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Sysselmannen på Svalbard

Høringssvar -  høring om utvidelse av Nordenskiöld 
Land nasjonalpark og revisjon av verneforskriften 

Viser til høringsbrev om utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og revisjon av 
verneforskriften.

I 1975 bygget min far Karl Våtvik hytte (byggenr.21) i Torellbukta på sørsiden av Van-
Mijenfjorden. Stedet har i 45år vært et kjært sted for hele familien, og for meg er dette stedet 
det nærmeste jeg kan kalle et barndomshjem og har hyppig brukt hytta siden før en kunne gå. 
Så vi har fått med oss utviklingen i området og erkjenner at behovet for å skjermer miljøet for 
unødige forstyrrelser. 

Frem til 2000-tallet kunne vi benytte hytta vår nærmere 9mnd. i året, nå har klimaet begrenset 
adgangen til ca.3,mnd i året da vi er avhengig av å krysse sjøisen, også tidvis inne i 
Rinderbukta da dette har vært det tryggeste stedet å krysse over. Jeg har de siste årene hatt i 
overkant av 20 døgn på hytta fra februar - mai. Jeg har blitt godt kjent med de 2 
isbjørnbinnene som holder til i området. Den eldste er rolig og trygg selv når hun har 
bjørnunger, den yngste er mer skvetten av seg, spesielt når det enkelte år har vært store 
scooter grupper inne i fjorden. En og annen scooter er ikke et problem, men når det kommer 
flere store scooter grupper er dette forstyrrende for miljøet. 

Vi er kun 3 private hytter (byggenr.: 6,20,21) på sørsiden av Van-Mijenfjorden og vest for 
Rindersbukta, og har herfra god oversikt over hva som skjer på fjorden. Og vi fører også 
tilsyn til hverandres hytter, inkl. byggenr.19 som ligger på østsiden av Rindersbukta. Ingen av 
oss som eier private hytter på sørsiden av Van-Mijenfjorden har under 33års fartstid på 



Svalbard og har derav stor erfaring og respekt for både sjøis og dyreliv. 

Kap.4.1 

§3 b) - mot forbud og tiltak mot inngrep. 

Dere foreslår her å tillate nødvendig vedlikehold av bygninger og innretninger som er i bruk, 
men at vedlikehold ikke omfatter ombygging, utvidelse eller større istandsettelser. Her må 
jeg komme med en innsigelse da større istandsettelser av hytter av og til er nødvendig. Dette 
grunnet av stadig endringer i klimaet, sig i grunnen, råte, isbjørn-innbrudd og andre skader på 
hyttene. Dette er vesentlig for å holde byggene i stand og unngå total kollaps. Ingen av 
hyttene meg bekjent i dette området står på pæler, slik nyere hytter i området rundt 
Longyearbyen gjør. Dette kan medføre at en raskt må kunne sette igang større istandsettelser 
og ombygging må også kunne tillates av samme grunn da nye løsninger kan komme som 
forhindrer både innbrudd fra bjørn og klimatiske forhold.  

Kap.4.4 

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

At fastboende kan krysse sjøisen er vel og bra, men det bør være mulig å lese terrenget selv 
over hvor det er forsvarlig å krysse isen. Korteste mulige farbare rute kan være utrygg, eller 
det er dyreliv der så man ønsker å kjøre rundt. Ved enkelte tilfeller har jeg truffet bjørn på 
isen og av og til har også forholdene gjort slik at jeg har måtte stoppet opp for å vente til 
dyrelivet har passert i trygg avstand så jeg kunne fortsette videre uten og forstyrre, eller at jeg 
måtte ha lagt om ruten rundt.

Det kan også oppstå flere råker i fjordisen, tynn is enkelte steder og dette kan også endre seg 
fra år til år. Som barn var det dessverre flere fatale ulykker på fjordisen i Van-Keulen og i 
Van-Mijen, så her må man ta beslutninger på hva som er forsvarlig i tillegg til at en som 
fastboende tar hensyn til miljøet rundt. Om det skulle være en fastboende som begår et 
lovbrudd må vedkommende straffes uten at alle natur-glade fastboende skal straffes. 

Så man bør også ha mulighet til å krysse isen i Rinderbukta når det er dårlige forhold til å 
krysse isen lengre ut, iallfall at en kan søke dispensasjon. Om det er helt uaktuelt å kunne gi 
dispensasjon bør man legge ferdselsforbudet i Rindersbukta lengre inn enn det som er 
foreslått. Foreslår at den da legges fra byggnr.: 19 og øst for Fagerstaddalen. 



Fra barndommen har vi alltid hver sesong kjørt 1 tur inn til Paulabreen for å bunkre opp breis 
en har tatt med til hytta så en har tilgang på vann hele sesongen. At en må begynne å kjøre 
helt ned til Van-Keulen for å hente breis i fremtiden burde vært unødvendig når det er kort 
vei for hytteeiere inn til Paulabreen. Så at Rindersbukta blir helt stengt for ferdsel er jeg imot, 
det bør heller da være begrenset trafikk.

At området blir en utvidelse av Nordenskiöld nasjonalpark begrenser trafikken seg selv, at i 
tillegg Svea legges ned og at det mest sannsynlig ikke vil være mulighet å kjøre ned Höganäs 
begrenser trafikk. Trafikken begrenses også i flg. at isbreene Sjaktbreen og Varpebreen nå er 
i bevegelse, nye stygge sprekkete områder forhindrer at en kommer seg ned Gustavdalen. Om 
både Höganäs og Gustavdalen ikke blir mulig å kjøre er man helt avhengig av sjøis bare for å 
komme seg den eneste farbare ruten rundt Blåhuken, om man ikke ønsker å kjøre hele runden 
rundt østkysten bare for å komme seg på hytta, og det anses som en fryktelig unødvendig 
omtur over et stort område for å kunne følge lovverket siden innerste del av Reindalen og 
Lundstrømdalen er snøskuterfrie områder. En kan heller da begrense antall scootere i et følge 
både for fastboende og forskere på fjordene.

Med vennlig hilsen

Silje Marie Våtvik


