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Høring av forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjon 
av verneforskrift sendt fra Sysselmannen på Svalbard 
 
Vi viser til høring datert 6. januar om utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og 
revisjon av verneforskrift.  
 
Kystverket har følgende kommentarer til høringen:  
 
Omlasting i Bellsundet 
Kystverket har i flere år arbeidet med omlastingen som foregår i Bellsundet/ 
Reserchefjorden. Fiskeflåten, og da særlig den russiske, bruker dette området til omlasting 
av fisk, proviant mm. Kystverket har deltatt i et prosjekt sammen med Kystvakten, 
Sysselmannen og Sjøfartsdirektoratet som har vurdert og kartlagt denne aktiviteten. 
Kystverket har også fått utarbeidet flere rapporter om denne aktiviteten, og disse viser at 
området som er foreslått vernet i stor grad brukes til omlasting av fisk/proviantering. Mer 
enn hundre slike omlastinger har foregått der det siste året. Rapportene kan deles med 
Sysselmannen om det er ønskelig.  
 
I tillegg har vi deltatt i uanmeldte inspeksjoner for å sjekke om det foregår omlasting av 
bunkers samtidig som det omlastes f.eks fisk. Omlasting av bunkers har vi ikke registrert 
ved disse anledningene. I inspeksjonene vi har deltatt i har det spesielt vært fokus på om 
dette foregår på en måte som er i strid med internasjonale regler eller i strid med 
losregelverket. Bunkring av fuel fra tankfartøy er sjelden, men har forekommet. Vi har nylig 
registrert slik aktivitet her. Etter dagens regelverk er dette en lovlig virksomhet.  
 
Kystverket har hentet ut oversikt over fartøysaktiviteten i Bellsund/Rechercefjorden, basert 
på AIS-track for 2019. Under vises dette i form av tetthetsplott som viser aktiviteten til 
fiskefartøy (grønne) og tankfartøy (brune). Som tetthetsplottene viser er det fiskefartøy som 
står for den største aktiviteten i området. I tillegg er det en viss aktivitet av andre 
fartøyskategorier, herunder lasteskip.  
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For Kystverket og vårt beredskapsansvar er denne omlastingsaktiviteten utfordrende. 
Utslipp som kan skje ved overføring av last eller bunkers vil lett kunne ende opp i brefronter 
som det er flere av i området. Dette er områder hvor det er vanskelig å gjennomføre eks. 
oljevernaksjoner. Fare for kalving fra breene vil gjøre det svært farlig å operere nær breene 
for innsatspersonell og fartøy. Samtidig er dette miljøsårbare områder hvor f.eks 
oljeforurensning kan føre til stor skade. Samtidig er dette et område med le for de fleste 
dominerende vindretninger og lite bølger, noe som gjør at skip til skip operasjoner 
gjennomføres tryggere her enn i åpent farvann.  
 
Vi anbefaler at det foretas en vurdering av om denne aktiviteten er ønskelig i 
verneområdene, med den risiko det innebærer. Et eventuelt forbud vil gjøre at aktiviteten vil 
flyttes til andre områder. En bevisst utpeking av et slik område bør gjøres i samarbeid med 
relevante myndigheter basert på miljøsårbarhet, nautisk egnethet og praktisk 
tilgjengelighet. Vi deltar gjerne i en slik vurdering.  
 
AIS- basestasjoner 
Overvåking av skipstrafikk gjennom AIS-systemet er et viktig for å opprettholde et høyt 
sjøsikkerhetsnivå, blant annet i forbindelse med søk og redning og akutt forurensning fra 
skip.  Kystverket har 2 AIS-basestasjoner innenfor det gamle nasjonalparkområdet og får 
enda en innenfor området gjennom dette forslaget. Alle disse er plassert på infrastruktur 
som er eid og operert av andre enn Kystverket. Kystverket forutser ikke i dag behov for å 
plassere flere slike basestasjoner innenfor verneområdet og det antas at forbudet mot 
inngrep ikke hindrer videreføring av de tre eksisterende basestasjonene. Det er behov for å 
kunne drive ettersyn av basestasjonene og ferdselsforbudet med luftfartøy er en ulempe i 
så måte, men Kystverket mener at forvaltningsmyndighetens praksis ifm søknader om 
landing ellers på Svalbard når det er behov for nødvendig arbeid på AIS-basestasjoner har 
fungert tilfredsstillende. 
 
Navigasjonsinnretninger 
Kystverket har i dag to navigasjonsinnretninger i eksisterende nasjonalpark, dette er Kapp 
Martin og Sundodden. Kapp Martin ble etablert i 1946, og fornyet i 2016. Sundodden ble 
etablert i 2017 og medførte at lysbøyer som tidligere lå i Akselsundet kunne tas bort.  
Dersom sjøtrafikken tar seg opp, særlig med fartøyer med stort dypgående så kan disse 
lysbøyene bli aktuelle å sette ut igjen.  
Dersom nasjonalparken utvides vil ytterligere tre innretninger bli inkludert, dette vil være 
Akseløya og Blåhuken lanterner. Begge lanterner er plassert på en trehytte, med fagverk 
(stål) underbygning. I tillegg er det en lysbøye inne ved Conventzodden.   
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Når det gjelder det foreslåtte ferdselsforbudet ifbm hekketid for fugl vil dette samsvare med 
andre regler på Svalbard, og Kystverket vil tilpasse sin planlagte aktivitet til de nye regler.  
 
Vi peker også på at det i forslaget til forskrift § 9 bokstav e) står «navigasjonsmidler» og 
anbefaler at dette endres til «navigasjonsinnretninger» som er begrepet som brukes i 
havne- og farvannsloven. På generelt grunnlag mener Kystverket at det bør åpnes for å 
kunne gi tillatelse etter forskriftsutkastets § 9 også til etablering av nye 
navigasjonsinnretninger, ikke kun drift og vedlikehold av dagens innretninger.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Arve Dimmen 
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tjenester 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 


