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Kommentar til sin høringsuttalelse om utvidelsen av Nordenskioldland Nasjonalpark. 
  
  
Jeg vil begynne med å si at jeg støtter Longyearbyen Jeger- og Fiskeforening sin høringsuttalelse om 
utvidelsen av Nordenskioldland Nasjonalpark. 
Videre vil jeg si at det er positivt med vern av området, men at de foreslåtte endringene for meg 
oppfattes som svært inngripende 
Jeg synes at det allerede foreligger gode reguleringer for beskyttelsen av dyrelivet på Svalbard, og mener 
at det heller bør brukes mer tid og ressurser på kontroller, enn å innføre nye reguleringer, og stenge 
stadig flere områder for motorisert ferdsel for fastboende. 
  
At motorisert ferdsel virker forstyrrende på dyrelivet kan jeg se, men her finnes det igjen regler for å 
minimere forstyrrelser. 
Personlig synes jeg at hverken sel eller isbjørn er spesielt eksotisk, og har ingen interesse av noe annet 
enn å forstyrre minst mulig. 
Jeg stiller også spørsmål til om det er tatt høyde for hvordan støynivået  og frekvensen i dagens 4-takts 
motorer er sammenlignet med eldre 2-taktere som har vært brukt i en del forskning på dette. Det er 
heller ikke slik at det nødvendigvis forstyrrer dyrelivet mindre om man må bruke lengre tid på å forsere 
et område på land enn hva det hadde tatt om man kunne kjørt på isen.  
  
Van Mijen: 
Et godt alternativ for å minke ferdsel på isen i Van Mijen ville vært å åpne for en trase gjennom 
Lundströmdalen på lik linje som det er i Kjellströmdalen i dag. 
Da hadde trolig en del av trafikken på isen forsvunnet. 
  
Van Keulen: 
Her er det allerede i dag veldig lite trafikk, og kun fastboende har lov å kjøre der. 
Dette er og et utrolig flott og viktig område for fastboende, og det ville vært utrolig trist om dette 
området stenges ned. 
  
  



Sånn jeg ser det burde det også skilles mellom fastboende og tilreisende slik det står i§81 i Svalbard 
Miljøloven.  
  
  
Hilsen  
Torfinn 
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