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Innspill til høringen om utvidelse av Nordenskiöld Land Nasjonalpark

Flerdagsturer med hundespann er en del av friluftslivet til våre medlemmer. Fjerner man
muligheten for å kunne krysse sjøis på Van Keulenfjorden med scooter fjerner man også
muligheten for å kunne ha med følgescooter som kan frakte turfølge, nødvendig utstyr,
sikkerhet på sjøis etc. Så vi ser det som viktig å fortsatt kunne ha mulighet til å krysse
sjøisen med scooter.

Vi stiller oss positive til utvidelse av nasjonalpark, men ser det som svært negativt for
fastboende med et fullstendig ferd selsforbud på sjøis. Her bør man absolutt skille mellom
turistnæring og fastboende. Viser til paragraf 81 i lov om miljøvern på Svalbard.

Sjøis er i konstant endring og det er ikke alltid at korteste rute er det tryggeste alternativet.
Ofte er det trygge st å ligge midtfjords for å unngå områder hvor gass fra havbunnen gjør
sjøisen utrygg. Å ferdes på sjøis krever erfaring som en tilegner seg ved å ferdes på sjøis
ikke ved å se på en powerpoint.

Seljakt er også en viktig måte for flere hundekjørere her o ppe å skaffe mat til hundene sine.
Stenger man sjøisen for all motorisert ferdsel vil denne jakta bli mye mer tungvint og
tidkrevende om man ikke kan bruke scooter for å hente ut skrotten etter endt jakt. En
stenging av de bynære fjordene vil også i praksi s bli en stopp for å drive seljakt. I alle fall for
de som ikke har tilgang på hundespann. Vi ber derfor om at det legges til at man skal kunne
hente ut selskrott med scooter etter endt jakt da det selvsagt ikke er lov å bruke motorisert
kjøretøy under sel ve jakta.

Vi er helt enig i at det er behov for sterkere vern av dyreliv inkludert isbjørn og sel. Men
istedenfor å stenge fjordene anbefaler vi at regelverk om vern av dyreliv gjøres tydeligere og
at det foretas hyppigere kontroller av sysselmannen i fe lt.
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