
     
 
 
                                                
 
Kjære naturbasert reiselivsbedrift i Lofoten! 
 

Naturguideutdanning på fastlandet Norge bygger faglig på innhold og arbeidsmåter som 

Universitetet I Tromsø har utviklet og gjennomført på Svalbard siden 2009. Da etablerte vi det 

ettårige studiet Arktisk Naturguide som siden har blitt en suksesshistorie for reiselivet og for oss 

som utdanningsinstitusjon. Vi har god erfaring derfra med å samarbeide med næringslivet og 

studentene våre oppleves å gjøre en forskjell i guidenæringen på Svalbard. 

 

Formålet med studiet Naturguide er å etablere et praktisk og profesjonsrettet årsstudium på 

universitetsnivå, innen naturguiding i Norge. Dette som supplement til den Arktiske profilen.  

Vi ønsker at studenter skal ha tett kontakt med reiselivsnæringen lokalt og regionalt og ser gjerne 

at nettopp DIN bedrift ønsker å være en praksisbedrift for våre studenter, der de kan lære, hente 

erfaringer, observere og kanskje bidra positivt inn i deres hektiske hverdag. 

 

Formell kompetanse: Det forventes at det i fremtiden fra myndighetenes side vil komme 

strengere krav til profesjonsutdanning innenfor guiding i reiselivet. Fra reiselivsnæringens side vil 

også forventningen om krav til kvalitet, sikkerhet og verdimessig forankring hos naturguiden 

innen naturbasert turisme øke i takt med at næringen vokser. Norge ligger langt bak andre land når 

det gjelder krav til kompetanse. Internasjonalt har man en fjellførerutdanning som kvalifiserer 

guider for jobbing i bratte fjell sommer og vinter. Tindeveglederutdanningen gis i Norge gjennom 

gjennom organisasjonen NORTIND. I utviklingen av naturguideutdanning samarbeider UIT med 

NORTIND, slik at de ulike løpene kan supplere hverandre og tilfredsstille ulike kompetansebehov. 

Norsk Naturguideforbund (NNGF) ble i 2016 reetablert, og er en non – profitt 

interesseorganisasjon som samler, registrerer og kvalifiserer norske naturguider. Forbundet er 

under utvikling og har nettsiden www.naturguideforbund.no  

 

Kvalitet i reiselivsbedrifter: Studiet utdanner kompetente naturguider som skal skape sikre, 

 



spennende og lærerike opplevelser for gjester i naturen. Slik vil naturguidene kunne være en viktig 

suksessfaktor for små og store aktører i naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge, der naturguiden kan 

ha en sentral rolle i verdiskapningen hos bedriften. Herunder både økonomisk, sosialt og 

miljømessig bærekraftig tankesett. 

 

Tverrfaglig nyskapning: Studiet er et integrert tverrfaglig studium, som bygges opp av 

reiselivsfag, friluftslivsfag og naturvitenskapelige fag. Fellesnevneren i samarbeidet er naturguiden 

som opplevelsesprodusent for gjester i naturen. Gjennom fokus på guiderollen der friluftslivets 

verdier legges til grunn, skal studiet sette studentene i stand til å lede sikre og kvalitetsmessig gode 

opplevelser for turister. I tillegg settes lokal historie, de lokale naturforholdene, samt kjennskap til 

lokalt tradisjonelt naturbruk inn i et større globalt miljøperspektiv.  

 

Bærekraftig reiseliv og miljøvern: Et av målene med Naturguidestudiet er gjennom en 

kombinasjon av tverrfaglig kompetanse, miljøetiske perspektiver og pedagogisk formidler- og 

veilederutvikling: Å sette studentene i stand til å fungere som profesjonelle guider/ledere av 

grupper i natur. En kvalifisert naturguide sammen med et genuint engasjement og glød, kan gi 

turister en unik natur- og kulturopplevelse. Det vil igjen gi grobunn for en sterkere 

miljøforpliktelse og miljøbevissthet hos våre gjester og vårt fremtidige reiseliv. 

 

Sikkerhet: Årsstudiet er et ikke-kommersielt virkemiddel i møtet med en turisme som stadig blir 

mer mangfoldig og ekstrem. Flere mennesker søker mot tidligere uoppnåelige reisemål i naturen. 

En slik utvikling krever høy kompetanse hos naturguiden, både med tanke på sikkerhet og vern av 

sårbare naturområder og kulturminner, og for å sikre kvaliteten på turistenes opplevelser. 

 

Vi ønsker oss et samarbeid med dere i reiselivsnæringen i Lofoten. Vi skal i 2017/2018 levere et 

prosjekt bestående av 60 studiepoeng og 24 studenter som skal studere til å bli Naturguider. Vi 

skal for det meste av året ha base i Svolvær, men også Tromsø kommer til å bli besøkt og brukt 

som undervisningssted. Vi ser frem til å arbeide og blir kjent med dere i Lofoten det neste året som 

kommer! 

 

Mvh fagteamet ved UIT – Idrettshøgskolen/Institutt for reiseliv og nordlige studier. 

V/ fagkoordinator Cecilie Harr Moen 
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