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Høringssvar angående forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og 

revisjon av verneforskrift 

 

Det vises til Sysselmannens epost datert 07.01.2021 vedrørende høring av forslag til 

utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjon av verneforskrift sendt fra 

Sysselmannen på Svalbard. AECO sender med dette vårt svar på høringen.   

 

AECO kommenterer i utgangspunktet bare på de deler av forslaget som kan ha konsekvenser 

for ekspedisjonscruiseturisme. På generelt grunnlag vil vi likevel påpeke at vi håper 

myndighetene tar utgangspunkt i at miljøregelverket på Svalbard har som formål å legge til 

rette for bosetting, næringsliv og aktivitet innenfor miljøforsvarlige rammer. 

Reiselivsnæringen på Svalbard er av stor betydning for lokalsamfunnet og en stor del av 

befolkningen på Svalbard er tilknyttet reiselivsnæringen. Når man innfører nye reguleringer 

er det svært viktig at man tar utgangspunkt i et reelt behov for vern, vurdere om andre tiltak 

enn forbud dekke de behov man har for reguleringer, og sikrer en god prosess og dialog med 

involvering av berørte parter.  

 

Reiselivet på Svalbard, inkludert AECO, har siden slutten av 2019 gjentatte ganger varslet 

sin bekymring for hvordan hastige og svært omfattende reguleringsprosesser, mangel på 

involvering og utydelige målsettinger, gjør reiselivsvirksomhet vanskelig.  

 

Vi benytter denne anledningen til igjen å be om at kommende prosesser åpner for en større 

involvering og dialog, forsvarlige tidsfrister og tydelige rammebetingelser for arbeidet. 

 

AECOs kommentarer til forslaget 

 

AECO har ingen innsigelser til forslaget. Dette fordi forslaget regulerer en praksis som 

allerede eksisterer for AECOs medlemmer, og som er regulert av organisasjonens 

guidelines/selvpålagte retningslinjer.  

 

Vi har ingen innsigelser til at man utvider nasjonalparken til å inkludere Van Mijenfjorden, 

Bellsund og nordre del av Van Keulenfjorden. Nasjonalparker er opprettet med formål å 

verne miljøet, og for å legge til rette for kunnskap og opplevelse. Den turismen vi 

representere er avhengig av et godt miljøvern, samtidig som gjester må gis adgang til natur 

og naturopplevelser, også gjennom turisme. Vi ser derfor ikke at vernet vil få negative 

konsekvenser for den aktiviteten vi representerer.  

 

Vi vil imidlertid påpeke at dersom dette er et steg for å legge til rette for at man senere vil 

foreslå betydelige innskrenkninger for ferdsel i nasjonalparker generelt – og dermed ramme 
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ekspedisjonscruise operasjonene hardt - vil vi reagere sterkt. Vi 

forutsetter at slike motiver ikke ligger bak forslaget.  

 

Vi har heller ikke innsigelser til at man forbyr isbryting i fjorder. Isbryting i fjorder er i 

henhold til AECOs operasjonelle retningslinjer ikke tillatt for våre medlemmer, og vi er 

glade for at det heller ikke skal være tillatt for andre. Vi støtter at man verner is-avhengige 

arter på denne måten.  

 

Det samme gjelder to av de foreslåtte ilandstigningspunktene, Mariaholmen og Eholmen. 

Den store ansamling av bakkehekkende fugler tilsier at man ikke bør gå i land disse stedene i 

hekkeperioden, og det har heller ikke vært praksis for AECOs medlemmer. Vi støtter derfor 

forslaget om ilandstigningsforbud på disse stedene.  

 

Når det gjelder ilandstigningsforbudet på Midterhuken, ligger forslaget tett opp mot AECOs 

eksisterende stedsspesifikke guidelines for Gåsbergkilen, hvor ilandstigning ikke er tillatt fra 

slutten av mai, og ut juli. Vi ville i utgangspunktet foretrukket en regulering som ikke 

totalforbyr ferdsel på et så stort område, men ser at behovet for beskyttelse er til stede. 

Topografi og vanskelige landingsforhold gjør at det ikke i særlig grad brukes andre 

ilandstigningspunker enn Gåsbergkilen, hvor det må utvises forsiktighet.  Da ikke alle som 

besøker stedet er ekspedisjonscruiseoperatører, eller medlemmer av AECO, vil forbudet 

bidra til at de regler som allerede eksisterer i AECO, blir gjort gjeldene for alle besøkende. 

På denne bakgrunn kan vi stille oss bak forsalget om ilandstigningsforbud mellom 15. mai og 

15. august, med en tilhørende 100 meters sone fra land.  

 

Vi har notert oss at Sysselmannen åpner for innspill til nytt navn på nasjonalparken. Vi 

tillater oss å foreslå Sentral-Spitsbergen nasjonalpark.  

 

Vi takker for muligheten til å gi våre innspill. Ta gjerne kontakt dersom det er behov for mer 

informasjon. Lykke til med arbeidet.  

 

 

Vennlig hilsen,  

 

 

 

 

Frigg Jørgensen 

Administrerende direktør  


