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Svalbard - Riksantikvarens høringsuttalelse til forslag om utvidelse av 

Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjon av verneforskriften  
 

 

Vi viser til deres brev datert 06.januar 2021 om offentlig høring for forslag til utvidelse av 

Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjon av verneforskriften for nasjonalparken.  

 

I 2018 har Klima- og miljødepartementet gitt Sysselmannen oppdraget å utarbeide et forslag til 

utvidelse av Nordenskiöld land nasjonalpark slik at nasjonalparken vil omfatte Van 

Mijenfjorden med tilgrensende landområder. Bakgrunnen er blant annet behovet for et styrket 

vern av dette området for å bevare viktige leveområder for isavhengige arter mot forstyrrende 

ferdsel. 

 

Forslagene som er sendt på høring kan sammenfattes som følgende: 

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. 

 

I forslag til ny verneforskrift for nasjonalparken foreslås både en videreføring av eksisterende 

bestemmelser og enkelte nye reguleringer.  

 

Riksantikvarens kommentar til høringen: 

Riksantikvaren har ingen kommentarer til den nye geografiske avgrensningen for Nordenskiöld 

Land nasjonalpark. Den foreslåtte utvidelsen vil resultere i et større sammenhengende areal 

som vil bygge opp under det ønskede formål for et styrket vern av dette området for å bevare 

viktige leveområder for isavhengige arter. 

 

http://www.riksantikvaren.no/
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Vi synes det er svært positivt at de nye vernebestemmelsene også inkluderer kulturminner, 

herunder vedlikehold og istandsetting jf §§ 3 b og 9 a, b (og d). Bestemmelsene skiller tydelig 

mellom nødvendig vedlikehold av bygninger og innretninger, og mer omfattende arbeider som 

istandsetting og ombygging. Etter vår mening tydeliggjør denne bestemmelsen hvilke tiltak som 

er søknadspliktig hos forvaltningsmyndigheten, dvs. Sysselmannen/ Sysselmesteren. En mulig 

positiv bieffekt kan være at eiere av fredete bygninger og innretninger tar tidlig kontakt med 

Sysselmannen/ Sysselmesteren i før gjennomføring av eventuelle tiltak for å avklare 

grensegangen mellom vedlikehold og istandsetting.  

 

Vi mener videre at det er positivt at Riksantikvaren likestilles med Miljødirektoratet som 

godkjenningsinstans ved utarbeidelse av forvaltningsplaner for området.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Linda Lovise Veiby  

seksjonssjef Anke Loska 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 
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