
Internkontroll for Wild Voss AS.   Sist endret: 29.april 2020 

Risikoanalyse for smittevern 
 

Generelle vurderinger. 
  

Bakgrunn 
Wild Voss sendte i april to forespørsler til kommuneoverlege Eystein Hauge i Voss Herad. Vi ba om en 

vurdering av hvorvidt det kunne forsvares å gjennomføre guida skiturer, lokale klatrekurs og lokale 

klatrearrangementer, basert på gjeldende smitteverntiltak . Bakgrunnen var de varslede lettelsene i 

de nasjonale tiltakene mot spredning av Covid-19 viruset.  

24.april vedtok Fylkesmannen at Myrkdalen Skisenter kunne gjenåpnes for drift, forutsatt 

implementering av særskilte smitteverntiltak. Samme dag fikk vi tilbakemelding fra 

kommuneoverlege om at Fylkesmannens vedtak medførte at våre aktiviteter kunne gjenåpnes. 

Forutsetningen var at vi etterlever restriksjoner knyttet til smittevern og vedtatte nasjonale 

retningslinjer.  

Voss Herad publiserte 24.april følgende på sine nettsider (utdrag):  

«Det vert opp til den enkelte verksemda å vurdera om dei er omfatta av nasjonale 

påbod om å halda stengt eller ikkje. Om vurderinga er at ein ikkje er omfatta av 

nasjonalt påbod, må verksemda så vurdera om det er mogleg å gjennomføra drift 

med forsvarlege smitteverntiltak.» 

I dette dokumentet besvarer vi disse problemstillingene: 

1. Hvorvidt Wild Voss er omfatta av nasjonale påbud om å holde stengt eller ei.  

2. Om det er mulig å gjennomføre drift med forsvarlige smitteverntiltak. 

3. Generelle tiltak som vil gjelde for alle våre arrangementer og aktiviteter. 

4. Hvor ofte og hvordan våre risikoanalyser skal oppdateres. 

 

Nasjonale lovverk og føringer som er av betydning for driften av Wild Voss 
1. Covid-19 forskriftens paragraf 13 bokstav b og c sier at følgende arrangementer er forbudt: 

a. «idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og 

utendørs hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand 

mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes».  

b. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet (inne og ute) som innebærer 

risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller felles garderobe. 

2. Covid-19 forskriftens paragraf 14 bokstav c sier at følgende virksomheter skal holde stengt: 

«treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende 

tilbud.» 

 

Krever nasjonale forskrifter at vi holder stengt? 
Wild Voss er en tilbyder av opplevelser i fri natur – hele året. Vi driver ikke organisert idrett, men er 

en kommersiell tilbyder av friluftslivsaktiviteter. Våre turer, kurs og aktiviteter handler om mestring, 

læring, rekreasjon og fysisk utfoldelse i små grupper. Vinterstid henvender vi oss til folk som ønsker 

toppturer på ski, guida fjellskiturer, skredkurs eller trugeturer. Sommerstid tilbyr vi vandreturer med 

guide, klatrekurs, brekurs eller alpine toppturer.  
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Vårt tilbud er ikke rettet mot forbedring av prestasjoner, målrettet ferdighetstrening eller 

konkurranser. Vi mener derfor at vi ikke direkte omfattes av paragraf 13 bokstav b og c i Covid-19 

forskriften.  

Vi ser likevel at våre aktiviteter ligger tett opptil føringene i lovparagrafen. Vi forholder oss derfor til 

begrensningene i gruppestørrelser (maks 5) og til kravene om avstand mellom deltakerne (minst 2 

m). Disse restriksjonene forstår vi som generelle og uavhengige av aktivitetstilbud.  

Våre aktiviteter har i noen grad utstyr som står til disposisjon for alle våre deltakere (felles utstyr). 

Eksempler er skredutstyr (spade, søkestang, elektronisk sender/mottaker) og klatreutstyr (sele, 

hjelm, karabinere, taubremser, tau). Vi mener at brukshyppigheten til dette utstyret er såpass lav at 

det er forsvarlig å stille dette til disposisjon for deltakere på våre arrangementer. Forutsetningen er 

at deltakerne er uten symptomer på luftveisinfeksjon, og at vi innfører særskilte hygienetiltak.  

Vi gjennomfører alle våre aktiviteter utendørs, og har ingen garderobe. 

Covid-19 forskriftens paragraf 14c regulerer nedstengning av virksomheter som er spesielt utsatt for 

smittespredning. Regjeringen har kommet med en liste over berørte virksomhetstyper. Eksemplene 

som er listet opp karakteriseres ved stor gjennomstrømning av mennesker, mange kontaktflater som 

har potensiale for smitteoverføring og liten mulighet for kontroll av deltakernes helsetilstand.  Wild 

Voss har vanligvis få eller ingen arrangementer med mange deltakere. Vi ferdes ikke på ett avgrenset 

område, men tar i bruk mange ulike ruter og områder. Små gruppestørrelser gjør det mulig for oss å 

ha god kontroll på deltakernes forutsetninger for å delta. Våre aktiviteter har få fysiske kontaktflater 

som muliggjør smitteoverføring. 

Konklusjonen er at vår virksomhet ikke må stenge som følge av Covid-19 forskriftens føringer. Vårt 

aktivitetstilbud må likevel følge særskilte smitteverntiltak og begrensninger.  

 

Kan drift gjennomføres med forsvarlige smitteverntiltak? 
Vi mener at det korte svaret er ja. Vi må gjøre tilpasninger av vår ordinære drift for å imøtekomme 

de til enhver tid gjeldende smitteverntiltakene. 

Hvorvidt det er økonomisk forsvarlig å gjennomføre aktiviteter med forsvarlige smitteverntiltak er et 

annet spørsmål, og blir ikke tatt stilling til her.  

Vi forholder oss til Helsedirektoratets generelle råd og anbefalinger til befolkning og pasienter. 

Folkehelseinstituttet publiserte 21.april en veileder med råd for innenlands fritidsreiser. Der fremgår 

det at man anbefales å ikke gjennomføre aktivitet som øker risikoen for å utløse organisert redning 

eller medfører et behov for hjelp av helsetjenesten. Vi tar dette til følge gjennom våre etablerte 

risikoanalyser og HMS-planer. 

Vi gjennomfører risikoanalyser for smittevern av hver type aktivitet. Det utarbeides et dokument 

med risikoanalyse og gjennomføringsplan for hver type aktivitet vi ønsker å gjennomføre. 

Det er mange ubesvarte spørsmål omkring Covid-19 pandemien. Folkehelseinstituttet (FHI) beskriver 

dette i sin analyse datert 21.april. Tiltakene som er iverksatt nasjonalt og lokalt har usikker effekt – 

og prognosene for framtidig spredning av viruset er usikre. Det blir derfor nødvendig for oss å følge 

utviklingen nøye, være forberedt på å oppdatere planverket vårt og gjøre nye vurderinger av 

smitterisiko med korte mellomrom. Dette beskrives nærmere i siste avsnitt. 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter#avstand-mellom-personer-og-samling-i-grupper
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/fin/pressemeldinger/2020/kompensasjonsordning.no-apner-i-morgen/oversikt-over-virksomheter-som-kan-anses-a-vare-nedstengt-ved-statlig-vedtak/id2698088/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter
https://www.fhi.no/nyheter/2020/rad-om-fritidsreiser-innenlands-som-gjelder-fra-21.-april/
https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/notat-om-risiko-og-respons-21.04.2020.pdf
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Generelle tiltak for vår virksomhet 
Følgende tiltak skal følges i den daglige driften, og være styrende for vårt aktivitetstilbud i månedene 

som kommer:  

Tur- og aktivitetstilbud 
- Det utarbeides analyser av smitterisiko og gjennomføringsplaner for hver aktivitetstype.  

- Informasjonsmateriell om vårt aktivitetstilbud (turer, kurs, arrangement) skal inneholde et 

avsnitt om våre smitteverntiltak og krav til deltakere på våre aktiviteter.  

- Det utarbeides egne kjøps- og avtalevilkår for aktiviteter som gjennomføres under Covid-19 

pandemien. Vårt informasjonsmateriell skal vise til våre kjøps- og avtalevilkår.  

- Våre kjøps- og avtalevilkår og relevante HMS-dokumenter gjøres tilgjengelig på våre 

nettsider og gjøres kjent i sosiale medier.  

- For arrangementer og kurs følges Folkehelseinstituttets veileder for risikoanalyse som gjelder 

for arrangementer. 

- Alle våre aktiviteter finner sted utendørs. 

- Fellesutstyr til disposisjon for deltakere vaskes/desinfiseres etter bruk og oppbevares 

utilgjengelig for uvedkommende. 

- Maksimal gruppestørrelse er fire deltakere + guide/instruktør. 

- Det gjennomføres obligatorisk påmelding til alle våre aktiviteter, også dem som er gratis. 

- Våre deltakerlister stilles til disposisjon for helsemyndigheter på forespørsel.  

- For alle aktiviteter gjelder følgende krav:  

o Deltakere må være friske og uten symptomer på forkjølelse eller luftveisinfeksjon.  

o Deltakere må ikke være omfattet av gjeldende karantenebestemmelser.  

o Personer med samfunnskritiske oppgaver må selv vurdere egen deltakelse. 

o Deltakere må sørge for god håndhygiene før, under og etter arrangementet. 

o Deltakerne må holde minst 2 meters avstand til andre deltakere så sant det er mulig. 

o Vi stiller håndsprit til disposisjon og gjennomfører hånddesinfeksjon ved starten av 

hver aktivitet. 

Kontortid og møter 
Fysisk møtevirksomhet skal begrenses til et minimum og i all hovedsak gjennomføres utendørs. 

Telefonsamtaler og digitale møter prioriteres.  

Kontoret vårt på Tre Brør brukes kun i begrenset grad. Hjemmekontor skal prioriteres.  

 

Oppdatering av smittevernplaner 
Både den generelle risikoanalysen og de aktivitetsspesifikke dokumentene skal oppdateres i tråd 

med disse kriteriene: 

1. Når regjeringen eller Voss Herad justerer smitteverntiltakene, særlig ved innstramminger.  

2. Når Voss Herad rapporterer om lokal smittespredning, særlig når denne ikke er under 

kontroll.  

3. Når påviste smittetilfeller kan spores tilbake til våre aktiviteter (deltakere).  

4. Når deltakere på våre aktiviteter settes i karantene som følge av smittesporing. 

5. Uansett i løpet av den første uka av hver måned.  

Ansvarlig for oppfølging av risikoanalyser og smittevernplaner er daglig leder.  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1#verktoey-for-risikovurdering-av-arrangementer
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Kilder:  
Covid-19 forskriften:  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 

 

Helsedirektoratets generelle anbefalinger og råd til befolkningen: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus 

 

Folkehelseinstituttet sin veileder for risikoanalyse av arrangementer: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-

yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-

norge/?term=&h=1#verktoey-for-risikovurdering-av-arrangementer 

 

Helsedirektoratet om idretts- og kulturarrangement: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-

enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer 

 

Folkehelseinstituttet sin risiko- og situasjonsanalyse, 21.april: 

https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/notat-om-risiko-og-

respons-21.04.2020.pdf 

 

NHO sin veileder for smittevern i reiselivet: https://www.nhoreiseliv.no/vi-

mener/koronavirus/nyhet/2020/smittervernregler-i-

reiselivet/?mc_cid=bf3f140cb3&mc_eid=aca13a94f0 

 

Regjeringens oversikt over virksomheter som kan anses som nedstengt ved statlig vedtak: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/fin/pressemeldinger/2020/kompensasjonsordning.no-

apner-i-morgen/oversikt-over-virksomheter-som-kan-anses-a-vare-nedstengt-ved-statlig-

vedtak/id2698088/ 

 

Folkehelseinstituttets råd om innenlands fritidsreiser (21.april): 

https://www.fhi.no/nyheter/2020/rad-om-fritidsreiser-innenlands-som-gjelder-fra-21.-april/ 
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