende 
og kan forvente det uventede. 
Sammen vil vi skabe unikke og 
uforglemmelige oplevelser, i 
samarbejde med naturen, aldrig 
imod den.

Forvent det 
uventede 

Et eventyr kan opsummeres i to ting: At rejse et 
spændende sted hen og være tilpasningsdygtig 
med hensyn til alt, hvad vi møder på vores 
vej. Begge ting gør sig gældende på dit 
ekspeditionskrydstogt med os. 

6
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0 er antallet af katte 
på Svalbard. Katte er 
forbudt for at beskytte 
det skrøbelige fugleliv 
på hele øgruppen. 

I 2008 åbnede den 
globale frøbank på 
Svalbard. Den indehol-
der kopier af de fleste 
af verdens frø.

Mindre end 10 % af 
landmassen på Sval-
bard har vegetation, 
og der er ingen træer.

I 2007 blev det største, ma-
rine reptilfossil, som viden-
skaben kender til, udgravet 
på Svalbard. Den kæmpe 
pliosaurer med kaldenavnet 
“Monsteret”, målte 15 m. 

I 5 måneder om året 
går solen ikke ned på 
Svalbard. Her er mid-
natssol fra midt i april 
til midt i august.

Longyearbyen
Dette er Svalbards 
administrative 
centrum med 2400 
indbyggere fra mere 
end 50 forskellige 
lande og opkaldt efter 
den amerikanske 
forretningsmand, John 
Munro Longyear, hvis 
virksomhed startede 
kulminedrift her i 1906.

Svalbards nordvestlige 
nationalpark 
Nationalparken, der har 
spredtliggende, islandske 
fjorde og strande, har 
en lang historie inden 
for udforskning og er 
hjemsted for hvaler, sæler 
og isbjørne.

Det østlige Svalbard 
Naturreservater
Det østlige Svalbard 
kan prale af at have 
øgruppens største 
bestand af isbjørne. Her 
er det arktiske ocean 
fuld af drivis og dets 
frosne havlandskab 
ændrer sig konstant. 

Hornsund
De stejle bjerge, de 
betagende fjorde og 
den rige, farvestrålende 
vegetation, der er 
en del af Svalbards 
sydlige nationalpark, 
gør det til et af de 
mest spektakulære 
naturområder i verden.

Isfjord
Dette er den anden 
længste fjord på 
Svalbard, som fører til 
mange mindre fjorde, 
der danner et frodigt og 
smukt fjordsystem, der 
er rig på vilde dyr og 
vegetation.

      
Udforsk  
SVALBARD

Vidste du at?

Opdag nogle af de seværdigheder og 
mulige steder, vi måske kommer til 
at se på vores ekspeditionskrydstogt 
til Svalbard.*

*Se din ruteplan for alle stop og seværdigheder, da de varierer afhængigt af vores ekspeditioner.

© HANNE FEYLING/STEFAN DALL/GENNA ROLAND/UNSPLASH/ANDREA KLAUSSNER
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Although the vault was officially opened 
in 2008, the idea of a global seed  
storage facility had been discussed 
several decades prior to its opening. 
In 1984, the Nordic Gene Bank for 
Agricultural and Horticultural Crops 
established a safe storage facility for 
Nordic plant seeds in a closed off mine 
called “Gruve 3”, which is also located 
in Platåberget, close to where the seed 
vault is today. 

In 2004, the International Plant Treaty 
was established, which kickstarted 
preliminary projects for what finally 
became the global vault. It was officially 
opened on 26 February 2008, with 200 
guests attending the ceremony. Among 
the guests were the Norwegian Prime 
Minister at the time, Jens Stoltenberg, 
and the Nobel Peace Prize winner  
Wangari Maathai. 

Since then, gene banks all over the 
world have continued to send duplicate 
samples of local seeds to Svalbard to 
preserve them, hopefully for eternity. 
Every country “owns” their own seeds, 
but if a global crisis were to arise, the 
seeds would be available to everyone. 
When it first opened, the vault  
contained 278,000 seed samples,  
which mostly consisted of rice and 
wheat. A year and a half later, it  
contained 423,899 samples, from  
219 countries. Today, there are more 
than 1,000,000 samples in the vault. 

Chronicling 
the vault’s  
construction

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1109_L2_Svalbard_SeedVault

I en nødsituation
I nærheden af bosættelsen 
Longyearbyen ligger bjerget 
Platåberget. Sikret i kolde, tørre 
klipperum dybt inde i dette bjerg 
opbevares mere end en million 
forskellige frøprøver af afgrøder 
fra hele verden. Dette er verdens 
største, sikre frøopbevaringsanlæg, 
som er i stand til at opbevare op til 
4,5 millioner sorter af såsæd og blev 
skabt af den norske regering i 2008.

Denne yderst vigtige frøbank sikrer, 
at frø fra træer og planter, der er 
samlet ind fra hele Jorden, opbevares 
omhyggeligt. Hvis der skulle ske en 
naturkatastrofe eller menneskeskabt 
katastrofe på lokal, national eller 
endda global skala, kan træer og 
planter dyrkes igen og undgå at gå 
tabt for evigt. Det er virkelig som 
Noahs ark, bare for biodiversitet, der 
beskytter fremtidens liv på planeten. 

Indtil nu har der kun været en 
hændelse, hvor der var behov 
for backup-frø fra frøbanken. 
Efter et angreb på Aleppo i 2015 
under den syriske borgerkrig blev 
hele frøsamlingen ved CGIAR 
(International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areas) ødelagt. 

Samlingen bestod af 148.000 frø. 
Heldigvis var 80 % af disse frø blevet 
kopieret og sendt til frøbanken på 
Svalbard. De var i stand til at blive 
genvundet og dyrket i regionen 
igen, et passende bevis på nøjagtigt 
hvorfor, frøbanken er så vigtig.

Udvælgelse af den perfekte 
lokation
Men du tænker måske, hvorfor 
Svalbard? Øgruppens fjerne 
beliggenhed betyder, at banken er 
mindre sårbar over for menneskelig 
indblanding, uanset om det er på 
grund af vandalisme, konflikt eller 
uheld. Den nærliggende lufthavn og 
by Longyearbyen giver tilstrækkelig 
infrastruktur til at modtage nye 
frøleveringer og til at understøtte et 
team af serviceteknikere og forskere.

Så for at frøene opbevares 
ordentligt, holdes rummene, hvor 
de opbevares i frøbanken, ved en 
standard temperatur på -18 grader 
celsius og har lav luftfugtighed. 
Svalbard har naturlig permafrost, 
hvilket betyder, at selv i tilfælde af 
en strømafbrydelse vil frøbanken 
forblive kold nok til at holde frøene 
frosne. 

I 2017 trængte der imidlertid 
smeltende permafrost ind 
i frøbanken på grund af 
klimaændringer. Heldigvis blev ingen 
af frøene beskadiget. Frøbanken 
blev straks opgraderet, så det ikke 
længere kun er permafrosten, der 
holder frøene kolde. På trods af 
denne hændelse betragtes Svalbard 
stadig som et af de sikreste steder 
i verden til langtidsopbevaring af 
frøene.

Spred ordet
Når man tager på et 
ekspeditionskrydstogt med os til 
Svalbard, kan man muligvis ikke 
selv komme til at se frøbanken, da 
det er ret svært at komme dertil 
som besøgende. Men de lokale er 
mere end glade for at dele historier 
og sjove fakta med dig, som du kan 
genfortælle til andre, der også deler 
den samme omsorg og bekymring 
for vores planets velfærd. 

Den globale 
frøbank 
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På den fjerntliggende, højarktiske øgruppe 
Svalbard, 1300 kilometer nord for den arktiske 
polarcirkel, opbevares frø fra hele verden, sikret i 
en slags biologisk Noahs ark.

©  FRODE RAMONE (CC)
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På dybt og lavt vand
Svalbards farvande frekventeres 
af flere hvalarter. Disse enorme 
havpattedyr er overraskende smidige 
og nogle gange belønner de deres 
tilskuere med imponerende, akroba-
tiske forestillinger. Du møder måske 
endda den mægtige blåhval. 

Bugterne omkring Svalbards øer 
er også beboet af hvalrosser og 
forskellige sælarter. Hold øje med 
remmesæler i en lavvandet fjord, 
eller find de sky ringsæler, når de 
ligger og slapper af på isen.

Over og på land
Et af de få pattedyr på Svalbard, 
polarræven, søger føde overalt fra 
fjeldryggene til kysten, og kan endda 
ses på drivis. Også den kæmpe 
isbjørn, kan findes på drivisen. Fra 
sikker afstand kan du måske få et 
glimt af en af disse sjældne store 
rovdyr, der forfølger en sæl ved en 
gletsjer eller svømmer fra en isflage 
til en anden.

Andre steder kan du se Svalbards 
rensdyr græsse på tundravegeta-
tion. De er lette at kende på deres 
majestætiske gevirer, og i store dele 

af sommeren kan du se disse gevirer 
i forskellige vækststadier. Svalbard 
tilbyder også gode årlige ynglesteder 
for 41 arter af havfugle. 

Husk, at det er naturlige levesteder, 
så vi kan ikke garantere, at visse dyr 
viser sig i løbet af vores tur. Moder 
natur gør som hun vil, og ingen 
observationer er stensikre.

Oplev  
vilde dyr

Svalbards dyreliv  »

Svalbards store landskab af 
sten, is og hav er hjemsted 
for en bemærkelsesværdig, 
forskelligartet gruppe af 
inspirerende skabninger.

A P R I L- M A J J U N I -J U L I AU G . -S E P T.

ISBJØRNE

HVALER

HVALROSSER OG SÆLER

POLARRÆV

SVALBARDS RENSDYR

FUGLE

BLOMSTER

MIDNATSSOL (Fra 19. april - 23. august)

 Bedste tidspunkt    Godt tidspunkt

© UNSPLASH

https://www.hurtigruten.dk/destinationer/svalbard/svalbard-inspiration/dyreliv/?_hrgb=3
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Vi har udforsket vores blå planet i mere end et 
århundrede, og det har lært os vigtigheden af 
at være grøn.

I løbet af årtierne har vores kaptajner og besætning, 
ekspeditionsteams og tilbagevendende gæster med egne 
øjne været vidne til klimaændringernes indvirkning på de 
skrøbelige polarområder. Vi ønsker, at Arktis, Antarktis og 
alle steder derimellem forbliver steder med uberørt natur, 
rent vand og ren luft.

Bæredygtighed er derfor det centrale i, hvem vi er, og 
hvad vi gør. Vi ønsker at sikre, at vores ekspeditionsrejser 
beskytter dem begge, lige fra den smukke naturverden til 
de fjerntliggende samfund. I tråd med FN’s verdensmål 
for bæredygtig udvikling kan vi tilbyde dig grønnere og 
mere bæredygtige ekspeditionskrydstogter på og for 
planeten.

Vil du gerne vide mere?  

Besøg vores side om bæredygtighed »

Bæredygtighed

©  NAME

©  GENNA ROLAND

©  NAME

Samarbejde om forandring: 
At skabe et fodaftryk, vi kan være stolte af.

Hurtigruten Foundation er en platform, hvor vi kan tage stilling 
og deltage frivilligt i værdifulde projekter – sammen. Hurtigruten 
mener, at vi ved at arbejde tæt sammen med gæster, partnere 
og organisationer kan gøre en ægte forskel ved at minimere 
vores driftsmæssige påvirkninger, men også ved at maksimere 
det positive bidrag vi yder til lokalsamfund. Siden Hurtigruten 
Foundation blev oprettet i slutningen af 2015, er der i alt blevet 
doneret 3.200.000 norske kroner til 34 projekter i otte lande.

Hurtigruten Foundation finansieres af direkte donationer og 
forskellige initiativer ombord, herunder auktioner, indsamlinger 
og primært “Green stay”-programmet, hvor der foretages en 
donation for hver dag, man beder os om ikke at rengøre sin 
kahyt, hvorved vi sparer energi, rengøringsmidler og vand. Vi 
inviterer dig til at slutte dig til os og efterlade et fodaftryk, vi kan 
være stolte af! 

Besøg Hurtigruten Foundations hjemmeside »

hurtigruten 
foundation
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