
De fleste skredulykker med dødelig utfall skjer i Troms politidis-
trikt, samtidig som antall besøkende toppturturister er økende. 

En tryggere destinasjon

Troms politidistrikt ønsker å forebygge og redusere 
antall skredulykker, og har sammen med NVE laget to 
plakater med budskap om å sjekke skredvarselet.

Vi ber om hjelp til å videreformidle og publiserer vedlagte 
skredplakater, slik at de er godt synlige for alle som 
besøker og bor i distriktet vårt i løpet av vinteren.

Plakatene kan skrives ut og henges opp, eller deles på 
infoskjermer, oppslagstavler, sosiale medier, nettsider 
mv. Plakatene har QR-kode direkte til varsom.no. Du 
finner de tilgjengelig på NVE sine nettsider varsom.no.

Vi oppfordrer også næringslivet til å snakke med sine 
kunder om skredfaren, vise at oppdatert skredvarsel 

finnes på www.varsom.no, og understreker viktigheten 
av å lese hele skredvarselet, identifisere skredprob-
lemet i snødekket, samt gjøre trygge tur- og ferdsels-
valg. 

Mange tilreisende benytter etablerte reiselivsbedrifter i 
forbindelse med sitt besøk, men det er også mange som 
kommer til distriktet vårt på eget initiativ. De leier ofte 
bolig privat, og er sjelden i kontakt med reiselivsnærin-
gen. 

Dersom du, ansatte eller noen du kjenner leier ut bolig 
eller bil til tilreisende, ber vi om at plakatene også deles 
med private utleiere.

Merethe Samuelsen
Næringslivskontakt
Troms politidistrikt

Se nederst i nyhetsbrevet for plakater til bruk. 
På Varsom.no finnes også informasjonen på en rekke språk.



Det har i den siste tiden vært et økende fokus på ulovlig flyging med droner. 
Troms politidistrikt minner om at alle som bruker drone må sette seg inn i gjeldende regelverk.

Luftfartstilsynet har utarbeidet 5 hovedregler:

     Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
     Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner medmindre annet er avtalt.
     Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
     Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
     Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Droner - hva er lov?

I Tromsø by er det ikke lov å fly drone uten 
tillatelse, da hele Tromsøya er under 5 km 
fra Tromsø lufthavn. På Avinors nettsider 
finner du kart og regler over forbudssone i 
Troms. Nettsiden viser samme info for alle 
flyplasser i landet.

Ved brudd på regelverk kan dronepilot bli 
bøtelagt av politiet. Utlendinger som blir 
bøtelagt kan også bli bort- eller utvist fra 
landet.







Check today’s avalanche forecast 
You find daily avalanche forecasts on Varsom during the winter season. Use the forecast to plan your trip. 
Download the Varsom app from App Store and Google Play for forecasts, offline maps, and sharing observations. 

Norwegian snow and climate 

Weather changes quickly 

The snow is white, as anywhere else in the 
world, but the conditions may be unfamiliar. 
The weather often changes quickly and can 
catch you by surprise, reducing visibility and 
your ability to navigate safely. 

Pay attention to the risk of avalanche in the 
avalanche forecasts. They will help you 
make safe choices. If you are used to skiing 
in the Alps or North America, be aware that 
the effect of the sun is less than you are 
used to. 

 

Persistent weak layers and cornices are dangerous 

Wind creates numerous cornices, mostly located on east-facing slopes off rounded or plateau-shaped peaks. Blowing 
snow is a common cause of avalanche danger, and it is easy to underestimate how quickly this problem can become 
severe. 

Strong winds also create hard wind slabs. Hard slabs mean fewer warning signs, and you may have a hard time 
identifying persistent weak layers in the snowpack. Long periods with persistent weak layers are common, especially 
in the interior regions and on Svalbard.  

Many visitors are fooled by persistent weak layers creating dangerous conditions in coastal areas and south-facing 
terrain in the spring. Remember: if the snow is the problem, the terrain is the solution. 

Polar lows are nasty 

Norway (58°–71°N) and Svalbard (76°–-80°N) have long winters with plenty of snow. Low-pressure systems hit the 
coastal regions repeatedly, dumping massive amounts of snow and changing the snowpack rapidly. The interior 
regions and Svalbard have less snow, and long cold, dry periods. 

So-called polar lows can be especially nasty and give intense snow showers and complex wind patterns. Low sun 
during winter is compensated for by long, light spring and summer days, with midnight sun above 66°N.  

Be prepared to help yourself 

Call 112 in case of emergency or need of rescue. However, phone coverage may be poor or non-existent, and rescue 
may be impossible due to poor weather. Know your Companion Rescue procedure, avalanche safety gear, and how to 
navigate and survive during harsh winter weather. A bivouac and first aid kit are highly recommended. Nortind 
provides qualified guides; a safe choice when visiting – and possibly the smartest way to find the best snow. 

 
Have a great adventure and safe trip! 



Fly drone trygt 
   Fra 1. januar 2021

1. Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no.

2. Hold dronen innenfor synsrekkevidde.

3. Hold minst 5 km avstand til lufthavner og fly aldri  
i nærheten av ulykkessteder.

4. Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold 
gjeldene sikkerhetsavstander.

5. Ta hensyn til andres privatliv og følg reglene for bruk av 
foto og video av andre personer, se datatilsynet.no.

Fly drone sikkert og hensynsfullt

*Unntak for CE-merkede leketøy og droner under 250g uten kamera.   
Andre sikkerhetsavstander kan gjelde om du tar A2-eksamen og har en drone som veier 500g-2kg (eller er merket C2).

Er du under 16 år? Du kan fly i regi av modellflyklubber, sammen med en pilot som er over 16 år, eller CE-merkede leketøysdroner.

Mer informasjon og detaljer finner du på vår nettside: 
luftfartstilsynet.no/droner

• Følg lokale droneregler i verneområder og nasjonal-
parker, se kart.naturbase.no.

• Ikke fly over områder hvor det er forbudt å filme fra 
luften, se nsm.geodataonline.no/sensorapp.

• Vær oppmerksom på restriksjons- og forbudsområder, 
som Oslo sentrum, fengsler og ambassader, 
se ippc.no og luftfartstilsynet.no.

Nettressurser

  1

Registrer deg på flydrone.no og ta nettkurs og eksamen*

  2

Sørg for gyldig forsikring.  
Droner er luftfartøy og må ansvarsforsikres*

4

Du skal alltid kunne se dronen.  
Maksimal flyhøyde er 120 meter over bakken.

 3

Gjør deg kjent med droneforbudssoner.
Hold minst 5 km avstand til lufthavner.

 6

Hvis dronen veier 500g-25kg (eller er merket C2-C4): Hold 
minst 150 meter avstand fra bebygde områder og uteområder 

hvor mange ferdes og minst 30 meter fra andre personer.

 5

Unngå å fly over andre personer. Ikke fly over folkemengder, 
festivaler, sportsarrangementer o.l.
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