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Hei, vi beklager at dette ikke ble sendt før midnatt i går, men sender det likevel inn i dag 
og håper det kan gå greit. 
 
--- 
  
Høringsuttalelse fra Svalbard AP - utvidelse av Nordenskiöldland 
Nasjonalpark                     
  
Svalbard Arbeiderparti (SAP) stiller seg bak høringen gitt av Longyearbyen Lokalstyre. 
  
SAP understreker 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. SAP 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. 
  
SAP presiserer også noen hovedmomenter i høringsuttalelsen fra Lokalstyret som ansees som 
særs viktig: 

       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 ferdsel bør man se på om andre (nær-) 

områder som i dag har redusert ferdselsmulighet, kan åpnes for motorisert ferdsel (eksempelvis 

Drønbreen/Lundstrømdalen e.l områder som i dag stenges etter 1.mars og som vil være sikrere 

transportruter enn over eksempelvis breer). 
  
       Man bør se på mulighetene for å innføre 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. 

  
       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. 

  

       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 må 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 i 
reiselivsutviklingen. 



  

  
  
Med vennlig hilsen 
  
  
Styret i Svalbard Arbeiderparti 
v/Elise Strømseng 
  


