
Høringsuttalelse 

Vedr. forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark 
Til:  Sysselmannen 

Fra:  Audun Gjøstein, SGO-autorisert guide, advokat (H) og Svalbardentusiast 

Dato: 15.03.2021 

 

Jeg viser til høringsdokument av januar 2021 med frist for å gi uttalelse til i dag 15.03.2021. 

Jeg har ikke motforestillinger mot utvidelse av nasjonalparken. Derimot mener jeg at de endrede 

vernevilkårene på enkelte områder går for langt i å verne marginale og dårlig dokumenterte 

vernebehov på bekostning av allmenhetens mulighet til å oppleve Svalbards natur- og kulturarv.  

Det fremgår av verneforskriftens formål § 1 første ledd at formålet bl.a. er å verne «område for 

forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv». Skal en kunne benytte området for 

opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv kan en ikke stenge av området for allmenheten. Det 

gjelder både for lokalbefolkning og turister på guidede turer.  

Forslaget innebærer bl.a. at samtlige 4 brefall innenfor forvaltningsområde 10 stenges for ferdsel i 

den del av sesongen hvor det er mulig å besøke disse med skuter. Etter min oppfatning bør i det 

minste Fritjovhavna, som er det brefall som er minst kritisk for sel og bjørn, ikke stenges. Det er ingen 

hiområder for bjørn ved Fritjovhavna og det er generelt lite bjørn her. Jeg har hatt guidede turer hit i 

15 år og har her aldri sett annet enn bjørnespor en sjelden gang. Fritjovhavna er eller ikke særskilt 

omtalt som vesentlig for isbjørn i kunnskapsgrunnlaget. På den annen side har det å kunne oppleve 

en brefront på nært hold stor betydning for opplevelsen av Svalbards fantastiske natur. Det er over 

50 brefronter på Svalbards vestkyst, men kun 4 innenfor forvaltningsområde 10. Dersom alle disse 

stenges, vil det føre til et en økt trafikk til østkysten for å oppleve brefall. På østkysten er risikoen for 

å forstyrre bjørn langt større enn i Fritjovhavna. Etter min oppfatning vil stengning av Fritjovhavna 

derfor føre til økt risiko for forstyrrelse av sel og bjørn, som stengningen tar sikte på å beskytte.  

Turistnæringen er viktig, både for lokalt næringsliv, men også for at allmenheten skal få tilgang til og 

oppleve Svalbards flotte natur. Hensynet til turistnæringen er ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt i 

forslaget. Eksempelvis er turistnæringens bruk av områdene bare omtalt i 2 avsnitt i et 48 siders 

høringsdokument. Det vitner om ensidig fokus i utredningen, i strid med verneforskriftens 

formålsparagraf, jfr. ovenfor. 

Det er ikke avklaret eller dokumentert at kontrollert og begrenset ferdsel over tid har en slik negativ 

innvirkning på bestanden av sel og isbjørn som det legges til grunn i høringsbrevet. Jeg peker på at 

bestanden av bjørn har økt på veskysten og at det nå er langt vanligere med besøk av bjørn nær 

hytter og bosetninger enn for noen år tilbake. Det tyder på at sel og bjørn ikke reagerer negativt 

bestandmessig på nærvær av mennesker, selv om de selvsagt registrerer og kan reagere på 

menneskers nærvær.  

Når det gjelder de foreslåtte konkrete ferdselsrestriksjonerne er disse i stor grad sammenfallende 

med det som ble foreslått som midlertidig endring av motorforskriften, og jeg viser til min 

høringsuttalelse til denne, hvilket vedlegges. 



Erfaringen har vist at det dessverre ikke er særlig stor sannsynlighet for at sysselmannen vil lytte til 

kritiske innspill. Jeg ønsker likevel å gi uttrykk for ovennevnte slik at vi ikke senere kan bli møtt med 

at vi ikke tok til motmele når forskriftene ble endret.  

Dersom sysselmannen går inn for å gjøre tilsvarende endringer i forskriften her som i den 

midlertidige forskrift, ber jeg om at forskriftsteksten bearbeides slik at den ikke blir selvmotsigende 

som i den midlertidige forskrift.  

 

Audun Gjøstein 

 


