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Høringsuttalelse - Forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark 

Vi viser til brev av 06.01.21 hvor Sysselmannen sender ut forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land 

nasjonalpark og forslag til revisjon av verneforskriften for nasjonalparken på offentlig høring. 

I oversendelsen skriver Sysselmannen at bakgrunnen for utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark 

er blant annet behovet for et styrket vern av området, for å skjerme sårbare arter som ringsel og 

isbjørn mot forstyrrende ferdsel. 

Hovedpunkt: Fastboende må fortsatt kunne kjøre snøscooter på sjøisen på Van Mijenfjorden, ikke 

bare krysse fjorden. 

Vi anerkjenner formålet for utvidelse av nasjonalparken, og støtter at dyreliv må skjermes mot 

forstyrrende ferdsel. Allikevel vil vi påstå at det er uproblematisk at det opprettes en ferdselsåre 

langs land for all ferdsel, ikke bare til og fra hytter. Det er viktig og riktig at det åpnes for ferdsel på 

Van Keulenfjorden i § 9 c). 

Den viktigste endringen er i § 5 hvor er det foreslås forbud mot ferdsel på sjøis og bruk av luftfartøy. 

Vi ber om at § 5 endres slik: 

Fastboende må fortsatt kunne kjøre på sjøisen som en del av en rundturer fra for eksempel 

Barentsburg/Isfjord radio via Van Mijenfjorden, enten opp Reindalen eller videre inn mot Svea og 

Kjellstrømdalen. 

Bokstav b) må endres til 

Ferdsel på sjøis langs land på strekningen Kapp Scholin – Kapp Amsterdam tillates. 

To-Takteren (TT) mener: 

TT representerer rundt 200 medlemmer som er bofast på Svalbard. Medlemmer som er genuint 

opptatt av friluftsliv og ikke minst de muligheter som Svalbard gir for rekreasjon i samspill med natur 

og miljø.  

Det er en uheldig utvikling å stenge områder for fastboende som har kjennskap og kunnskap til å 

ferdes ettersom de også er gode ambassadører for Svalbard naturen, samt også er gode 

observatører. Og i så måte en ressurs for å videreformidle hva som skjer i forhold til klimaendringer 

og generelle endringer i områdene. Ferdsel bland fastboende gir også bedre og høyere beredskap 

gjennom kunnskap til svalbardnaturen. Vi vil påstå at redningstjenesten er avhengig av de 

fastboendes kunnskap og kjennskap til våre nære og mer fjerne områder. 

For mange av de som er bosatt i Longyearbyen, og bidrar til en stabil bosetting slik sentrale 

myndigheter ønsker, er friluftsliv en av hovedårsakene til å fortsatt bli boende på Svalbard. 



Reduseres muligheten til å besøke attraktive områder slik det er foreslått i denne høringen forsvinner 

noe av grunnlaget som bidrar til å opprettholde stabilitet i den norske bosetningen på Svalbard. 

Bolyst er et nøkkelord og det er svært uheldig å sette den i spill på denne måten. 

Konklusjon 

Selv om forslaget åpner for tilgang til TT sin hytte i Van Mijenfjorden mener vi allikevel at det må 

åpnes for ferdsel slik beskrevet over. TT har som mål at ferdsel for fastboende i størst mulig grad skal 

tilrettelegges, slik at flest mulig kan oppleve Svalbards unike villmark, og ikke minst være gode 

ambassadører for Svalbardnaturen. TT ønsker derfor ingen form for stenging eller redusert tilgang til 

Svalbardnaturen. 

 

Med vennlig hilsen 

Tore Magne Hoem – Leder To-Takteren 


