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Det vises til høringsdokument om forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark med 
høringsfrist 15. mars 2021.  

Generelle kommentarer  

Svalbard Science Forum har forståelse for verneformålet og miljømyndighetenes ønske om å beskytte 
naturmangfoldet i denne delen av Svalbard, spesielt når det gjelder isavhengige arter.  

Det aktuelle området er viktig for å gjennomføre forskningsvirksomhet innenfor en rekke områder 
dersom Svalbard fortsatt skal være attraktiv og spille en sentral rolle i internasjonal polarforskning. Det 
er viktig at reguleringer ikke hindrer at Svalbard utvikles og styrkes som forskningsplattform og at 
Svalbard også i framtiden skal være et naturlig utgangspunkt for internasjonal forskningsaktivitet. For at 
Svalbard skal opprettholde sin plass som verdensledende polarforskningsplattform må det legges til rette 
for tilstrekkelig forskningsaktivitet, samt rekruttering gjennom utdanning og undervisning på Svalbard.  

Utvidelsesområdet for Nordenskiöld Land nasjonalpark, i og rundt Van Mijenfjorden, er spesielt viktig 
innenfor geologisk forskning, sedimentologi, studier innen permafrost og glasiologi, men også biologiske 
og marinbiologiske studier. Van Mijenfjorden er dessuten et viktig område for teknologistudier knyttet til 
sjøis. Det er av stor betydning at vernet av dette området ikke stopper videreutviklingen av Svalbard og 
Longyearbyen som et vitenskapelig knutepunkt i for arktisk forskning i verdensklasse.  

Hovedformålet med Svalbard Science Forums virksomhet, gitt i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2. 
juni 2019, er at forumet skal bidra til økt vitenskapelig kvalitet i forskningen på Svalbard. For å etterleve 
sitt mandat må forskningsaktører kunne gjennomføre feltaktivitet slik at de kan bidra til verdensledende 
polarforskning. Det foreslåtte utvidelsesområdet ligger i nærhet til Longyearbyen og er derfor spesielt 
viktig for forskningsaktørene på Svalbard. Området rundt og i Van Mijenfjorden må fortsatt skulle kunne 
brukes til forskningsformål.  

Når det gjelder Research in Svalbard-portalen gjør vi oppmerksom på at det ikke er et krav om at all 
forskningsaktivitet skal registreres i portalen. Det er krav til registrering dersom prosjektet skal 
gjennomføres i Ny-Ålesund eller hvis prosjektet er får økonomisk støtte fra Forskningsrådet, Svalbard 
Science Forum, Miljøvernfondet, eller dersom prosjektet trenger tillatelse fra Sysselmannen for 
gjennomføring.  

Kommentarer til ny forskrift  

§ 10. Dispensasjon fra bestemmelsene.  

Det må legges til rette for en forenklet søknadsprosess og prosedyre som gjør at forskning kan 
gjennomføres slik som i dag. 

Med hilsen,  
  
Helén Johanne Andersen 
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