
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 
Postboks 633 
9171  LONGYEARBYEN 
 
 
 
 
 

Deres referanse:  Vår referanse:  Saksbehandler:  Dato:  
  2021/11-4-K12  Annlaug Kjelstad  15.03.2021  

 

 
 
 
Uttale til høring - Forslag til utvidelse av Nordenskiøld Land nasjonalpark og 
revisjon av verneforskfriften 

 
Vedlagt følger høringsuttale fra Longyearbyen lokalstyre. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

 
 
 
 

Annlaug Kjelstad  
plan- og utviklingssjef  
 
Dokumentet er ekspedert elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Særutskrift Uttale til høring - Forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjon 

av verneforskriften 
 
 



Vår referanse:  Saksbehandler:  Dato:  
2021/11-3-K12  Annlaug Kjelstad  15.03.2021  

 

 
 
 

Særutskrift Uttale til høring - Forslag til utvidelse av 
Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjon av 
verneforskriften 
Utvalg Utv.saksnr. Møtedato 
Teknisk utvalg 4/2021 02.02.2021 
Miljø- og næringsutvalget 3/2021 02.02.2021 
Lokalstyret 11/2021 11.02.2021 

 
Behandling i Lokalstyret - 11.02.2021 
 
Per Nilssen (AP) fremmet følgende omforente forslag til vedtak: 
 
Longyearbyen lokalstyre gir følgende uttale til høring av forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land 
nasjonalpark og revisjon av verneforskriften. 
 
Lokalstyret presiserer at fastboendes tilgang til Svalbards villmark og natur er ansett som særdeles 
viktig for trivsel og bolyst. Andelen områder tilgjengelig for ferdsel og rekreasjon må sees i 
sammenheng med den politiske målsetningen om at Longyearbyen skal være et attraktivt og stabilt 
familiesamfunn. Lokalstyret har forståelse for at man ønsker å innføre ferdselsforbud i sårbare 
områder eller som er av stor betydning for sårbart dyreliv i eksempelvis hekkesesong, og støtter bruk 
av føre-var prinsippet der dette legges til grunn. 
 
Lokalstyret vil på generelt grunnlag for alle pågående planprosesser presisere følgende: 

 Å kunne ferdes i villmarken på Svalbard sommer som vinter er av stor verdi for fastboende og 
dermed av stor betydning for trivsel, bolyst og også livskvalitet.  

 Dersom nye områder får begrensninger hva gjelder motorisert ferdsel bør man se på om andre 
(nær-) områder som i dag har redusert motorisert ferdselsmulighet, kan åpnes for økt ferdsel 
(eksempelvis Drønbreen/Lundstrømdalen e.l områder som i dag stenges etter 1.mars og som vil 
være sikrere transportruter enn over eksempelvis breer). 

 Lokalstyret mener at det bør vurderes en differensiering av ferdsel på sjøis, eksempelvis at man 
oppretter korridorer frem mot enkelte brefronter for å se på disse, til tross for at generell, fri ferdsel 
på sjøis innstrammes. 

 Å krysse sjø-is er også forbundet med risiko, det er derfor slik at det beste er at man har et reelt 
valg om å krysse en bre eller ta sjø-isen. Slik sett er løsningen med å krysse på korteste farbare 
strekk over sjø-isen en grei løsning som sikrer at man kan ha gode transportruter til lag- og 
foreningshytter, private hytter eller rekreasjonsturer nord og sørover på øygruppa. 

 Seljakt er en rekreasjonsaktivitet, en nødvendig aktivitet for å skaffe hundemat, i tillegg til en 
tradisjonsbærende aktivitet. Vern og ferdselsrestriksjoner sommer som vinter, må ikke være til 
hinder for at fastboende kan fortsette denne formen for aktivitet. Løsninger for at denne aktiviteten 
kan fortsette må etableres. 

 I områder som krever søknad/melding til Sysselmannen, bes det om at Sysselmannen sikrer 
brukervennlige, gode, digitale melding- og søknadsmuligheter for fastboende med så kort 
saksbehandlingstid som mulig. Det bør være også mulig for fastboende å melde og søke samlet 
for turer som skal gjennomføres i en sesong. 

 Konkret for utvidelsen av Nordenskioldland nasjonalpark ønsker Lokalstyret å påpeke: 
At det er viktig at fastboendes mulighet for å komme seg til alle private, samt lag- og 
foreningshytter i tilknytning til Van Mijenfjorden opprettholdes, også dersom man må kjøre på 
sjøisen for å komme til nødvendig ankomststed. 
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 Ferdsel på sjøisen på korteste farbare rute langs land mellom Svea/Kapp Amsterdam og 
Kaldbukta bør opprettholdes for fastboende. 

 Det bør vurderes om det skal differensieres mellom fastboende/ tilreisende evt. fastboende 
/næringsaktivitet hva gjelder ferdsel. Bynær turisme har vært en av hovedmålene 
reiselivsutviklingen. 

 Lokalstyret stiller til slutt spørsmål med hvordan man ser for seg å utøve kontroll i områdene. 
  

Tilleggsmomenter fra enkeltpartier:  
Partiet Høyre ønsker at man skal ha anledning til ferdsel på sjø-is fra Kaldbukta til Fridtjovhamna og at 
sistnevnte ikke skal ha ferdselsforbud. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2021 
 
Longyearbyen lokalstyre gir følgende uttale til høring av forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land 
nasjonalpark og revisjon av verneforskriften. 
 
Lokalstyret presiserer at fastboendes tilgang til Svalbards villmark og natur er ansett som særdeles 
viktig for trivsel og bolyst. Andelen områder tilgjengelig for ferdsel og rekreasjon må sees i 
sammenheng med den politiske målsetningen om at Longyearbyen skal være et attraktivt og stabilt 
familiesamfunn. Lokalstyret har forståelse for at man ønsker å innføre ferdselsforbud i sårbare 
områder eller som er av stor betydning for sårbart dyreliv i eksempelvis hekkesesong, og støtter bruk 
av føre-var prinsippet der dette legges til grunn. 
 
Lokalstyret vil på generelt grunnlag for alle pågående planprosesser presisere følgende: 
 
 Å kunne ferdes i villmarken på Svalbard sommer som vinter er av stor verdi for fastboende og 

dermed av stor betydning for trivsel, bolyst og også livskvalitet.  
 Dersom nye områder får begrensninger hva gjelder motorisert ferdsel bør man se på om andre 

(nær-) områder som i dag har redusert motorisert ferdselsmulighet, kan åpnes for økt ferdsel 
(eksempelvis Drønbreen/Lundstrømdalen e.l områder som i dag stenges etter 1.mars og som vil 
være sikrere transportruter enn over eksempelvis breer). 

 Lokalstyret mener at det bør vurderes en differensiering av ferdsel på sjøis, eksempelvis at man 
oppretter korridorer frem mot enkelte brefronter for å se på disse, til tross for at generell, fri ferdsel 
på sjøis innstrammes. 

 Å krysse sjø-is er også forbundet med risiko, det er derfor slik at det beste er at man har et reelt valg 
om å krysse en bre eller ta sjø-isen. Slik sett er løsningen med å krysse på korteste farbare strekk 
over sjø-isen en grei løsning som sikrer at man kan ha gode transportruter til lag- og foreningshytter, 
private hytter eller rekreasjonsturer nord og sørover på øygruppa. 

 Seljakt er en rekreasjonsaktivitet, en nødvendig aktivitet for å skaffe hundemat, i tillegg til en 
tradisjonsbærende aktivitet. Vern og ferdselsrestriksjoner sommer som vinter, må ikke være til 
hinder for at fastboende kan fortsette denne formen for aktivitet. Løsninger for at denne aktiviteten 
kan fortsette må etableres i områder som krever søknad/melding til Sysselmannen, bes det om at 
Sysselmannen sikrer brukervennlige, gode, digitale melding- og søknadsmuligheter for fastboende 
med så kort saksbehandlingstid som mulig. Det bør være også mulig for fastboende å melde og 
søke samlet for turer som skal gjennomføres i en sesong. 

 Konkret for utvidelsen av Nordenskioldland nasjonalpark ønsker Lokalstyret å påpeke: 
At det er viktig at fastboendes mulighet for å komme seg til alle private, samt lag- og foreningshytter 
i tilknytning til Van Mijenfjorden opprettholdes, også dersom man må kjøre på sjøisen for å komme 
til nødvendig ankomststed. 

 Ferdsel på sjøisen på korteste farbare rute langs land mellom Svea/Kapp Amsterdam og Kaldbukta 
bør opprettholdes for fastboende. 
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 Det bør vurderes om det skal differensieres mellom fastboende/ tilreisende evt. fastboende 
/næringsaktivitet hva gjelder ferdsel. Bynær turisme har vært en av hovedmålene 
reiselivsutviklingen. 

 Lokalstyret stiller til slutt spørsmål med hvordan man ser for seg å utøve kontroll i områdene. 
  

Tilleggsmomenter fra enkeltpartier: 
Partiet Høyre ønsker at man skal ha anledning til ferdsel på sjø-is fra Kaldbukta til Fridtjovhamna og at 
sistnevnte ikke skal ha ferdselsforbud. 
 
 
 
Behandling i Miljø- og næringsutvalget - 02.02.2021 
 
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 
  
Saken går videre til behandling i lokalstyret. 
 
 
Vedtak i Miljø- og næringsutvalget - 02.02.2021 
 
Longyearbyen lokalstyre gir uttale til høring av forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark 
og revisjon av verneforskriften slik det framgår av vedlagte saksframlegg. Lokalstyret legger vekt på 
følgende hovedmomenter: 

 Det er ikke lagt vekt på friluftslivets og ferdselsmulighetenes verdi for å opprettholde et stabilt 
norsk samfunn i Longyearbyen 

 Det er ikke vurdert i tilstrekkelig grad muligheten for en differensiering av ferdsel på sjøis og 
begrunnelsen for å stenge store områder med sjøis er generell  

 Muligheten for ferdsel på sjøis på strekningen Svea/Kapp Amsterdam til Kaldbukta må 
opprettholdes for fastboende 

 
 
Behandling i Teknisk utvalg - 02.02.2021 
 
Trond Erik Johansen (H) satte fram følgende tilleggforslag: 
  

Det er fortiden knyttet stor risiko til ferdsel på Slakbreen og videre ned Gustavdalen, og det må 
derfor tillates motorisert ferdsel på sjøisen mellom Fridtjovbreen og Svea. Dette må gjelde 
både fastboende og tilreisende i følge med fastboende. Ruten tillates brukt i 
næringssammenheng. 
  
Fridtjovbreens brefront er en av de siste brefrontene fastboende og turistfølger kan kjøre til. 
Derfor er det ønskelig at Fridjoflaguna er åpen for scooterkjøring for fastboende og guidede 
turistfølger. 

  
 
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 
Første punkt i Johansens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Andre punkt i Johansens tilleggsforslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
Vedtak i Teknisk utvalg - 02.02.2021 
 
Longyearbyen lokalstyre gir uttale til høring av forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark 
og revisjon av verneforskriften slik det framgår av vedlagte saksframlegg. Lokalstyret legger vekt på 
følgende hovedmomenter: 
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 Det er ikke lagt vekt på friluftslivets og ferdselsmulighetenes verdi for å opprettholde et stabilt 
norsk samfunn i Longyearbyen 

 Det er ikke vurdert i tilstrekkelig grad muligheten for en differensiering av ferdsel på sjøis og 
begrunnelsen for å stenge store områder med sjøis er generell  

 Muligheten for ferdsel på sjøis på strekningen Svea/Kapp Amsterdam til Kaldbukta må 
opprettholdes for fastboende 

 Det er fortiden knyttet stor risiko til ferdsel på Slakbreen og videre ned Gustavdalen, og det 
må derfor tillates motorisert ferdsel på sjøisen mellom Fridtjovbreen og Svea. Dette må gjelde 
både fastboende og tilreisende i følge med fastboende. Ruten tillates brukt i 
næringssammenheng. 

 Fridtjovbreens brefront er en av de siste brefrontene fastboende og turistfølger kan kjøre til. 
Derfor er det ønskelig at Fridjoflaguna er åpen for scooterkjøring for fastboende og guidede 
turistfølger. 

 
 

Administrasjonssjefens anbefaling:  

Longyearbyen lokalstyre gir uttale til høring av forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark 
og revisjon av verneforskriften slik det framgår av vedlagte saksframlegg. Lokalstyret legger vekt på 
følgende hovedmomenter: 

 Det er ikke lagt vekt på friluftslivets og ferdselsmulighetenes verdi for å opprettholde et stabilt 
norsk samfunn i Longyearbyen 

 Det er ikke vurdert i tilstrekkelig grad muligheten for en differensiering av ferdsel på sjøis og 
begrunnelsen for å stenge store områder med sjøis er generell  

 Muligheten for ferdsel på sjøis på strekningen Svea/Kapp Amsterdam til Kaldbukta må 
opprettholdes for fastboende 

 
 

Sammendrag og konklusjon: 

Høring av forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjon av verneforskriften er en 
del av et vernearbeid som ble startet av Sysselmannen i juni 2019. I dette vernearbeidet har 
Longyearbyen lokalstyre avgitt høringsuttalelse i datert 15.10.2019 og har deltatt med 3 
representanter i en arbeidsgruppe som har gitt uttale til kunnskapsgrunnlaget m.m. i vernearbeidet 1. 
juni 2020. 
 
Longyearbyen lokalstyre har i prosessen bidratt med kunnskap om innholdet i og verdien av friluftsliv 
bl.a. i områda som nå blir berørt av utvidelsen av Nordenskiöld Land nasjonalpark. Arbeidsgruppa for 
offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner i Longyearbyen la i sin uttale vekt på følgende:  

«Arbeidsgruppa fryktar at sterke, generelle innstrammingar i bl.a. ferdsel vil ramme av 
livs- og bukvalitetane for mange busette i Longyearbyen og dermed svekke grunnlaget 
for eit stabilt familiesamfunn.» 

 
Utvidelsen av Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjonen av verneforskriften er nok en 
innstramming av muligheten for ferdsel for fastboende. Det er særlig ferdsel på sjøis som blir 
strammet inn, mens regelverket knyttet til ferdsel og opphold, bruk av hytter mv. på land, får få eller 
ingen endringer, utover det at nasjonalparken blir utvidet. De private og næringsdrivende som har 
hytter i Gustavdalen mv. vil oppleve å få innstramminger i mulighetene for opprusting og utvidelse av 
hyttene.  
 
Administrasjonssjefen vil peke på følgende problemstillinger: 

 Det er ikke lagt vekt på friluftslivets og ferdselsmulighetenes verdi for å opprettholde et stabilt 
norsk samfunn i Longyearbyen.  
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 Det er ikke vurdert i tilstrekkelig grad muligheten for en differensiering av ferdsel på sjøis og 
begrunnelsen for å stenge store områder med sjøis er generell 

 Muligheten for ferdsel på sjøis på strekningen Svea/Kapp Amsterdam til Kaldbukta for 
fastboende bør ikke fjernes med begrunnelse i det ovenstående.  

Administrasjonssjefen mener at forslaget til utvidelse av nasjonalparken mangler en gjennomgående 
og/eller grundigere vurdering av verdien av vern sett opp mot verdien av brukerinteressene mv. Det 
savnes et perspektiv på de svalbardpolitiske målsettingene i sin helhet.  

Saksopplysninger: 

Høring av forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjon av verneforskriften er en 
del av et vernearbeid som ble startet av Sysselmannen i juni 2019. I dette vernearbeidet har 
Longyearbyen lokalstyre avgitt høringsuttalelse til oppstartsvarselet datert 15.10.2019 og har deltatt 
med 3 representanter i en arbeidsgruppe som har gitt uttale til kunnskapsgrunnlaget m.m. i 
vernearbeidet 1. juni 2020. 
 
Det som nå er på høring er dermed en del av det vernearbeidet som ble startet i 2019. Høringsfristen 
er 15. mars 2021. Sysselmannen skriver følgende om bakgrunn og prosess:  
 
«Sysselmannen varslet oppstart av arbeidet juni 2019. Oppstartvarselet gjaldt også oppstart av arbeid 
med en forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen, samt oppstart av arbeid med et mulig vern av 
nedre Adventdalen. I februar 2020 ga Klima- og Miljødepartementet oppdrag til blant annet 
Sysselmannen om en gjennomgang av miljøregelverket for Svalbard. Dette grep sterkt inn i arbeidet 
med de tre prosessene som var startet opp. Det ble derfor besluttet at det avventes å foreslå en 
forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen inntil endringene i regelverket er avklart. Arbeidet med 
vurderingene av styrket vern av nedre Adventdalener også forskjøvet i tid. Oppdraget om utvidelse 
av Nordenskiöld Land nasjonalpark lå imidlertid fast fra Klima- og miljødepartementet. Arbeidet 
med endringene av miljøregelverket har pågått parallelt, og disse endringene ventes å komme på 
høring i løpet av våren 2021. 
 
I løpet av høringen av oppstarten av arbeidet med endringene i verneforskriften for Nordenskiöld 
Land nasjonalpark kom det 28 innspill. Innspillene er vurdert, og så langt det har latt seg gjøre ut fra 
helhetlige vurderinger er de tatt inn i høringsdokumentet som Sysselmannen nå har utarbeidet. I 
forkant av høringen er dokumentet vært til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet og Klima- og 
miljødepartementet.» 
 
Sysselmannen skriver videre at innspillene som kommer nå vil bli vurdert, før en endelig anbefaling 
om endringer blir sendt til Miljødirektoratet, og tilråding til Klima- og miljødepartementet, før vedtak 
fattes av Kongen i Statsråd.  
 
Om selve forslaget som er på høring skriver Sysselmannen: 
«Det foreslås å utvide grensene for Nordenskiöld Land nasjonalpark sørøstover til fjelltoppen 
Passvaktaren, mellom Rindersbukta og Østkysten. Grensa går da sørvestover til Liastølbreen, 
innerst i van Keulenfjorden, og møter der grensa for Sør-Spitsbergen nasjonalpark. Grensa i vest vil 
gå ytterst i Bellsund, fra nordvest-grensa for Sør-Spitsbergen til grensa for eksisterende 
Nordenskiöld land nasjonalpark utenfor Lågneset ved Nordenskiöldkysten. Det mest berørte 
områdene i Svea, fra oppredningsverket til kullageret på Kapp Amsterdam unntas nasjonalparken. 
Se kart i vedlegg. 
 
I forslag til ny verneforskrift for nasjonalparken foreslås både en videreføring av eksisterende 
bestemmelser og enkelte nye reguleringer. De viktigste endringene som foreslås er regulering av 
motorferdsel på sjøis, forbud mot isbryting, og ferdselsforbud i tre avgrensede områder i hekketiden 
for fugl. I tillegg vil formålet med nasjonalparken (paragraf 1) nå også være å bevare viktige 
leveområder for isavhengige arter. Forskriften foreslås også modernisert og forenklet gjennom et 
klarere språk og slik at den blir enklere for brukere. Les mer om forskriftsendringene i kapittel 4 og 
5 i høringsdokumentet. 
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Det er laget forslag til ny forskrift (vedlegg 6). Den eksisterende forskriften vil oppheves når ny 
forskrift trer i kraft.» 
 
Dokumentene i høringen kan leses her https://www.sysselmannen.no/om-
sysselmannen/miljovern/forvaltning-av-verneomrader/pagaende-forvaltningsplaner/forvaltningplan-for-
sentral-spitsbergen/forslag-til-utvidelse-av-nordenskiold-land-nasjonalpark-offentlig-horing/ 
 
Longyearbyen lokalstyre har i prosessen, som Sysselmannen beskriver, bidratt med kunnskap om 
innholdet i og verdien av friluftsliv bl.a. i områda som nå blir berørt av utvidelsen av Nordenskiöld Land 
nasjonalpark, se vedlegg 1 til saken her.  
 
Arbeidsgruppa for offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner i Longyearbyen la i sin uttale vekt på 
følgende:  

«Arbeidsgruppa fryktar at sterke, generelle innstrammingar i bl.a. ferdsel vil ramme av 
livs- og bukvalitetane for mange busette i Longyearbyen og dermed svekke grunnlaget 
for eit stabilt familiesamfunn.» 

Vurdering: 

Utvidelsen av Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjonen av verneforskriften er nok en 
innstramming av muligheten for ferdsel for fastboende. Det er særlig ferdsel på sjøis som blir 
strammet inn, mens regelverket knyttet til ferdsel og opphold, bruk av hytter mv. på land, får få eller 
ingen endringer, utover det at nasjonalparken blir utvidet. De private og næringsdrivende som har 
hytter i Gustavdalen mv. vil oppleve å få innstramminger i mulighetene for opprusting og utvidelse av 
hyttene.  
 
Administrasjonssjefen vil peke på følgende problemstillinger: 

 Det er ikke lagt vekt på friluftslivets og ferdselsmulighetenes verdi for å opprettholde et stabilt 
norsk samfunn i Longyearbyen. I kunnskapsgrunnlaget er det kun vist til hvordan fastboende, 
se kap. 3.5 Andre brukere i vedlegg 3 i høringen, bruker området. Dette er ikke satt i kontekst 
av verdien av bruken. 

 Det er ikke vurdert i tilstrekkelig grad muligheten for en differensiering av ferdsel på sjøis og 
begrunnelsen for å stenge store områder med sjøis er generell, uten at det natur- og 
miljømessige kunnskapsgrunnlaget peker på at en så generell vurdering fyller hensikten. 
Muligheten for ferdsel på sjøis på strekningen Svea/Kapp Amsterdam til Kaldbukta for 
fastboende bør ikke fjernes med begrunnelse i det ovenstående.  

 
Administrasjonssjefen mener at forslaget til utvidelse av nasjonalparken mangler en gjennomgående 
og/eller grundigere vurdering av verdien av vern sett opp mot verdien av brukerinteressene mv. Det 
savnes et perspektiv på de svalbardpolitiske målsettingene i sin helhet.  
 
Administrasjonssjefen ønsker ikke å gå lenger i den administrative vurderingen enn det som kan 
gjenspeiles fra uttale til oppstart av vernearbeidet, innspill fra arbeidsgruppen og interne faglige 
vurderinger, da verneplanarbeidet ikke berører direkte planområdet til Longyearbyen lokalstyre.  
 
Forholdet til FNs bærekraftsmål: 
I denne saken fokuseres en viss motstrid mellom det å oppnå målene under hovedmål 11. 
Longyearbyen er en bosetning som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig og oppnå målene i 
hovedmål 13. LL må bidra til å begrense de globale menneskeskapte klimaendringene og 
Longyearbyen skal være et fyrtårn/foregangssamfunn for klimavennlige løsninger. 
Administrasjonssjefen vurderer det likevel slik at hensynet til en sosialt bærekraftig utvikling av 
Longyearbyen, mht til befolkning og næring, bør vektes tyngre og likevel kan hensynet til bevaring og 
skjerming av isavhengige arter kunne ivaretas. 
 
Saken legges fram for politisk drøfting.

https://www.sysselmannen.no/om-sysselmannen/miljovern/forvaltning-av-verneomrader/pagaende-forvaltningsplaner/forvaltningplan-for-sentral-spitsbergen/forslag-til-utvidelse-av-nordenskiold-land-nasjonalpark-offentlig-horing/
https://www.sysselmannen.no/om-sysselmannen/miljovern/forvaltning-av-verneomrader/pagaende-forvaltningsplaner/forvaltningplan-for-sentral-spitsbergen/forslag-til-utvidelse-av-nordenskiold-land-nasjonalpark-offentlig-horing/
https://www.sysselmannen.no/om-sysselmannen/miljovern/forvaltning-av-verneomrader/pagaende-forvaltningsplaner/forvaltningplan-for-sentral-spitsbergen/forslag-til-utvidelse-av-nordenskiold-land-nasjonalpark-offentlig-horing/

