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Innledning 
Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening (LJFF) har i en årrekke fremmet friluftsliv, og 

nødvendighet for at fastboende på Svalbard, og tidligere fastboende skal kunne ha mulighet 

for et variert og rikt friluftsliv. Dette er viktig av flere årsaker; det fremmer botrivsel for 

befolkningen, bidrar positivt til folkehelsen, og ikke minst formidle og ivareta kunnskap om 

det sårbare miljøet på Svalbard.  

Vi setter ett aktivt og ansvarsfullt friluftsliv i første rekke, å oppleve Svalbard som fastboende 

er en opplevelse vi ønsker flest mulig kan ta del i. Det var kanskje Henry Rudi som beskrev 

opplevelsen av Svalbard aller best: 

«Sansene ble skjerpet; livet i frisk, kald luft vekket til live instinkter som en ikke visste slumret 

i en, for de er døyvet av bråk og larm og uvedkommende ting.» 

           Henry Rudi  

• Regjeringen har via Svalbardmeldingen et ønske om et robust familiesamfunn i 

Longyearbyen, samt å øke norsk andelen.  

• For oss er muligheten til å kunne ferdes på en ansvarlig måte i Svalbards villmark ett 

av hovedargumentene for å bo her oppe. Forsvinner den muligheten vil det også 

sette sitt preg på utviklingen av Svalbardsamfunnet, og det vil ikke være i henhold til 

målsettingen i Svalbardmeldingen.  

• De aller fleste fastboende som ferdes på Svalbard har både erfaring og forståelse for 

øyas sårbarhet og ferdes deretter, og dermed tar de nødvendige hensyn både til 

miljø, dyreliv og egen og andres sikkerhet.  

Vi har tidligere fremmet utrykket «vern ved bruk» i tidligere arbeid med de endringer som 

kommer med tanke på verneforskriftene for Svalbard. Dette er et godt prinsipp, og etter vår 

mening den eneste måten i både ivareta dyreliv, fauna og menneskelig friluftsutøvelse.  

Våre medlemmer som driver jakt og friluftsliv i de samme områdene over flere år er gode 

observatører for de endringer som skjer på Svalbard. De er også de beste ambassadørene 

for miljøet og Svalbards villmark. 

«People protect what they love» 

• Lokal ferdsel handler om mye mer en «rekreasjon» aktivitet, og det er i aller høyeste 

grad en positive ferdsel både for miljø og menneske; Det handler om: 

• Lokal trivsel 

• Observasjon av endringer 

• Miljøbevissthet 

• Ivaretagelse av kunnskap om Svalbard miljøendringer og hendelser (eksempelvis 

LJFF’s hyttebøker) 

• Lokalhistorisk kunnskap 

• Formidling av holdninger og kunnskap 

• Lokale som bor på Svalbard over tid har en tilhørighet på øygruppen. Vi anser oss 

ikke som besøkende eller fremmede, men en del av Svalbard. Med en slik tilhørighet 



kommer det også naturlig et ønske om å bevare områdene vi ferdes i på en rasjonell 

kunnskapsbasert måte.  

Lokalt friluftsliv må ikke sees på som en belastning som krever flere stengte områder. Det 

må betraktes som en ressurs som kan bidra til en mer bærekraftig forståelse av 

Svalbardmiljøet. Både gjennom formidling av kunnskap, dokumentasjon, og lokal kjennskap 

til spesifikke områder.  

Frihet til å ferdes med ulike metoder er den største motivasjonsfaktoren for å kunne bo på 

Svalbard. Dette skaper botrivsel og en mer stabil norsk bosetning. Det vil være feil retning å 

innføre strengere begrensninger for lokal ferdsel.  

 

Til § 4. 
Første ledd: Ingen innvendinger 

Annet ledd: I utganspunktet er LJFF positiv til at enkelte hekkeområder blir oppført som 

ferdselsforbud, men vi har følgende innspill: 

• Midterhuken: Det skal fortsatt være tillatt for lystbåter å ankre opp Midterhukhamna, 

og ilandstigning Husodden og Midterhuksletta. Slik LJFF tolker det ut fra kartet i 

forslaget er dette ivaretatt.  

• Eholmen: Ingen innvendinger mot ilandstigningsforbud. Men det må være mulig for 

små fartøy og passere mellom Eholmen og Husodden.  

• Mariaholmen: Ingen innvendinger 

Tredje ledd: Ingen innvending 

Fjerde ledd: Her må miljødirektoratet i større grad vurdere en demokratisk prosess som i 

større grad involverer lokalbefolkningen. Dette er ett punkt vi ønsker at det i fremtidige 

prosesser innføres «vern ved bruk» og at lokal kunnskap i større grad blir vektlagt.  

§ 5. Forbud mot motorferdsel på sjøis og bruk av luftfartøy 
 

Innledningsvis:  
Økning i trafikk grunnlaget de siste årene kan ikke skyldes lokalbefolkningens ferdsel. Det er 

ingen markant økning i befolkningen, selv om det er en demografisk endring på grunn av 

nedleggelser i Store Norske. Det kan derfor heller ikke være noe markant økt ferdsel av 

fastboende i de områdene som er berørt av denne høringen.  

For fastboende er Van Mijenfjorden et viktig område for friluftsliv, både rekreasjon, men også 

seljakt. Spesielt gjelder dette området det nå foreslås totalforbud for motorisert ferdsel i 

Rindersbukta. Vi kan ikke se at det ligger noe godt kunnskapsgrunnlag for at fastboende skal 

nektes tilgang til dette området. (Innbefattet at motorisert ferdsel er det eneste realistiske 

transportmidlet for å ta seg inn i området.) 

Vi ønsker derfor å minne Klima og Miljødepartementet og Sysselmannen på Lov om 

Miljøvern på Svalbard § 81.: Det skal fastsettes forskrift etter første ledd bokstav a der 

fastboende sikres en mer omfattende adgang til motorferdsel enn tilreisende. 

Begrensninger i fastboendes motorferdsel må være begrunnet i miljøvernbehov 

knyttet til Svalbard, eller i behov for å skille motorisert og ikke-motorisert ferdsel. 



Rindersbukta 
Vi kan ikke se at det foreligger en god begrunnelse for at fastboende skal nektes til gang til 

motorisert ferdsel i Rindersbukta. Det som er oppgitt av begrunnelse med hensyn til dyrelivet 

ser mer ut til å samsvare med bestillingen fra Klima og Miljødepartementet enn faktisk bygge 

på konkret faktabasert kunnskap om området.  

LJFF vil derfor foreslå at forbudet mot motorferdsel i Rindersbukta fjernes for 

fastboende.  

I ett så viktig området som Rindersbukta må Lov om Miljøvern på Svalbard § 81 vektlegges. 

Hvis ikke vil det se ut til at forskriftsendringen ha høyere rettsanvendelse en Lov om 

miljøvern på Svalbard.  

Van Mijenfjorden 
Her ser vi at fastboende kan søke om å krysse korteste farbare vei. Normalt sett er det 

akkurat det de aller fleste fastboende gjør, eller kjører langs etter land fra Svea ut mot Kapp 

Schollin. Å gjøre dette søknadspliktig vil føre til en byråkratisering. En slik prosess som det er 

gjort for Sør-Spitsbergen nasjonalpark vil for Van Mijenfjorden være unødvendig ovenfor 

fastboende. Og selv om det er gjort en differensiering mellom fastboende og tilreisende, er 

dette igjen en begrensning der vi ikke kan se at Lov om miljøvern på Svalbard § 81 er 

hensyntatt.  

LJFF vil derfor foreslå at søkeplikt for fastboende ikke er gjeldene for kryssing, eller 

kjøring etter land ved Van Mijenfjorden. 

Fridtjovhamna 
I stor grad samme som Rindersbukta. I tillegg er dette ett området der en av hoved 

ferdselsårene fra Kapp Schoullin via Fridtjovbreen og nordover går. Igjen legger dette en stor 

begrensning på fastboendes ferdsel noe som ser ut til å stride med Lov om miljøvern på 

Svalbard § 81.  

LJFF vil derfor foreslå at forbudet mot motorferdsel i Fritjovhamna fjernes for 

fastboende.  

 

Braganzavågen 
Braganzavågen ligger midt i hovedferdselen fra Svea / Van Miljenfjorden opp Kjellstrømdalen 

og mot Agardh. Dette er regnet som en trygg rute for ferdsel østover. Velferden i Store 

Norske og Sysselmannen har velferdshytter i dette området.  

Å skille Braganzavågen fra resten av terrenget er vanskelig da det går i ett på vinteren. Blir 

forbudet / søknadsplikt oppretthold vil det bli mange «miljøkriminelle» av fastboende som 

ferdes til og fra hyttene i Kjellstrømdalen og østkysten.  

Igjen peker vi på Lov om miljøvern på Svalbard § 81, og ber om at loven vektlegges fremfor 

forskriftsendring.  

LJFF vil derfor foreslå at søknadsplikt for kryssing av Braganzavågen fjernest for 

fastboende, da dette blir helt meningsløst i vintersesongen.  

 

 

 



Jakt og fangst 
Endringen i verneforskriften som er foreslått vil i praksis umuliggjøre fangst for fastboende i 

hele området som er inkludert i utvidelsen. Det er ikke lov til å drive jakt fra motorisert 

fremkomstmiddel, men det er behov for å hente skrotten etter ent fangst. Vi ser at en av 

begrunnelsene i høringsforslaget er vern av ringsel. LJFF ønsker å påpeke at det ifølge 

Sysselmannens hjemmeside er tillatt med fangst av ringsel fra 01.02 – 20.03 og 20.05 – 

30.11. Og foruten Tempefjorden og Billefjorden (som nå er stengt på grunn av midlertidige 

endringer i motorferdselsforskriften) er Rindersbukta egnet fangstområdet for ringsel.  

 

Avslutningsvis 
I arbeidet om miljøregelverket på Svalbard etterlyser Sysselmannen informasjon og 

veiledning knyttet til dette. Selv om det så langt ikke har blitt vektlagt i denne prosessen; 

sitter Sysselmannen og andre forvaltningsorgan på en «gullgruve» av informasjon og 

lokalkunnskap om de berørte områdene. Det gjelder bare å i større grad involvere 

lokalbefolkningen.  

Det må tenkes nytt i forvaltningssammenheng på Svalbard, og tørre å satse med nye 

tilnærminger til en bærekraftig forvaltning.   

Lokal kunnskap må i større grad benyttes, og fastboende må ikke sees på som en trussel for 

miljøet, men en ressurs som kan brukes både i forvaltning, men også i utviklingen av et 

bærekraftig reiseliv. Det vil gi en mer helhetlig, forenklet, mer kunnskapsbasert og 

bærekraftig forvaltning av øygruppen.  

Vårt «avtrykk» i Svalbardnaturen er tilnærmet ubetydelig, dette sammen med mulighet 

til ett aktivt friluftsliv, bo-lyst og en stabil Norsk bosetning må vektlegges i alle 

politiske vurderinger som gjøres angående forvaltning på øygruppen.  

Man må tørre å tenke «føre var» prinsippet i flere perspektiv. 
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