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FÖLJ OSS 

Bra att veta »

Bästa gäst
Tack för att du väljer att resa med oss. Vi är lika glada som du över 
din expedition till Svalbard. Det kommer att vara ett storslaget 
äventyr att utforska denna avlägsna arktiska juvel där våra 
expeditionskryssningar började år 1896.

I det här dokumentet hittar du viktig information om saker du behö-
ver göra innan din resa, vad vi tycker du bör packa med, upplevelsen 
ombord och vad du kan förvänta dig av djurlivet och landstigningar-
na.

Genom att klicka på de understrukna länkarna i dokumentet kommer 
du till vår hemsida, där du kan hitta mer information. Se till att du har 
en internetanslutning för att göra det. 

Du kommer få ännu ett e-postmeddelande från oss runt 2–4 veckor 
före din avresa. Det kommer att innehålla dina biljetter.

Vi ser mycket fram emot att välkomna dig ombord. Tveka inte att 
kontakta oss om du har några frågor:

Bokningar: +46771990490   
E-post: booking@hurtigruten.com   
Webb: hurtigrutenresan.se/expeditions/

Med vänlig hälsning
Ditt Hurtigruten-team

 

svalbard
Din expeditionskryssning på
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Innan du reser

Vad du ska ta med dig på resan till Svalbard » 

Inresekrav » 

Du måste slutföra några obligatoriska 
steg innan din expeditionskryssning 
på Svalbard.

Fyll i och skicka tillbaka Skeppsmani-
festformuläret till Hurtigruten

Kontrollera ditt pass
Säkerställ att ditt pass har minst 6 
månaders återstående giltighetstid i  
slutet av din resa.*

Inresekrav (visum)
Se till att du har de visumhandlingar som 
krävs inför din expeditionsresa.

Kontrollera din reseförsäkring
Du måste ha en omfattande rese-/ 
sjukförsäkring som även täcker 
medicinsk evakuering. 

1
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Du kommer att få en kostnadsfri 
Helly Hansen-expeditionsjacka och 
en återanvändbar aluminiumflaska.**

Du kan låna kängor,** vandringsstavar 
och all utrustning som behövs för  
aktiviteterna utan extra kostnad.

Vi rekommenderar att du packar med dig:

Underställ och mellanlager i ull 

Varma strumpor och handskar

Polariserade solglasögon och solskyddsmedel

En kamera (i en vattentät väska) 

Ett minneskort med hög lagringskapacitet

Vind- och vattentäta byxor

En varm mössa som täcker öronen och en 
halsduk
Ingångna vandringskängor för användning  
utomhus

En varm vinterjacka

Extra batterier till kameran

Ett par fritidsskor för användning ombord

Väder och packning 

Det är viktigt att kontrollera 
väderprognosen för din destination innan 
du åker, så att du kan packa med lämpliga 
kläder. Se till att packa med lämpliga kläder 
för vädret du återvänder hem till också.

Hjälp till att skydda den orörda arktiska miljön mot  
hotet från främmande arter och följ AECO:s riktlinjer 
för biosäkerhet » innan du packar.

För din bekvämlighets skull har vi 
samlat alla nödvändiga formulär och 
viktig information om inresekrav på 
en webbsida.

** Utom på MS Nordstjernen.
* Dessutom måste passets giltighetstid uppfylla de nationella kraven i landet/länderna du reser till.

https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/packa-som-en-utforskare/?_hrgb=3
https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/inresekrav/?_hrgb=3
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
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Hurtigrutens fartyg har varit ett fast in-
slag längs den norska kusten sedan 1893. 
Idag seglar våra skepp även till Arktis och 
Antarktis och många andra destination-
er däremellan. På varje skepp hittar du 
moderna anläggningar som blandas med 
äkta karaktär.

Hurtigruten-appen
är din digitala reskamrat 
på våra expeditionsfartyg.

Allt du behöver veta om din resa,  
såsom dina bokningar, dagliga program, 
restauranger och tjänster ombord, samt 
viktig information om tillgängliga utflyk-
ter finns till hands när som helst. 

Du kan logga in med ditt födelseda-
tum och hyttnummer när du har stigit 
ombord.

Vi bryr oss om din säkerhet, din hälsa och 
ditt välbefinnande. Det är lika sant nu 
som det alltid har varit ända sedan vi först 
satte segel 1893, kanske ännu mer. Vi har 
infört flera nya rutiner på alla våra fartyg, 
som är utformade för att hålla dig säker.

Vår säkerhetspolicy »Utforska vår flotta »

Ditt äventyr är  
säkert med oss

Ladda ner appen »

PRAKTISK  
INFORMATION

Vill du vara bättre 
förberedd? 
Från tvättmöjligheter till wifi och föremål 
som är förbjudna ombord – här är allt  
du behöver veta inför din expedition  
med oss. 

Praktisk Information »

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/halsa-och-sakerhet/?_hrgb=3
https://www.hurtigrutenresan.se/vara-fartyg/
https://www.hurtigrutenresan.se/app/
https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/fartyg/
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Förbered dina smaklökar på  
utsökta måltider ombord.  

Maten hämtar ofta inspiration från regionens 
unika smaker och tillagningstekniker. 
Till detta tillkommer våra berömda 
skaldjurskvällar och provsmakningar med 
fokus på specialiteter från det lokala köket. 
Ingredienser hämtas alltid från lokala 
producenter i de hamnar vi besöker när det 
är möjligt, vilket minskar de sträckor maten 
färdas och stöttar kustsamhällen. 

Du kommer också att skämmas bort med 
sofistikerade växtbaserade menyalternativ 
med härlig grön mat som gör gott både för dig 
och planeten. 

Ditt expeditionsfartyg är ditt hem 
till havs; avslappnat, bekvämt 
och med allt du behöver för ditt 
äventyr och mer.

Om du föreställde dig att en expedition 
ägde rum på ett rostigt gammalt 
fregattskepp med urblekt dekor kommer 
du att bli förvånad. Redan från början 
kommer du märka att livet på fartyget är 
avkopplande med en lugn och informell 
atmosfär. Vart och ett av de allmänna 
utrymmena på fartyget har utformats för 
att ge dig den bästa utsikten. När du går 
iland med dina medresenärer på exotiska 
kuster kommer ni närmare varandra på 
ett naturligt sätt. Berätta historier för 
varandra i de olika sittplatsområdena 
som ligger utspridda runt fartyget och 
vanligtvis erbjuder en fantastisk utsikt.

Passion för 
lokal mat

4

DIN TILLFLYKTSORT 
TILL HAVS
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Utflykt med liten båt 
Även om expeditionsfartyget är 
relativt litet är det för stort för att ta 
sig fram överallt. Det är då våra små 
Zodiac-båtar kommer till nytta. Njut 
av att glida fram på vattnet, omgiven 
av fantastiska vyer. 

Landstigningar
När väder- och havsförhållandena 
är säkra försöker vi ta oss iland 
med våra expeditionsbåtar. När 
vi har tagit oss iland kommer 
expeditionsteamet att ge dig 
vägledning om vart du ska gå och 
vad du ska se.

Djurskådning
Svalbard är en unik livsmiljö 
för fågelliv och däggdjur. Vårt 
expeditionsteam kommer att visa 
dig hur du kan observera djurlivet 
med minsta möjliga påverkan på det 
ömtåliga ekosystemet. Våra guider 
har gevär och signalpistoler för att 
säkerställa allas säkerhet. 

Föreläsningar
Vårt expeditionsteam kommer 
att fördjupa dina kunskaper om 
Svalbard med specialiserade 
föreläsningar. Informella 

diskussioner och vägledning kan 
också äga rum ute på däck eller 
på land. 

Vetenskapscenter**» 
Under expeditionen har du tillgång 
till fartygets vetenskapscenter, 
som är en riktig guldgruva av 
information om våra destinationer. 
Det finns avancerade mikroskop 
och annan vetenskaplig utrustning 
till hands. Du kan även engagera 
dig i en rad olika projekt för 
medborgarforskning. 
 
Kajakturer*
Om väder- och isförhållandena 
är gynnsamma är en kajaktur ett 
utmärkt sätt att komma nära inpå 
den arktiska naturen. När du glider 
fram på vattnet kan du beundra 
utsikten över glaciärer och berg. 
 
Fotoprogram**
Som en del av vår 
expeditionskryssning kommer du 
att följas av en professionell fotograf 
ombord. De finns till hands för att ge 
dig råd om hur du får ut så mycket 
som möjligt av alla fantastiska 
fotomöjligheter under ditt äventyr på 
Svalbard, oavsett utrustning 
och färdighet. 

Polardopp
De som är modiga nog får eventuellt 
möjligheten att dyka ner i Norra 
ishavet i slutet av en landstigning. 
Bara ett fåtal gäster på varje 
expedition vågar sig på denna 
utmaning. Vågar du?

Experter inom 
upptäcktsresor
Ditt expeditionsteam är dina 
passionerade och kunniga värdar. De 
ser till att du kan njuta av spännande 
och informativa upplevelser på 
ett säkert och hållbart sätt. Alla 
medlemmar i expeditionsteamet 
är experter inom sina områden 
och meriterade äventyrare, och 
de kommer att hålla engagerande 
föreläsningar och samtal, organisera 
en mängd aktiviteter ombord, följa 
med dig på landstigningar och ta dig 
på handplockade vandringar.

DITT AKTIVA 
ÄVENTYR

Expeditionsteamet »

*Observera att detta är tillvalsaktiviteter, så ytterligare kostnader tillkommer.
**Utom på MS Nordstjernen.

© CHELSEA CLAUS

https://www.hurtigrutenresan.se/inspiration/upplevelser/vetenskap-ombord/
https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/svalbard/expeditionsteamet/?_hrgb=3
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När du ger dig ut på en expedition 
med oss kommer du att resa till 
några av världens mest avlägsna 
och orörda platser. Det är ett äventyr 
till vackra kustområden där den 
välbevarade naturen och de vilda 
djuren sätter spelreglerna. Precis så 
som vi vill ha det.

Öppen utforskning
Resplanen på våra 
expeditionskryssningar är 
därför inte huggen i sten. 
Det ger oss flexibiliteten att 
anpassa oss efter utmanande 
förhållanden och att upptäcka nya 
utforskningsmöjligheter när de 
uppstår. Möjligheten att byta kurs är 
en väsentlig och spännande aspekt 
av expeditionskryssningar, oavsett 

om det är vädret som står i vår väg 
eller om vi stöter på en grupp valar. 

Ibland kan våra planer behöva 
korrigeras eller ändras helt. 
Detta leder oss till platser och 
överraskningar som inte var en del 
av vår rutt, men som är minst lika 
imponerande. Vissa dagar på våra 
resplaner har till och med flera 
möjliga platser vi kan besöka. Du 
kan lita på att fartygets kapten och 
expeditionsteam väljer det bästa 
alternativet baserat på rådande 
förhållanden.

Denna oförutsägbarhet och 
anpassningsförmåga är kärnan 
i varje expedition – och vad som 
gör det till ett äventyr till skillnad 

från en vanlig kryssning. Följ med 
oss på en resa. En resa där du 
omfamnar äventyr, blir en riktig 
utforskare och börjar förvänta dig 
det oväntade. Tillsammans skapar vi 
unika och oförglömliga upplevelser i 
samarbete med naturen.

Förvänta dig 
det oväntade 

Ett äventyr består av två saker: att få 
resa till en spännande plats och att 
kunna anpassa sig efter vad som än 
händer. Din expeditionskryssning med 
oss bjuder på båda delarna.

6
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Antalet katter på Sval-
bard är 0. Katter är för-
bjudna för att skydda 
det känsliga fågellivet i 
skärgården. 

2008 öppnade det 
globala frövalvet på 
Svalbard. Här finns 
exemplar av de flesta 
av världens frön.

Mindre än 10 % av 
Svalbards yta har 
växtlighet och det 
finns inga träd.

2007 hittades tidernas 
största marina fossil vid 
en utgrävning på Sval-
bard. En pliosaurus på 15 
meter som fick smek-
namnet ”Monstret”. 

Solen inte går ner på 5 
månader på Svalbard. 
Midnattssolen regerar 
från mitten av april till 
mitten av augusti.

Longyearbyen
Staden har fått sitt namn 
efter den amerikanske af-
färsmannen John Munro 
Longyear, vars företag 
öppnade en kolgruva 
här 1906. Det här är 
Svalbards administrati-
va centrum med 2 400 
invånare från 50 olika 
länder.

Nordvästra Spetsber-
gens nationalpark 
I nationalparken finns 
det gott om fjordar och 
stränder. Här finns en 
lång historia av upp-
täcktsresor och valar, 
sälar och isbjörnar kallar 
parken sitt hem.

Östra Svalbard 
Naturreservat
I östra Svalbard finns det 
största antalet isbjörnar 
i ögruppen. Här är Norra 
ishavet översållat med 
drivis och det frusna 
havslandskapet förän-
dras ständigt. Regionen 
är även hemvist för 
tusentals fåglar.

Hornsund
En del av Södra Spets-
bergens nationalpark 
med branta berg, häp-
nadsväckande fjordar 
och riklig, färgstark 
växtlighet som gör det 
här till en av platserna 
med världens mest 
spektakulära natur.

Isfjord
Det här är den näst 
längsta fjorden på Sval-
bard, och den leder till 
flera mindre fjordar som 
bildar ett grönskande 
och vackert fjordsys-
tem fyllt av djurliv och 
växtlighet.

      
utforska 
svalbard

Visste du att...?

Upptäck några av höjdpunkterna och 
platserna du kanske kommer att se under 
din expeditionskryssning på Svalbard.*

*Kontrollera alla stopp och höjdpunkter i din resplan då dessa varierar mellan våra olika expeditioner.

© 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

Endast i nödfall
Nära Longyearbyen ligger 
Platåberget. Bakom lås och bom 
i kalla stenvalv djupt inne i berget 
finns mer än en miljon olika frötyper 
för grödor från hela världen. Här 
kan upp till 4,5 miljoner olika grödor 
förvaras, vilket gör det till världens 
största säkra anläggning för 
fröförvaring. Den skapades av norska 
staten 2008.

Det oumbärliga frövalvet säkerställer 
att frön från träd och växter som 
samlats in över hela världen bevaras 
omsorgsfullt. I händelse av en 
naturkatastrof eller olycka orsakad 
av den mänskliga faktorn på lokal, 
nationell eller till och med global 
nivå kan valvet användas för att 
återigen odla träd och växter som 
annars skulle kunna gå förlorade för 
alltid. Det här är verkligen en Noaks 
ark för biologisk mångfald som 
utgör ett skydd för framtida liv på 
planeten. 

Hittills har man bara behövt fröer 
från detta reservvalv vid ett tillfälle. 
Efter att Aleppo attackerades 
under det Syriska inbördeskriget 

2015 förstördes hela frösamlingen 
vid det internationella centret för 
jordbruksforskning i torra områden. 
Samlingen bestod av 148 000 olika 
frön. Lyckligtvis hade 80 procent av 
dessa redan duplicerats och skickats 
till valvet på Svalbard. De kunde 
hämtas och börja odlas i regionen på 
nytt. Ett bra exempel på exakt varför 
valvet är så viktigt.

Välja det perfekta läget
Varför Svalbard, kan man undra? 
Ögruppens avskildhet innebär 
att valvet är mindre känsligt för 
mänsklig påverkan i form av 
exempelvis vandalism, konflikter 
eller olyckor. Den närliggande 
flygplatsen i staden Longyearbyen 
erbjuder tillräcklig infrastruktur för 
att ta emot nya frötransporter och 
för att ge understöd till en team med 
ingenjörer och vetenskapsmän som 
håller valvet igång.

För att säkerställa korrekt förvaring 
hålls rummen som innehåller fröna 
i valvet på en temperatur på 18 
minusgrader med låg luftfuktighet. 
Svalbard har naturlig permafrost, 
vilket innebär att fröna kommer 

kunna hållas frysta även om ett 
strömavbrott skulle inträffa. 

2017 trängde dock smältande 
permafrost in i valvet till följd av 
klimatförändringarna. Lyckligtvis 
skadades inte något av valvets 
innehåll. Valvet uppgraderades 
snabbt för att inte längre vara 
beroende av enbart permafrost för 
att hålla alla frön kylda. Trots denna 
incident anses Svalbard fortfarande 
vara en av de säkraste platserna i 
världen för långsiktig förvaring 
av frön.

Sprida ordet
Om du följer med oss på en 
expeditionskryssning till Svalbard 
kommer du kanske inte att kunna se 
det faktiska valvet med egna ögon 
då det är svårt att ta sig dit som 
besökare. Lokalbefolkningen delar 
mer än gärna med sig av berättelser 
och intressant kuriosa som du kan 
föra vidare till andra som bryr sig om 
planetens framtid.

Det globala 
frövalvet 

8

I den högarktiska ögruppen Svalbard 1 300 
kilometer norr om polcirkeln finns frön från hela 
världen. Här ligger de vilande och säkra i en 
biologisk Noaks ark.

©  FRODE RAMONE (CC)

Testa dina kunskaper »

http://discoverwithus.hurtigruten.com/#quiz
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I djupt och grunt vatten
Många olika valarter besöker 
Svalbards vatten. Dessa enorma 
havsdäggdjur är förvånansvärt 
rörliga och kan ibland visa upp 
imponerande akrobatiska konster. 
Du kanske till och med har turen att 
stöta på den mäktiga blåvalen, det 
största djuret som någonsin har levt 
på jorden. 

I vikarna kring Svalbards öar lever 
även valrossar och olika sälarter. 
Spana efter storsälar i de grunda 
delarna av fjordarna eller håll utkik 
efter skygga vikare som ligger ute 
på isen.

I skyn och på land
Fjällräven är ett av få däggdjur 
på Svalbard och den söker efter 
föda överallt, längs bergsryggarna, 
kusten och till och med på drivis. 
På drivisen finns också den mäktiga 
isbjörnen. Du kan få en glimt av en 
av dessa sällsynta toppkonsumen-
ter från ett säkert avstånd när den 
förföljer en säl vid en glaciär eller 
simmar från isflak till isflak.

På andra platser kan du se svalbar-
drenar som betar på tundran. Deras 
majestätiska horn gör dem lättigen-
kännliga och under större delen av 
sommaren kan du se dessa horn i 

olika tillväxtstadier. Svalbard erbjud-
er också viktiga årliga häcknings-
platser för 41 sjöfågelarter. 

Kom ihåg att det här är naturliga 
livsmiljöer, så vi kan inte garantera 
att alla djur dyker upp under din 
resa. Moder jord gör som hon vill, 
så i slutändan är det inte vi som 
bestämmer vilka djur som korsar 
vår väg.

Svalbards djurliv »

Svalbards vidsträckta 
landskap med berg, is och 
hav skapar en livsmiljö för ett 
anmärkningsvärt mångfaldigt 
antal inspirerande varelser.

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

ISBJÖRNAR

VALAR

VALROSSAR OCH SÄLAR

FJÄLLRÄVAR

SVALBARDSREN

FÅGLAR

BLOMMOR

MIDNATTSSOLEN (Från 19 april–23 augusti)

UTFORSKA 
DJURLIVET

 Bästa tiden    Bra tid

© UNSPLASH

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/svalbard/inspiration/djurliv/?_hrgb=3
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Genom att ha utforskat vår blå planet i över 
ett sekel har vi lärt oss vikten av att tänka 
grönt.

Under årtionden har våra kaptener, besättningar, 
expeditionsteam och återkommande gäster bevittnat 
den inverkan klimatförändringarna har haft på känsliga 
polarområden. Vi vill att Arktis, Antarktis och allt 
däremellan förblir platser med orörd natur, rent vatten 
och ren luft.

Hållbarhet utgör därför kärnan i vilka vi är och vad vi 
gör. Vare sig det rör sig om den vackra naturvärlden 
eller avlägsna samhällen vill vi se till att våra 
expeditionskryssningar skyddar dessa platser. Vi 
kan erbjuda dig miljövänligare och mer hållbara 
expeditionskryssningar, i linje med FN:s mål för hållbar 
utveckling.

Vill du veta mer?   

Besök vår hållbarhetssida »

Hållbarhet

©  GENNA ROLAND

©  NAME

Samarbeten för förändring: 
lämna ett avtryck som vi kan vara stolta över.

Hurtigruten Foundation är en plattform där man kan ta 
ställning och arbeta som volontär för att göra viktiga 
insatser – tillsammans. Genom att arbeta nära gäster, partner 
och organisationer tror Hurtigruten att vi kan göra verklig 
skillnad, genom att minimera vår verksamhets inverkan och 
maximera de positiva bidrag som vi ger till lokalsamhällen. 
Sedan Hurtigruten Foundation grundades i slutet av 2015, 
har totalt 3 200 000 NOK donerats hittills till 34 projekt i 8 
länder.

Hurtigruten Foundation finansieras av direkta donationer och 
flera olika initiativ ombord, såsom auktioner, insamlingar och 
framförallt ”Green stay”-programmet där en donation görs 
för varje dag som du inte ber om att få din hytt städad, vilket 
sparar energi, rengöringsmedel och vatten. Vi bjuder in dig 
att delta för att lämna ett avtryck som vi kan vara stolta över! 
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