
 

 

Til 

Sysselmannen på Svalbard                                                                                  

Miljøvernavdelingen 

9171 Longyearbyen 

 

Fra  

Tommy Sandal 

Bellsund 

9171 Longyearbyen 

 

Innspill til høring - utvidelse av Nordenskiold Land nasjonalpark                          

Viser til brev av 07.01.21 fra Sysselmannen på Svalbard ang høring av forslag til utvidelse av 

Nordenskiold Land nasjonalpark, med frist til innspill 15.03.21. 

I følge føringer fra Klima- og miljødepartementet skal behovet for beskyttelse av isavhengige arter som 

sel og isbjørn mot forstyrrelse og annen negativ påvirkning  vektlegges i vernebestemmelsene. Det skal 

også foreslås å vurdere nærmere avgrensede områder med begrensninger i ferdsel av hensyn til sårbart 

dyreliv. 

Innspill fra Svalbard Fangst: 

Generelt:  

Med bakgrunn i at gruveaktiviteten i Svea er besluttet nedlagt, støtter jeg i utgangspunktet 

myndighetene i beslutningen om å verne området fra Van Mijen fjorden og sørover som nasjonalpark. 

Men om en nasjonalpark vil " bidra til å opprettholde villmark og uberørt natur" er jeg usikker på. En 

nyoppretta nasjonalpark kan føre til å lokke flere folk og dermed økt ferdsel i området.  

Slik jeg ser det representerer den stadig økende ferdsel i svalbardnaturen en stor totalbelastning og et 

betydelig større potensiale for forringing av villmark og forstyrring av for feks isbjørn og fugler i 

hekketida enn det feks gruveaktiviten har hatt i området. Jeg mener det er uheldig at en legger til rette 

for masseturisme på Svalbard som igjen fører til flere, i utgangspunktet unødvendige 

ferdselsrestriksjoner, for alle på Svalbard, inkludert fastboende.  



Områder med ferdselsforbud: 

1. Eholmen. Sysselmannen foreslår et generelt ferdselsforbud i hekketida (15.05-15.08) på selve holmen 

og et 100 meter bredt belte rundt. Undertegnede mener området ferdselsforbudet gjelder bør omfatte 

et 300 meter bredt område rundt holmen, i stedet for forslaget om 100 meter. Årsaken er at nyklekte 

unger fra både ærfugl og kvitkinngås bruker dette området under næringssøk etter klekking. Disse er 

sårbare for forstyrrelser fra båttrafikk og trenger ro i denne perioden. Båttrafikk i selve Eholmsundet 

(mellom Forsbladodden og Eholmen) er uheldig, fordi svært mange familier både av ærfugl og 

kvitkinngås svømmer over her.  

Den høye bestanden av ærfugl, kvitkinngås og andre arter på Eholmen, skyldes tilstedeværelsen av 

fangstfolk siden 1986 og frem til i dag. Høsting av dun har hatt og har en kulturell og økonomisk 

betydning for fangstfolk på Svalbard. Om myndighetene ønsker å tilrettelegge for den beskjedne 

fangstnæringen også i fremtiden, mener jeg Eholmen er i en særstilling og heller bør vernes som et 

dunvær. I følge NINA-rapport 868 http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/868.pdf 

blir også predatorkontroll foreslått som et tiltak "som bør opprettholdes på Eholmen dersom man ønsker 

å opprettholde nåværende bestandsnivå av ærfugl, som gir et godt ressursgrunnlag for dunværet." Ved å 

verne Eholmen som et dunvær, vil en ivareta både fuglene og fangstnæringen. For å kunne få et 

næringsmessig utbytte er jeg som fangstmann avhengig av å kunne røkte holmen på samme måte som 

tidligere. 

Det har de siste år vært tilfeller der større fartøyer (omlastningsfartøyer og trålere) i hekketida ankrer 

opp og driver omlastning av fangst, etter mitt syn for nært Eholmen. Dette gjelder også nært andre 

lokaliteter med store konsentrasjoner av sjøfugl, som Midterhuken, Mariaholmen og Akseløya. 

Omlastning foregår stort sett hele året.  Dette er bekymringsfullt, jeg vil anta at selv mindre søl av 

enten diesel eller olje vil kunne få store negative konsekvenser for ærfugl, gås og annen sjøfugl i 

området. Jeg mener myndighetene bør jobbe for at slik omlastning i alle fall foregår i et område der et 

evt olje/dieselsøl lettere kan samles opp. Etter mitt syn bør derfor omlastning/ankring av større 

fiskefartøyer heller foregå i feks Recerchefjorden, og ikke i andre områder i Bellsund med store 

sjøfugltettheter, slik tilfellet er i dag. Etter det jeg vet er Kystvakta av samme oppfatning. 

2. Midterhuken. Sysselmannen foreslår et generelt ferdselsforbud på Midterhuken i hekke/ynglingstida 

(15.05-15.08). Undertegnede mener det foreslåtte området ferdelsforbudet gjelder er for lite, og bør 

strekkes ut 300 meter i alle retninger. 300 meter ut i sjøen av hensyn til sjøfugl (særlig ærfugl) med 

unger. 300 meter videre øst for foreslått grense nord for Gåsberget, av hensyn til ynglehi for fjellrev. 

Dette er et hi som er i bruk av fjellrev omtrent hvert år. I samme område hekker også sjøfugl (polarlomvi 

og krykkje) og gås i loddrette klipper helt ned til sjøen. Disse (ungene) er utsatt for forstyrrelse ved at 

gummibåter kommer kloss innpå for å fotografere, slik tilfellet har vært så lenge jeg har vært i Bellsund. 

Ferdselsforbudet bør også gjelde 300 meter lenger øst for foreslått grense i Midterhukhamna. Slik grensa 

er foreslått nå vil det fremdeles være mulig å gå i land lengst øst i hamna og videre på land et stykke. 

Dette vil i så fall være like forstyrrende som før, av feks reinsdyr som kalver på denne lokaliteten. Med et 

stadig økende antall båter (særlig seilbåter) vil dette i så fall skje. 

3. Mariaholmen. Sysselmannen forslår et generelt ferdselsforbud i hekketida (15.05-15.08) på 

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/868.pdf


Mariaholmen og et 100 m bredt belte rundt. I likhet med Eholmen og Akseløya er dette en såpass stor 

hekkelokalitet at jeg mener det generelle ferdselsforbudet bør gjelde i en sone på 300 m rundt selve 

holmen, i stedet for 100 m. Strømmen i Mariasundet er som beskrevet i tidligere høringsuttalese til 

oppstartmelding, et svært viktig nærings- og oppvekstområde for mange fuglearter. Særlig gjelder dette 

ærfugl med unger, men også krykkje, teist, polarlomvi og lundefugl. Mariasundet er såpass smalt at 

båttrafikk her er forstyrrende i hekketida. Det er observert til dels store passasjerbåter (feks "Quest" og 

"Noorderlicht") passere gjennom dette smale sundet i hekketida. Av hensyn til fuglene burde 

båttrafikken heller gå gjennom Akselsundet i hekketida. 

4. Akseløya. Sett i lys av det høye antallet hekkende fugler og den stadig økende ferdsel i området, 

mener undertegnede at Akseløya må vernes i hekketida, i likhet med Mariaholmen og Eholmen. Som 

beskrevet i tidligere høringsuttalelse hekker et stort antall ulike fugler på Akseløya. Kunnskap om fugler 

og hekking på Akseløya fra faglig hold er idag mangelfullt eller direkte feil. Størst antall hekkende fugler 

finnes fra omtrent midt på øya og sydover. 

Som en følge av stadig mindre sjøis helt  ut til Akseløya, er tilstedeværelse og predasjon fra fjellrev på 

hekkende fugl redusert betydelig, og er etter min mening en klar årsak til at fuglebestandene på 

Akseløya har økt i antall arter og individer. Denne trenden vil trolig fortsette. Etter mine observasjoner er 

Akseløya i dag trolig den lokalitet med størst antall hekkende kvitkinngås på vestkysten av Svalbard. 

Dette samme gjelder muligens polarsvømmesnipe. Gruntvannsområdene og strømmene rundt hele 

Akseløya er også viktige næring- og oppvekstområder for mange arter, men særlig ærfugl med unger. 

Båtkjøring tett inntil ærfugler med små unger er uheldig. Om en kommer for nære disse dukker de, og 

ungene kommer opp igjen spredt. Disse ungene er i slike tilfeller svært utsatt for predasjon fra 

polarmåke og storjo. Lignende obervasjoner/undersøkelser er gjort på fastlandet ( Nina Dehnhard mfl.: 

Boat disturbance effects on moulting common eiders Somateria mollissima. Marine Biology, 2019.).  

I tillegg til å være en viktig hekkelokalitet for fugler er Akseløya mye brukt av isbjørn. Dels pga føde som 

egg og steinkobbe, dels pga transport og hvile, oppholder bjørnene seg mye på Akseløya i 

vår/sommer/høsthalvåret. I tillegg til selve fjordisen er Akseløya og Fridtjovhamna de lokalitetene hvor 

jeg oftest observerer isbjørn. På Akseløya er bjørnene som regel synlige fra båt på sjøen. I praksis får 

isbjørnene på vestkysten lite fred for mennesker sommerstid, de blir oppsøkt av fartøyer som skal 

"oppleve"  eller filme de.  

Som en følge av et ferdselsforbud på Mariaholmen, Midterhuken og Eholmen, vil det trolig bli et større 

press på øvrige lokaliteter i Bellsund i forhold til ferdsel og potensiell forstyrrelse. Sett i lys av dette vil 

det etter mitt syn være sannsynlig at om ikke også Akseløya vernes i hekketida, vil ferdsel og forstyrrelse 

øke her. Å tro noe annet vil være lite "føre-var". Jeg er derfor noe overrasket at Akseløya ikke foreslås 

vernet i hekketida (15.5-15.08), dette harmonerer lite med det øvrige som foreslås vernet. Jeg antar 

dette skyldes mangelfulle kunnskaper fra faglig hold, om den betydningen Akseløya har i dag, som et 

viktig hekke/oppvekstområde og leveområde for de arter som er nevnt ovenfor. Antallet turistbåter 

(særlig seilbåter, private og kommersielle) har økt betydelig de senere år i Bellsund. Private seilbåter 

rapporterer ikke nødvendigvis hvor de går i land eller hvor de ferdes.  

Selve Russeltvedtodden og nærområdet rundt hovedstasjonen på Akseløya er etter min mening også 



verneverdig, både av hensyn til forstyrrelse av hekkende fugler og unger, slitasje av sårbar vegetasjon 

pga tråkk, og tråkk og slitasje oppi kulturminner som tufter og graver fra tidligere fangst. Selv om 

undertegnede med familie/ medhjelpere driver fangst i dette området, kan vår kontrollerte og 

skånsomme ferdsel ikke sammenlignes med hva større grupper, uten lokalkunnskap, vil kunne medføre 

av forstyrrelse og slitasje på området.  

5. Fridtjovhamna. Fridtjovhamna er en relativt liten men mye brukt lokalitet av isbjørn gjennom hele 

året. Det er ikke snakk om mange forskjellige bjørner slik som på østkysten, men normalt 6-12 "lokale" 

bjørner. I tillegg et varierende antall "streifbjørner". Nå det siste året har jeg for eksempel observert 3 

ulike binner m/2 unger hver, 1 ung binne og minst 2 hanbjørner i Bellsund. Den ene av binnene er 

satelittmerket.  

I snøscootersesongen er den totale belastning (kommersielle aktører, tilreisende og fastboende) 

betydelig i Fridtjovhamna. Trafikken synes å øke for hvert år. Ved bistasjonen min på Kapp Schollin har 

det enkelte dager passert minst 100 snøscootere, der alle er innom Fridtjovhamna.  

I tillegg driver undertegnede fangst i området. Kryssing av Fridtjovhamna i forbindelse med revefangst 

vinterstid foregår normalt over isen på ski eller til fots. Av og til er det behov for å krysse Fridtjovhamna 

med snøscooter i forbindelse med henting av drivved i Akselsundet og selkjøtt på kjøttstativet på 

Hamnodden. Det er snakk om 1-4 turer i løpet av en vinter. 

På grunn av snøscootertrafikken i Fridtjovhamna, vil forstyrrelsen av isbjørn bli tilnærmet den samme, 

selv om det forbys motorisert ferdsel på selve sjøisen i hamna. Området er såpass lite og trangt at 

isbjørnen føler seg inneklemt og skremmes vekk fra selve hamna når scooterfølgene kommer ned til 

sjøisen. De fleste turfølger/grupper stopper også her for en stund. Vanlig prat høres over til andre sida av 

hamna i stille vær, det samme gjelder motordur fra snøscootere (inkludert 4 taktere). Det er mitt 

inntrykk at isbjørnene oppholder seg mindre i Fridtjovhamna i snøscootersesongen enn ellers i året. Om 

dette skyldes at de unngår området pga forstyrrelse eller andre forhold kan jeg likevel ikke si noe sikkert 

om. Å forby motorisert ferdsel på selve sjøisen i Fridtjovhamna vil uansett først få en reell positiv effekt 

for isbjørnen om en samtidig har en buffersone rundt hamna, der det også er forbud mot ferdsel med 

motorkjøretøy.  

Øvrig kommentar: 

Eierforhold hytter:  

Eholmen - Svalbard Fangst. Bistasjon bygd av Louis Nielsen i 1986. Kjøpt av undertegnede i 2011. 

Sletbakkhytta på Akseløya - Svalbard Fangst. Bistasjon bygd av Einar Sletbakk og Audun Paulsen i 1963. 

Einar Sletbakk solgte den til Louis Nielsen. Kjøpt av undertegnede i 2011. 

Siden Van Mijen- og Van Keulenfjorden nå planlegges å vernes foreslår jeg å endre navn fra Nordenskiold 

Land nasjonalpark til Bellsund nasjonalpark. 

 



Med hilsen 

Tommy Sandal/ fangstmann Svalbard Fangst 

15.03.2021 


