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Om logo 
Norsk Naturguideforbunds (NNGF) hoved logo og yrkeslogo symboliserer den norske naturen 

som våre naturguider lever og ferdes i sammen med gjester.  

Logoen har sin opprinnelse fra oppstarten av årsstudiet Arktisk Naturguide (ANG) i 2009 ved 

Høgskolen i Finnmark (ble fra 2013 en del av UiT – Norges Arktiske Universitet). I 2013 

gjennomførte UiT et pilotprosjekt i samarbeid med Arena – Lønnsomme Vinteropplevelser; 

deltids-studiet Norsk Naturguide (NNG) med lokasjon Troms og Finnmark. I 2015 startet 

Høgskolen i Volda årsstudiet naturguiding. Dette studiet ble utviklet i tett dialog med 

fagmiljøet ved UiT. I dag er naturguidestudiet blitt et permanent studietilbud ved HIVolda.  

ANG-logoen ble gjennom pilotprosjektet i Troms og Finnmark videreført til de norske 

naturguidene som tok denne i bruk. I løpet av logoens levetid har den blitt et velkjent 

varemerke for årsstudiene og naturguidene på Svalbard, fastlands-Norge og i utlandet. Logoen 

videreføres nå til NNGF og er forbundets hovedlogo og den godkjente naturguidens yrkeslogo.  

NNGF er eier og ansvarlig avsender for følgende tre/3 logoer;  

 Norsk Naturguideforbund - hovedlogo 

 Norsk Naturguide - yrkeslogo 

 Arktisk Naturguide – yrkeslogo 

 

Retningslinjer for bruk av logo 
 

NORSK NATURGUIDEFORBUND – HOVEDLOGO 

NNGF-logoen tilhører 
forbundet og kan kun brukes 
i direkte sammenheng med 
forbundet. Orginalfilen 
definerer størrelsesforholdet 
mellom symbol og tekst. 
Logoen kan ikke endres i 
design, farger eller 
proporsjoner. Logoen kan 
kun justeres i formatstørrelse 
så lenge proporsjonene er de 
samme som originalfilen.  
 

 

Navn: NORSK 
NATURGUIDEFORBUND 
Tekstfont: Calibri AV=1 
Fargekoder:  
000032 – Mørkeblå  
0099FF- Blå 
FFFFFF- Hvit 
13FF71 - Grønn 
 
PNG: Transparent bakgrunn 
JPEG: Hvit bakgrunn  
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NORSK NATURGUIDE - YRKESLOGO 

 

 

ARKTISK NATURGUIDE - YRKESLOGO 

ANG-logoen tilhører 
forbundet og kan kun brukes 
i direkte sammenheng med 
den godkjente arktiske 
naturguiden. Originalfilen 
definerer størrelsesforholdet 
mellom symbol og tekst. 
Logoen kan ikke endres i 
design, farger eller 
proporsjoner. Logoen kan 
kun justeres i formatstørrelse 
så lenge proporsjonene er de 
samme som originalfilen.  
 

 

Navn: ARCTIC NATURE 
GUIDE 
Tekstfont: Calibri AV=1 
Fargekoder:  
000032 – Mørkeblå  
0099FF- Blå 
FFFFFF- Hvit 
13FF71 - Grønn 
 
PNG: Transparent bakgrunn 
JPEG: Hvit bakgrunn 
 

Bruk av hoved- og yrkeslogo for samarbeidspartner/ekstern part 
Det er kun styret i NNGF som kan inngå avtale med samarbeidspartene som vedgår bruk av 

forbundets hovedlogo.  

Samarbeidspartnere eller andre eksterne parter kan bruke hovedlogoen i relevante 

sammenhenger etter avtale med forbundet og i henhold til gjeldende retningslinjer.  

Samarbeidspartene eller andre eksterne parter kan bruke yrkeslogo i relevante sammenhenger 

etter avtale med godkjent naturguide og i henhold til gjeldene retningslinjer.  

Ved presseomtaler/omtaler av NNGF eller medlemmer av NNGF gjelder samme avtale og 

retningslinjer som nevnt overfor.  

NNG-logoen tilhører 
forbundet og kan kun brukes 
i direkte sammenheng med 
den godkjente norske 
naturguiden. Originalfilen 
definerer størrelsesforholdet 
mellom symbol og tekst. 
Logoen kan ikke endres i 
design, farger eller 
proporsjoner. Logoen kan 
kun justeres i formatstørrelse 
så lenge proporsjonene er de 
samme som originalfilen. 

 

Navn: NORSK NATURGUIDE 
Tekstfont: Calibri AV=1 
Fargekoder:  
000032 – Mørkeblå  
0099FF- Blå 
FFFFFF- Hvit 
13FF71 - Grønn 
 
PNG: Transparent bakgrunn 
JPEG: Hvit bakgrunn 
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Bruk av logo for forbundet og medlemmer 
Logoen er en godkjenning på individnivå og ikke på bedriftsnivå. For arbeidsgivere/firmaer 

som ansetter godkjente naturguider, kan logoen kun brukes etter avtale med den enkelte 

naturguide. Det er den godkjente naturguidens ansvar at arbeidsgiver/firma ikke bruker 

logoen på en måte som bryter med forbundets retningslinjer.  

NNGF – logoen kan kun brukes av forbundet i relevante sammenhenger som hjemmesider, 

sosiale medier, maler, mediesaker og markedsføring. Det er kun styret som kan utvikle/trykke 

emblemer med NNGF/NNG/ANG-logo. Med emblem menes broderte trykksaker med logo og 

navn. Medlemmer bestiller og kjøper sin logo gjennom forbundets styre. 

NNG-logoen/emblem kan kun brukes av forbundet og brukes/bæres av naturguider som er 

kvalifisert etter alle følgende fire/4 punkter: 

 er uteksaminert fra naturguideutdanning i Norge. 

 er godkjent Norsk Naturguide av Norsk Naturguideforbund i hht §3 og §4 i vedtektene. 

 har et aktivt virke som naturguide. 

 har betalt årlig medlemskap. 

ANG-logoen/emblem kan kun brukes av forbundet og brukes/bæres av naturguider som er 

kvalifisert etter alle følgende fire/4 punkter: 

 er uteksaminert fra naturguideutdanning på Svalbard. 

 er godkjent Arktisk Naturguide av Norsk Naturguideforbund i hht §3 og §4 i 

vedtektene.  

 har et aktivt virke som naturguide. 

 har betalt årlig medlemskap. 

Ved bruk av NNG/ANG-logo for medlemmer menes; hjemmesider, sosiale medier, maler, 

mediesaker og markedsføring i direkte sammenheng med den godkjente naturguiden.  

Medlemmer som ikke er godkjent av NNGF kan ikke bruke NNGF eller bruke/bære 

NNG/ANG-logo/emblem. 

Bruk av NNG/ANG-logoen på websider skal henvise direkte til en naturguide som er godkjent 

av NNGF eller til websiden www.naturguideforbund.no 

Merking og profilering 
Alle medlemmer i forbundet kan for bruk i markedsføring benytte seg av forbundets 

hovedlogo, men det er kun godkjente naturguider (som er kvalifisert etter de fire punktene 

nevnt tidligere) som kan benytte seg både av hovedlogo og yrkeslogo. Kun forbundet har 

rettighetene knyttet til trykking av broderte emblemer. Den enkelt naturguide bestiller dette 

gjennom forbundet.  

http://www.naturguideforbund.no/
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Profilfont 
Font: Calibri  

Bokstavavstand: AV=1  

Fonten er klassisk enkel og tydelig. Den er utviklet av Microsoft og finnes i Word.  

Norsk 

Norsk Naturguideforbund 
NORSK NATURGUIDEFORBUND 
NNGF 
 

Norsk Naturguide 
NORSK NATURGUIDE 
NNG 

Arktisk Naturguide 
ARKTISK NATURGUIDE 
ANG 

 

English 

Norwegian Nature Guide Association 
NORWEGIAN  NATURE GUIDE 
ASSOCIATION 
NNGA 
 

Norwegian Nature Guide 
NORWEGIAN NATURE GUIDE 
NNG 

Arctic Nature Guide 
ARCTIC NATURE GUIDE 
ANG 

 

Ved brudd på retningslinjer for bruk av logo 
Ved brudd på forbundets retningslinjer for bruk av logo, vil naturguiden motta en henvendelse 

fra forbundet. Naturguiden har 15 dagers klagefrist/forklaringsfrist. Hvis ikke klage er sendt 

inn innen 15 dager, vil en miste sitt medlemskap for de neste 12 mnd. Medlemskapsavgiften vil 

ikke bli tilbakebetalt. Forbundet påtar seg retten til å ekskludere medlemmer som ikke 

oppfyller gjeldene retningslinjer. 

Samarbeidspartnere, ekstern part, presse, arbeidsgivere eller andre som bryter forbundets 

retningslinjer for bruk av logo, vil gjeldene part motta en henvendelse fra forbundet med 

forespørsel om forklaring på aktuelt brudd. Klagefristen for denne gruppen er 10 dager. 

Forbundet påtar seg retten til å bryte samarbeid, dersom aktør/partner ikke klager innen 

klagefristen på 10 dager eller ikke oppfyller gjeldene retningslinjer. 

Ved brudd kan NNGF be om at logoen fjernes/inndras forløpende til saken er utredet. 

Alle henvendelser sendes skriftlig via epost til post@nngf.no  

Andre merknader 
 Norske og arktiske naturguider blir godkjent for fem/5 år av gangen. I god tid før det 

siste året utløper må naturguiden sende inn gyldig dokumentasjon som bekrefter sitt 

aktive virke som naturguide. Dokumentasjon må være godkjent av NNGF for å bli 

regodkjennes for fem nye år. Kravet til dokumentasjonen stilles og utgis av NNGF. 

 Medlemmer som ikke er godkjent av Norsk Naturguideforbund, ikke er aktive eller 

ikke har betalt årsavgift innen fristen har ikke/mister retten til å bruke og bære sin 

yrkeslogo.  

mailto:post@nngf.no
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 Det presiseres at Norsk Naturguideforbund skiller tydelig på de to 

naturguideutdanningene Norsk Naturguide og Arktisk Naturguide. Arktiske 

naturguider har sin utdanning fra Svalbard, og har vært igjennom spesiell trening som 

er knyttet til isbjørnsikkerhet, sjøis og breopplæring. Norske naturguider har sin 

utdannelse fra fastlands - Norge. 

 Naturguider som er utdannet fra Svalbard kan bære logoen til Arktisk Naturguide. 

 Naturguider som er utdannet fra fastlands-Norge kan bære logoen til Norsk 

Naturguide. 

 

Henvendelser eller spørsmål om tillatelse og bruk av våre logoer sendes til post@nngf.no 

 

mailto:post@nngf.no

