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Jeg vil starte med å si at det i mine øyne er positivt med et vern av området, jeg vil også applaudere 
forslaget om forbud mot isbryting. 
Forbud mot bruk av tungolje på skip er også et tiltak jeg ser på som positivt. 
 
Når det er sagt vil jeg si at en del av de foreslåtte restriksjonene fremstår som svært inngripende. 
 
Generelt om nye reguleringer: 
Å unngå forstyrrelse av dyrelivet har vi allerede reguleringer som ivaretar godt, det er fra før forbudt å 
forstyrre både isbjørn og sel.  
Før man innfører nye og enda strengere reguleringer enn vi har bør man bruke de kontroll- og 
sanksjonsmulighetene man har i gjeldende regelverk. 
 
Som et alternativ til å forby ferdsel kan det også vurderes å kun tillate relativt støysvake snøscootere, 
dette vil også oppmuntre til fremtidig bytte til elektriske scootere og da på sikt gi mindre utslipp av 
skadelige gasser på Svalbard. 
I enkelte områder i USA har de stilt miljøkrav til scootere, eksempelvis Yellowstone er det en del slike 
reguleringer i. 
Dette fremstår for meg som et bedre alternativ enn avstenging. 
 
 
Van Mijen: 
For området rundt Van Mijenfjorden bør man etter mitt syn vurdere å åpne for ferdsel gjennom 
Lundströmdalen etter samme regler som man i dag har gjennom Kjellströmdalen, dette vil gjøre det 
mindre aktuelt å krysse fjordis for mange. Vi vet også at Slakbreen, Varpbreen og Sjaktbreen er i surge og 
at dette trolig vil være en ufarbarvei i løpet av relativt kort tid. 
Ved å åpne for ferdsel i Lundströmdalen vil man altså ivareta deler av befolkningens behov for 
motorisert mobilitet samtidig som man får trafikk vekk fra områder man ønsker mindre trafikk i. I tillegg 
er risikoen ved ferdsel i Lundströmdalen relativt lav i forhold til å kjøre på fjordisen og i forhold til å 
krysse breer i surge. 
I forskrift om motorferdsel på Svalbard er det angitt i § 9 nyttetrafikk annet ledd “For nødvendig 
nyttetrafikk kan beltekjøretøy benyttes” b) “i en kartfestet ferdselsåre gjennom et område markert med 
grønt på vedlagte kart A. 
Ferdselsåren er markert med stiplet rød strek på kart A, og går langs dalbunnen i Reindalen fra Sørhytta 
og opp til Reindalspasset, videre ned dalbunnen i Lundströmdalen til Kjellströmdalen.” 
Ferdsel her vil i langt mindre grad enn på sjøisen kunne forstyrre sårbare arter. Jf. svalbardmiljøloven § 
84 vil den omsøkte ferdselen gi minimale miljøforstryrrelser i en trasé som allerede tillater motorferdsel 
med større og mer støyende kjøretøy. 
 
Videre kan det differensieres mellom fastboende og tilreisende også på Van Mijenfjorden, fastboende 
bør ha noe utvidede muligheter til ferdsel sett opp mot tilreisende. Kanskje bør man stenge fjordisen på 
Van Mijen-fjorden for tilreisende og la den være åpen for fastboende. 
 



Van Mijenfjorden er i følge Norsk Polarinstitutt en fjord med kun et fåtall isbjørner, deres database viste 
pr. 21.12.2020 kun 15 dyr som har blitt fanget i området i forskningsøyemed. 
Av disse er det kun to binner som i veldig stor grad har benyttet området. Begge med hi i Van 
Mijenfjorden, født i 1996 og 2006. 
Fjorden er riktignok viktig for disse få bjørnene men har for bestandens del liten betydning. 
Det finnes noe forskning på forstyrrelse av snøscooter men NP skriver 
selv: "Det er derimot ikke mulig å si om slik ferdsel har noen effekt på bestandsnivå slik den foregår i 
dag." 
Forskningen som er gjort på feltet er fra 2008, en tid da nesten alle snøscootere hadde bråkete 
totaktsmotorer. Dagens 4-taktsmotorer avgir mindre støy og lyd av en helt annen frekvens slik at 
forskningen fra 
2008 ikke kan brukes i denne sammenheng. 
Det er også allerede forbudt å forstyrre isbjørn, man bør her først og fremst informere og eventuell 
reagere på brudd på gjeldende regelverk. 
 
Van Mijenfjorden sies å være et viktig område for ringsel, dette betviles ikke men det er heller ikke slik at 
ringselen forsvinner av scootertrafikk. 
Det finnes studier på dette, men disse studiene er gamle og er utført med snøscootere med 
totaktsmotorer. De fleste av dagens scootere har moderne 4-taktsmotorer som avgir langt mindre støy 
og med en helt annen frekvens enn støyen av totaktsmotorene. 
NP påpeker i sitt oppdaterte kunnskapsgrunnlag av 21.12.2020 at man bør holde god avstand til områder 
hvor det kan være kastehuler, samt ikke kjøre mot og skremme ned ringsel som ligger og hviler på isen. 
 
Å kjøre mot og skremme ned ringsel som hviler på isen er altså allerede forbudt og vi har et regelverk på 
plass som her bør håndheves fremfor å etablere nytt regelverk. 
 
Etter mitt syn bør det fortsatt være åpent for at fastboende kan ferdes på isen i Van Mijenfjorden i større 
omfang enn forslaget tar høyde for. 
Dette slik at man kan kjøre langs fjorden fra Kaldbukta til Vintergata som et minimum. Her slik at man 
kan ligge langt nok ut på fjorden til å unngå utrygge områder langs land særlig ved Blåhuken og samtidig 
ivareta behovet for ferdsel til området som blant annet rommer mange hytter. 
Det er også verdt å nevne at belastningen av kjøring på land tett ved isen kan være en minst like store 
belastning for dyrelivet som ferdsel på isen da belastningen vil vare i lengre tid. 
Som NP skriver vil "Ferdsel med helikopter kan tenkes å ha en tilsvarende effekt som skuter, men 
grunnet større hastighet er ofte helikoptre kortere tid i et område, og vil derfor ofte forstyrre over en 
tilsvarende kortere periode." 
Dette kan naturligvis være samme tilfelle ved fersel med snøscooter på isen kontra land like ved. Høyere 
hastighet gir kortere tid i området og derav mindre belastning på dyrelivet i den grad det blir belastet. 
Siden man vet lite om ferdselens påvirkning på dyrelivet kan man også vurdere at det meldes fra om 
motorisert ferdsel slik at man kan få kunnskap om omfang og påvirkning over tid. 
 
For Rinderbukta spesielt bør det være tillatt i tilfeller forholdene tilsier det være lov å krysse bukta på 
korteste forsvarlige strekning så langt ut i bukta som forsvarlig, videre ferdsel bør foregå på et slikt vis at 
støybelastningen for dyrelivet blir minst mulig (om så ved at man kjører på isen nær land for å skåne 
dyrelivet). 
 
Van Keulen: 



Van Keulenfjorden foreslås det også nye restriksjoner på, her er det allerede i dag relativt lite trafikk og 
kun fastboende har lov til å kjøre i dette området, jeg har ikke klart å finne hold for at dette er nødvendig 
av noen som helst annen årsak enn begrensningen i seg selv. 
NP påpeker også at Van Keulenfjorden ikke er så viktig som den historisk har vært: "Van Keulenfjorden 
ser ut til å være mye mindre viktig nå enn det var tidlig på 2000-tallet, etter at de store mer stabile 
brefrontene i indre områder av fjorden forsvant når breen raskt ekspanderte mange km vestover." 
For Van Keulenfjorden bør det vurderes om man skal kreve at det meldes om ferdsel, på denne måten 
kan man opparbeide kunnskap om den faktiske ferdselen og den faktiske på virkningen på dyrelivet. 
 
 
Generelt om samfunnet og reguleringenes påvirkning på forhold knyttet til Svalbardmeldingen: 
I Svalbardmeldingen kan man lese blant annet følgende: 
"Regjeringen ønsker gjennom denne meldingen å legge til rette for eksisterende og ny variert 
virksomhet. Longyearbyen skal også i fremtiden være et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for 
familier. Samfunnet skal ha en kvalitet, bredde og variasjon som understøtter målet om opprettholdelse 
av norske samfunn på øygruppen" 
 
Å innføre stadig nye ferdselsbegrensninger må også sees opp mot Svalbardmeldingen, det er sannsynlig 
at stadig nye begresninger gjør Svalbard generelt og Longyearbyen spesielt til et mindre attraktivt sted å 
oppholde seg over tid. Blir det mindre attraktivt å bo i Longyearbyen vil man trolig se en utvikling der det 
blir en stadig større andel utenlandske borgere og stadig færre nordmenn. 
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