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Den Norske Turistforening (DNT), Norges Klatreforbund (NKF), Norsk Fjellsportforum (NF) og Norsk
Friluftsliv ser med glede på at regjeringen i Hurdalsplattformen satser på å utvikle en nasjonal
godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere, i samarbeid med
friluftslivsorganisasjonene.
Våre organisasjoner og forbund tilbyr organisert aktivitet og turer i hele Norge. Vårt tilbud går fra det
helt enkle i nærområdene, til turledelse, havpadling på kysten og klatre-, ski- og breføring i høyfjellet.
Norsk Fjellsporforums Nasjonale standard
Instruksjon, fjellføring/guiding innen fagområdene klatring-, bre, førstehjelp, og skred/ski er hos oss
alle forankret i Norsk Fjellsportforum (NF), som er et åpent samarbeidsorgan for fjellsportorganisasjoner engasjert i fjell- og tindesport i høyfjellet og lavlandet i Norge. NF har som formål å
fremme naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftslivstradisjoner. I tråd med dette har
forumet utviklet en nasjonal standard for arrangører, instruktører, førere og kurs i fjellsport.
«Nasjonal standard for arrangører, instruktører, førere og kvalifiserende kurs i fjellsport» er det
dokumentet hvor NF nedfeller krav til utdanning, kvalifisering, godkjenning og sertifisering av
arrangører. Styret i NF fungerer som Norsk Fjellsportforums standard- og godkjenningskomite og har
ansvaret for å utvikle og vedta Nasjonal standard. NFs ledelse og styre arbeider tett opp mot de
nedsatte NF-komitéene innenfor fagområdene klatring, skred, bre og førstehjelp.
www.fjellsportforum.no
DNTs turlederutdanning
DNT har i tillegg en egen Turlederutdanning som skal gjøre turlederne i stand til å lede turer for DNT
og gi en kompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et
enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon. Utdanningen
brukes til å sikre god turledelse i nærmiljøet, skogen og i høyfjellet blant mangfoldet av turgrupper.
Hovedfokuset i utdanningen er formidling, kunnskap, ferdigheter og evner i henhold til friluftslivet og
dets utfordringer. Sentrale temaer er orientering, veivalg, sikkerhet, ledelse, og kommunikasjon.
www.dnt.no
Prosess videre
Vi mener at våre gode erfaringer og våre felles standarder for turledelse, instruksjon og fjellføring i
Norge er viktige i prosessen med å etablere en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og
regionguider, turledere og fjellførere. Vi ønsker med dette å melde vår interesse for å bidra i dette
arbeidet og ber om å bli holdt orientert om fremdrift og organisering av arbeidet videre. Vi ber også
om informasjon om hvilket departement som vil få oppfølgingsansvaret for arbeidet.
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Historien til NF - Norsk Fjellsportforum
Norsk fjellsport har historiske røtter tilbake til 1820-årene, til de første bestigningene av alpine
topper og til lokale gårdbrukeres føringsvirksomhet på bre og fjell. Allerede fra 1829 ble breføring på
Jostedalsbreen organisert av Nordre Bergenhus Amt, et offentlig veiviservesen som rundt 1890 ble
overtatt av DNT. DNTs patentførervesen ble etablert i 1890, etter modell fra tilsvarende virksomhet i
Sveits. I samarbeid med Norsk Tindeklubb drev DNT kursing av sine førere. Utover på 1950- og 1960tallet begynte imidlertid DNT å tilby bre- og fjellkurs til «folk flest». Slik ble en sterk
lekmannstradisjon etablert i Norge. Denne tradisjonen er tuftet på allemannsretten og ideen om at
hver og en skulle være i stand til å ta vare på seg selv og sin egen sikkerhet. Patentførervesenet
forsvant gradvis og først i 1988 ble Norsk Fjellsportforum (NF) etablert på initiativ fra brekomitéen i
DNT. Hensikten var å få til et bedre samarbeid mellom de ulike fjellsportmiljøene i Norge.
Bakgrunnen var en tro på at samordning av virksomheten i de ulike organisasjonene ville sikre en god
kvalitet innenfor kurs og opplæring i fjellsportsaktiviteter. Etter hvert ble det fra flere hold uttrykt et
behov for klarere retningslinjer for kurs og turvirksomhet innen fjellsport, slik at kvalitet og sikkerhet
kunne opprettholdes. Dette har vært det viktigste utgangspunktet for Norsk Fjellsportforums arbeid
med en nasjonal standard for instruktørkompetanse og kvalifiserende kurs.
Seks år senere i 1994, etter å ha overvunnet en rekke utfordringer og uenigheter, ble en Nasjonal
standard for fjellsportkurs etablert. Uavhengig av det offentlige hadde man skapt et system som var
desentralisert, lite regulert og basert på frihet og frivillighet. Dette står i kontrast til et mer
profesjonalisert, offentlig regulert og sentralisert system som var operativt f.eks. i alpelandene. Norske
myndigheter, representert ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), anerkjenner
den nasjonale standarden som tilfredsstillende med tanke på ivaretakelse av sikkerheten innenfor
norsk fjellsport. Varslete EU-reguleringer, som kunne ha kastet om på reguleringen av norsk fjellsport,
har uteblitt.
På slutten av 1990-tallet ble Norsk Fjellsportforum reorganisert. NKF (Norges Klatreforbund) kom med
som et viktig medlem og den nasjonale standarden ble revidert. I dag håndterer NF et nasjonalt register
av NF-godkjente instruktører og førere, og har en unik tilknytning og oppslutning fra det norske
fjellsportmiljøet, representert ved store viktige medlemmer og arrangører som Den Norske
Turistforeningen, Norges Klatreforbund, Norges Idrettshøyskole, Norsk Folkehjelp, Norges Røde Kors,
UH-sektoren, folkehøgskolene, og private aktører i fjellsportbransjen. I dag forvalter NF både
utdanningen og sertifiseringen av instruktører og førere i høyfjellet og lavlandet etter den nasjonale
standarden innenfor fagområdene bre, klatring og skred/ski. Førstehjelp inkluderes som nytt
fagområde i 2021/2022.

