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Høringssvar - forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land 
nasjonalpark og revisjon av verneforskrift

Norsk Polarinstitutt (NP) viser til høringsbrev datert 6. januar 2021 om forslag til utvidelse av 
Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjon av verneforskriften. Dokumenter som følger høringsbrevet 
viser hvilke endringer som foreslås og Sysselmannen ber om innspill og forslag til endringene i 
verneforskriftene for Nordenskiöld Land nasjonalpark.  

Forslaget inkluderer å utvide grensene for Nordenskiöld Land nasjonalpark sørøstover til fjelltoppen
Passvaktaren, mellom Rindersbukta og Østkysten. Grensa vil da gå sørvestover til Liastølbreen,
innerst i Van Keulenfjorden, og møte 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. Et område ved Sveagruva, fra 
oppredningsverket til kullageret på Kapp Amsterdam, unntas nasjonalparken.

Sysselmannen skriver i høringsbrevet at det i forslag til ny verneforskrift for nasjonalparken foreslås både 
en videreføring av eksisterende bestemmelser og enkelte nye reguleringer. Regulering av motorferdsel på 
sjøis, forbud mot isbryting, og ferdselsforbud i tre avgrensede områder i hekketiden for fugl, er forslag til 
nye reguleringer. I tillegg vil formålet med nasjonalparken nå også være å bevare viktige leveområder for 
isavhengige arter. Forskriften foreslås også modernisert og forenklet gjennom et klarere språk slik at den 
blir enklere for brukere. 

NP sitt samfunnsansvar
NP er kunnskapsleverandør og rådgiver for forvaltningen når det gjelder polare miljøspørsmål. I henhold 
til instituttets instruks skal vi blant annet bidra til å ivareta miljømålene for Svalbard. NP er også den 
sentrale statsinstitusjonen for kartlegging, miljøovervåkning og forvaltningsrettet forskning på Svalbard.
Forskning og overvåking i polarområdene er viktige ledd for å forstå globale endringer i miljøet og 
effektene av disse. Bedre kartlegging og forståelse for klima og miljø gjør Norge i stand til å forvalte 
landets områder og ressurser på en bedre måte. Polarinstituttet forsker på biologisk mangfold, klima, 
miljøgifter og geologi i nord- og polarområdene, og bidrar til internasjonale, nasjonale og regionale 
forskningsprogrammer innenfor disse temaene. Instituttet gir viktige bidrag til det internasjonale 
klimaarbeidet, og er et aktivt kontaktpunkt for internasjonale fagmiljø.

NP sin rolle i verneprosessen 
I mai 2019 leverte NP «Kunnskapssammenstilling i forbindelse med utvidelse av Nordenskiöld Land 
nasjonalpark». I rapporten fremgår kunnskap om miljøverdier i området, aktivitet, samt dokumenterte 
effekter av aktivitet og ferdsel.



I forbindelse med Sysselmannens oppstart av arbeidet med forvaltnings- og verneplaner i juni 2019 ble det 
opprettet arbeidsgrupper. NP har deltatt i arbeidsgruppen for forskning og utdanning sammen med UNIS, 
SIOS, SFF. Den 25.5.2020 sendte NP notat til arbeidsgruppen med kopi til Sysselmannen, og den 2.6.2020 
ga arbeidsgruppen sitt innspill til Sysselmannen om sin bruk av området.

I høringsbrevet av 6. januar 2021 vises det også til oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet i februar 
2020 om en gjennomgang av miljøregelverket for Svalbard. I det arbeidet har NP deltatt i 
direktoratsgruppen som ble ledet av Miljødirektoratet. NP leverte kunnskapsgrunnlag om effekter av 
ferdsel på dyrelivet på Svalbard. Det forventes at endringer av miljøregelverket på Svalbard kommer på 
høring i løpet av våren 2021.

Kommentarer til forslaget om utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjon av 
verneforskriften
«Forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark» er et grundig og godt høringsdokument. De 
beskrevne miljøverdiene i området er i tråd med den kunnskapen som NP besitter, både på arts-, bestand-
og økosystemnivå. Denne kunnskapen er ervervet gjennom mange år med forskning og overvåking. 
Klimaendringer er den største driveren for endring av miljøverdier på Svalbard og det er av vesentlig 
betydning at NPs mulighet til å kunne drive forskning og overvåking opprettholdes.

Isavhengige arter er i dag sterkt påvirket av endrede isforhold og mindre is. De dokumenterte effektene av 
ferdsel er få, ikke entydige og oftest på individnivå. I lys av føre-var-prinsippet, som står sentralt i 
forvaltningen på Svalbard, virker det fornuftig med restriksjoner som begrenser ytterligere mulig negativ 
påvirkning på arter og økosystem.

Norske myndigheter har i Svalbardmeldingen (Meld. St. 32, 2015-2016) vært tydelige på at det skal legges 
til rette for en fortsatt utvikling av reiseliv, forskning og utdanning, og for en bred og variert 
næringsaktivitet. For å ivareta vårt samfunnsoppdrag som blant annet fremgår av instruks for virksomhets-
og økonomistyringen i NP, fastsatt av Klima- og miljødepartementet, er det av vesentlig betydning at 
instituttets mulighet til å drive forskning og overvåking på Svalbard opprettholdes. NPs aktivitet er 
beskrevet korrekt i høringsdokumentet:

«Norsk Polarinstitutt (NP) driver forskning og overvåking på arts-, bestands- og økosystemnivå i
området, og har lange tidsserier fra forskning på mange områder over lang tid. Det er av stor
betydning at det i framtida fremdeles blir mulig å drive aktivitet med forskere og annet personell,
samt mulighet for å sette ut midlertidige installasjoner (lyttebokser, temperaturloggere, merking av
vegetasjonsmoduler, kamera m.m.). For sjøfugl drives det tellinger hvert tiende år for en del arter, og
ismåke overvåkes årlig i området. NP driver videre forskning og overvåkning på isbjørn, hvalross,
ringsel, steinkobbe, hvithval, storkobbe, svalbardrein, fjellrev, svalbardrype, vegetasjon og isbreer i
området. Van Mijenfjorden er også aktuell for forskning på lavere trofiske nivå fremover».

Vi registrerer at en videreføring og utvidelse av nasjonalparkvernet vil medføre en strengere vurdering av 
hvilke tiltak som kan tillates etter en søknad, f.eks. når det gjelder terrenginngrep eller utplassering av 
innretninger. Vi mener at det bør åpnes for at det i større grad er mulighet for dispensasjon i lys av 
langtidsovervåking som skal fremskaffe ny, nødvendig kunnskap som skal: 1) dokumentere effektene av 
klimaendringene på økosystemene og 2) være forvaltningsrelevant ved å fokusere på sårbart biologisk 
mangfold, samt viktige funksjoner og tjenester i økosystemene som forventes å være følsomme for 



klimaendringer. Forskriften må også ta høyde for at dette også kan gjelde tekniske installasjoner som er 
nødvendig for å drive en forsvarlig, faglig overvåking.

Gjennom de siste års sammenstillinger av effekter av ferdsel på dyreliv på Svalbard vet vi at det finnes 
begrensede data på effekter av ferdsel. De studier som finnes har vi vist til i leverte kunnskapsgrunnlag. På 
s. 10 punkt 2.1.4 beskrives fauna og effekter av motorisert ferdsel for en art (hvithval). 
Kunnskapsgrunnlaget for effekter av motorisert ferdsel kunne gjerne vært beskrevet for de andre artene 
også.  

4.6 Områder med ferdselsforbud s. 30
Vi støtter forslaget om områder med ferdselsrestriksjoner av hensyn til dyrelivet. De tre områdene 
Mariaholmen, Midterhuken og Eholmen er viktige funksjonsområder for fugler i sommerhalvåret. 
Ferdselsrestriksjoner for deler av Akseløya burde også vært vurdert da ærfuglbestanden er stor også her, og 
den ligger nært Mariaholmen. Vi er kjent med at det er en aktiv fangsthytte på Akseløya, men det fremgår 
ikke tydelig hvorfor det foreslås ferdselsforbud for Mariaholmen og ikke Akseløya.

I høringsdokumentet står det: «For å hindre forstyrrelse av viktige beite- og oppholdsområder i sjøen 
foreslås forbudssonen lagt i et belte på 100 meter ut i sjøen». Vi mener det burde fremkomme at det er en 
ferdselsforbudssone, videre er en grense på 100 meter ut i sjøen for de tre foreslåtte områdene for lite for å 
inkludere furasjeringsområder eller myteområder og at antall meter bør økes. For fuglereservat er grensen 
300 meter og det foreslås også for disse områdene.

For Midterhuken bør grensen for området med ferdselsrestriksjoner flyttes nordøstover av hensyn til et 
fjellrevhi. Det anbefales en avgrensning som ikke gjør det mulig med ilandstigning i bukta øst for den 
nordvendte ryggen av Gåsberget. Området er svært produktivt og det er grunn til å tro at fjellrevhiet er i 
bruk årlig.

Kommentarer til forslag til forskrift
For § 5 Forbud mot motorferdsel på sjøis og bruk av luftfartøy kan det tillates nødvendig kryssing av Van 
Mijenfjorden, for fastboende, på korteste farbare rute i område som vist på kart, og nødvendig ferdsel på 
sjøis på korteste farbare rute langs land for adkomst til hytter innenfor strekningen Kapp Scollin – Kapp 
Amsterdam. NP vil her legge til at hvis man krysser isen med snøskuter er en rett linje over isen ikke 
nødvendigvis den beste måten å gjennomføre kryssing på. Trasé burde velges ut fra snøens terreng. 
Områder på fastisen der det forekommer fastfryste isbrebiter bør unngås da dette gjerne er områder som 
har en konsentrert forekomst av kastehuler for ringsel. Vekten fra snøskutere kan føre til at disse hullene 
kollapser og at selene som oppholder seg der blir knust. Å benytte en fast rute for kryssing er en god idé. 
Forskning i Alaska har vist at ringsel raskt tilpasser seg trafikk på kjente og vanlige ruter (Blackwell et al., 
2004).

For § 10 Dispensasjon fra bestemmelsene med ordlyden «Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi 
dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften etter Svalbardmiljøloven § 22», mener vi det i denne 
forskriften bør tydeliggjøres at det kan dispenseres fra vernebestemmelsene når vitenskapelige eller særlige 
grunner for øvrig taler for det. Slik ordlyden er utformet i dag må du kjenne til ordlyden i 
Svalbardmiljøloven § 22 for å vite at det kan dispenseres fra vernebestemmelsene når vitenskapelige eller 
særlige grunner for øvrig taler for det.

Om stedsnavn og navn på nasjonalparken
NP er Norges nasjonale navnemyndighet for de norske polarområdene, og forvalter de offisielt vedtatte 
stedsnavna på Svalbard gjennom en egen navnebase: https://stadnamn.npolar.no/



En navnekomité bestående av fem medlemmer behandler innkomne forslag til nye stedsnavn i 
polarområdene gjennom et sett av retningslinjer som blant annet fastslår at slike navn skal passe til 
objektet og til andre navn i området, og at de skal ha nynorsk målform. Dersom navnekomiteen er usikker 
på skrivemåte kan den søke råd fra Stedsnavntjenesten.

Dersom navnet Nordenskiöld Land nasjonalpark endres til et verneområdenavn som ikke har et allerede 
godkjent stedsnavn som egennavn (proprium), eller får et navn som er satt sammen av flere egennavn, ber 
navnekomiteen om å bli involvert før endelig navnevedtak gjøres.

Vi støtter forslaget om en vurdering av et nytt navn på nasjonalparken, og mener navnet «Van 
Mijenfjorden nasjonalpark» bør vurderes.

Som navnemyndighet for de norske polarområdene ber vi om at korrekt navn brukes jf. navnebasen. I 
høringsdokumentet er det noen navn som derfor bør endres. I tabell 1 fremgår stedsnavn det gjelder. I 
tillegg er det så og si utelukkende brukt «Svea» om «Sveagruva». Vi ber om at korrekt navn «Sveagruva» 
brukes. NP skrives med stor P, og vi ber om at Norsk Polarinstitutt brukes.

Tabell 1. Oversikt over uoverensstemmelser med navn i høringsdokumentet og offisielt stedsnavn. Sidetall markert med kursiv er i 
forskriftsdelen av dokumentene.
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