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ARKTISKE NATUROPPLEVELSER FOR BARN OG FAMILIER (ref 17/62) 

Arctic Husky Travellers AS (AHT) er et lite firma som tilbyr umotoriserte Arktiske 
naturopplevelser med sledehunder. Våren 2017 fikk AHT støtte fra Svalbard Miljøvernfond 
for å legge til rette for holdningsskapende friluftsopplevelser for barn og familier i Arktis. 
Hittil har det vært svært mye fokus på Arktisk reiseliv for ressurssterke, voksne turister. 
Svalbard som destinasjon for barn og familier har ikke vært markedsført. Formidling av 
naturopplevelser for barn, ungdom og familier i høy-Arktis krever særskilt kompetanse og 
tilrettelegging. Turene må kjøres på barns premisser noe som vanskeliggjør å kombinere 
familieturer med andre voksne gjester. Å tilby familier med barn kan derfor være 
forretningsmessig mindre lønnsomt i kroner og ører da barn ikke betaler full pris samt at 
gjesteantallet per guide ofte må begrenses for å ivareta sikkerheten.  
 
Målet med prosjektet «Arktiske naturopplevelser for barn og familier» var å skape trygge, 
gode rammer for familieturer med små og større barn i Arktisk. For å gjennomføre dette ble 
følgende tiltak iverksatt: 

 
1) Hjelp fra fagfolk til å utvikle trygge, aktive og holdningsskapende Arktiske 

friluftsopplevelser for barn og familier 
2) Utvikle utstyr tilpasset målgruppen barn, familier og funksjons-/bevegelseshemmede 

 
Prosjektet startet i mars/april 2017 og det ble avsluttet i august 2017.  
 
Trygge, holdningsskapende Arktiske friluftsopplevelser for barn og familier.  

Med barnevennlige polarhunder, spesialtilpassede sleder, en arktisk feltstasjon i Bolterdalen 

og bistasjoner i snø (iglo) innen kort rekkevidde, har AHT i tett samarbeid med Naturveiviser 

AS og Espen Prestbakmo (Troms Friluftsråd) våren 2017 utviklet turer som skaper sterke, 

autentiske og holdningsskapende naturopplevelser for barn og familier. Å tilrettelegge for et 

trygt og aktivt friluftsliv for barn og familier i Arktis kreves det at klær og utstyret er tilpasset 

denne målgruppen. Et av høydepunktene i dette prosjektet er utviklingen av en «dobbel-

slede», en slede der 2 personer aktivt kan kjøre sleden sammen. Dette skaper en felles trygg 
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ramme, der man gjør noe aktivt i felleskap – god team building. Dette er spesielt positivt for 

en voksen i samspill med barn og ungdom, evt. personer med funksjonshemming. En såkalt 

dobbel-slede er en stor kontrast til en «vanlig» slede der person nr. 2 er «passiv» passasjer, 

sittende på sleden. Noe som også ofte er en kald opplevelse vinterstid på Svalbard. I tett 

samarbeid med det nye snekkerverkstedet i Longyearbyen «Alt i Tre» ble det bygd 2 

dobbelsleder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Det er mye vær på Svalbard og spesielt vinden skaper utfordringer. For å kunne tilby 

barnefamilier et lunt sted å drikke noe varmt og spise litt mat har vi under dette prosjektet 

gått til innkjøp av en iglo-ballong. Denne ballongen fyller vi med luft og så ved hjelp av en 

snøfreser pakkes det mye snø over denne ballongen. Så lar vi det hele stå en dag eller to for 

at snøen skal sette seg før vi tapper ballongen for luft og drar den ut av snøhaugen. 

Resultatet blir en snøhule/iglo. Denne har plass til 8-10 personer og ble en stor suksess for 

både voksne og barn på våre mange sledeturer denne våren. Disse igloene er perfekte da de 

gir god ly for vinden og det uten «telt-blafring», samt at de også er varme med temperaturer 

sjelden kaldere enn 0°C. Vi satt opp totalt 2 stykk: en oppe ved isgrotta i Scott Turner breen 

(Bolterdalen) og en ved isgrotta på Tellbreen. Neste sesong planlegger vi å sette opp flere.   

 
   
 

 

 

 

 

 

Daglig leder og møbelsnekker Wolfgang 

Zack i sitt verksted i Longyearbyen med 

den første dobbelsleden som ble laget.  

 

Dobbelsleden i bruk – her av 2 voksne –hvor 

begge aktivt kan bremse og kontrollere sleden. 

Det å aktivt kjøre kontra å være passive passasjer 

øker opplevelsen og sikkerheten. Dette gjør det 

også mulig for barn å kjøre under trygge 

betingelser sammen med en voksen.  

 

Laging av igloo der snø freses over en 

ballong som skimtes så vidt i rødt på 

toppen.  

 

To gutter som koser seg på reinsdyrskinn 

i igloen på Tellbreen. 
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I sledesesongen 2017 har AHT merket en stor oppgang i etterspørsel av familieturer. Ikke 

bare fra gjester selv som tar direkte kontakt, men også lokale operatører som etterspør 

familieturer for sine turister. Vi har kun vært kort tid på Trip Advisor, men allerede nå har vi 

>100 anmeldelser der alle har gitt 5 stjerners med unntak av en 4 stjerners. I tillegg har vi en 

rekke anmeldelser også på vår facebook-side hvor utelukkende alle er 5 stjerners. 

Kompetente guider, snille og rutinerte hunder og godt utstyr og gode klær skaper en trygg 

ramme til tross for at værforholdene kan være utfordrende. Det som gjestene setter spesielt 

pris på, inkludert barna, er den sterke hundeopplevelsen de får. Det og aktivt ta del i turen 

ved å kjøre sleden selv eller henge etter på en snowrider og styre på kryss og tvers bak 

hundepspannet (barn) gir en langt mer personlig og autentisk opplevelse som igjen fører til 

gode, holdningsskapende Arktiske friluftsopplevelser. Den 5. juni arrangerte AHT åpen dag 

for alle interesserte på Gruve 7 fjellet. Her kunne alle barn kjøre hundespann og 

dobbeltsledene ble da aktivt brukt. Været var strålende, mat ble grillet og alle 2 og 4 beinte 

storkoste seg. Det var veldig bra oppmøte og rundt 50 barn fikk seg en tur med hundespann 

den dagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår konklusjon er at dette prosjektet gikk over all forventning og var en suksess. Vi vil 

fortsette å satse på å utvikle gode turprodukter for barn og familier ved bygge 2 

dobbeltsleder til, sette opp flere igloer den kommende sesong, samt at vi nå jobber med å få 

satt opp en permanent «bistasjon»/hytte i Tverrdalen, ca 12 km fra vår hundegård hvor vi 

planlegger å tilby barn og familier overnattingsturer. Vi takker for støtten fra Svalbard 

Miljøvernfond som gjorde dette prosjektet mulig. Prosjektet har blitt gjennomført etter 

planen.  

 

Tommy Jordbrudal, Daglig leder      15. 10. 2017 

 

 

Åpen dag ble arrangert av AHT 5. juni 

2017 på Gruve 7 fjellet. Mange tok turen 

opp i det nydelige været og rundt 50 

barn fikk seg en tur med hundeslede. De 

2 dobbeltsledene var veldig populære for 

ta kunne barna selv stå og kjøre  


