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Uttalelse til høring av forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land 
nasjonalpark og revisjon av verneforskriften, Svalbard 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF med 
Bergmesteren for Svalbard) viser til ovennevnte sak, datert 6. januar 2021. 
 
DMF med Bergmesteren for Svalbard skal bidra til at Svalbards geologiske ressurser 
forvaltes og utnyttes best mulig til nytte for samfunnet, herunder bevaring av 
geologisk undersøkelsesmateriale og data. Undersøkelsesarbeider og uttak av 
mineralske ressurser skal gjennomføres i henhold til Bergverksordningen for Svalbard. 
 
Om saken 
Utvidelsen av nasjonalparken til å omfatte Van Mijenfjorden og tilgrensende områder 
er foreslått for å styrke vernet og beskytte naturmangfoldet. Det er vurdert områder 
for begrenset ferdsel av hensyn til sårbart dyreliv. Det er lagt vekt på å i mindre grad 
forstyrre isavhengige arter som isbjørn og ringsel. Det er også vurdert om områder 
tilknyttet Svea hvor det er foretatt vesentlige inngrep kan innlemmes i verneområdet. 
Det er konkret vurdert tiltak som forbud mot tungolje som bunkers for skip, og forbud 
mot isbryting i Van Mijenfjorden. 
 
Uttalelse til saken 
DMF med Bergmesteren for Svalbard gav uttalelse til oppstartsmelding for vernesaken, 
30.09.2019. Der viste vi blant annet til at utvidelsen vil berøre nærmere 100 utmål. Det 
ble samtidig opplyst om at de siste funnpunktene i området har gått ut. Det ble også 
vist til en del brønner som ble boret i forbindelse med tidligere oljevirksomhet. 
 
DMF ser at det er foretatt vurderinger i høringsdokumentet tilknyttet opplysninger 
innhentet om oljeboringslokaliteter, og at det tillates oppfølging av disse ved søknad 
etter verneforskriftens § 9. Det er også en egen vurdering av Svea gruveområde, der 
en del av områdene med de mest omfattende inngrepene ikke vil inngå i 
nasjonalparken. Vi har ingen ytterligere merknader til disse delene av vernesaken. 
 
DMF med Bergmesteren for Svalbard kan ikke se at det er foretatt noen vurderinger av 
virkningen av vernet på berørte utmål, tildelt i henhold til Bergverksordningen for 
Svalbard. Innenfor et utmål har det på et gitt tidspunkt blitt dokumentert funn av 
mineraler som gir rettigheter til å utvinne mineraler og bergarter. Det er kjente 
kullforekomster i de berørte områdene. Den foreslåtte utvidelsen av verneområdet vil 
ha konsekvenser for muligheten til uttak av mineralske ressurser. Dersom det skal 
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være mulig å sikre tilgang til et område for å drive utvinning av ressurser, må dette 
sees i sammenheng med mulighet for adkomst til eventuelle områder for drift, og 
mulig transport og utskipning av ressursene. Vernets begrensinger for ferdsel og 
eventuelle inngrep kan også hindre muligheten for å drive ytterligere undersøkelse av 
geologien som kunnskapsgrunnlag for de mineralske ressursene i området.  
 
Det går fram av høringsdokumentet at det er ønskelig med en tydeliggjøring av 
vernebestemmelsene, med tanke på språk, klarere ordlyd og en mer moderne og 
forenklet oppbygning av verneforskriften. Ved premisset om at nasjonalparken skal 
utvides, vil nye områder underlegges bestemmelser som åpenbart vil være 
begrensende for virksomhet tilknyttet mulig utvinning og undersøkelser av mineralske 
ressurser. DMF med Bergmesteren for Svalbard ser at det er presisert i bestemmelsens 
§ 3 Forbud mot virksomhet og inngrep at blant annet, boring, sprenging og uttak av 
mineraler og olje, i tillegg til bygging av ulike typer infrastruktur, blir forbudt. § 6 
Forbud mot isbryting vil på samme måte være begrensende for muligheten til å drive 
logistikk som kan forbindes med mineralvirksomhet så lenge det er is i områdene. Det 
er samtidig vanskelig å se at § 10 Dispensasjon fra bestemmelsene fullt ut vil gi 
muligheter til å drive undersøkelser og mulig utvinning av mineralske ressurser. 
 
DMF med Bergmesteren for Svalbard er ikke kjent med at det foreligger interesser for 
å drive utvinning av mineralske ressurser i området i dag. Det er likevel klart at det er 
kjente forekomster med mineralske ressurser som vil bli vanskelig tilgjengelig for 
utvinning dersom nasjonalparken utvides som foreslått. Det kan aktualiseres at 
muligheten for å drive undersøkelser etter mineralske ressurser i en del tilfeller ikke vil 
være mulig. Dette kan være relevant bakgrunnsinformasjon knyttet til virkninger av 
vern. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Randi Skirstad Grini Lars Libach 
direktør rådgiver 
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